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Thông tin liên hệ FWD Việt Nam

FWD Vững ước mơ
Bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân



PHẠM VI BẢO HIỂM

Tử vonghoặc

FWD Vững ước mơ bảo vệ Khách hàng trước những rủi ro lớn 

Thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thời hạn bảo hiểm: 6 tháng - 30 năm
Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng:
Tuổi tham gia:  18 - 70 tuổi

 75 tuổi

MINH HOẠ QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Gia đình anh Nguyễn

5 tỷ

Vay ngân hàng 5 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư trong thời hạn 
10 năm và dùng chính căn hộ này làm tài sản đảm bảo.

AN TÂM VUI SỐNG
VÀ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ

Sản phẩm Bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân FWD Vững ước mơ 
đảm bảo khả năng thanh toán khoản nợ nếu có biến cố xảy đến, 
giúp bạn hoàn thành những ước muốn, kế hoạch và an tâm vui sống.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

100%

Được thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm (*) 
khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Phù hợp với mọi loại khoản vay

Thủ tục tham gia nhanh chóng với 
quy trình thẩm định đơn giản

(*) Số tiền bảo hiểm được xác định bằng đúng hoặc bằng một phần dư nợ gốc còn lại 
tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm và lãi trong hạn.



Với FWD Vững ước mơ – lá chắn bảo hiểm vững chắc cho mọi 
khoản vay, những ước mơ và đam mê của bạn và gia đình sẽ luôn luôn
được thực hiện trước mọi thăng trầm trong cuộc sống.

Dư nợ tín dụng còn lại: 3 tỷ đồng

BÁNKhông có 

FWD 
Vững ước mơ

Tham gia 

FWD 
Vững ước mơ

Vào năm thứ 5, anh Nguyễn không may gặp 
tai nạn và tử vong nên gia đình không còn đủ 
tài chính để trả nợ.

Đây chỉ là tài liệu minh họa quyền lợi. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản 
sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết. 

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân của Người được 
bảo hiểm dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí, trong thời hạn 
24 tháng tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau. 

Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh (dù có 
tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, các hoạt động 
khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, cách mạng, nội chiến 
hoặc bất kỳ hành động hiếu chiến; Phóng xạ hoặc nhiễm 
phóng xạ. 

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, 
Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào 
sẽ nhận Quyền lợi bảo hiểm.

Danh mục loại trừ bảo hiểm của sản phẩm


