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Trụ sở chính

Thông tin liên hệ FWD Việt Nam

FWD Sống khỏe
- Bảo hiểm bệnh ung thư

Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào



QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào.

Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn đồng/ năm.

100% Số tiền bảo hiểm được chi trả khi 
phát hiện bệnh ung thư.

Khi bệnh ung thư được chẩn đoán ở bất kỳ giai đoạn nào, 
FWD sẽ chi trả ngay:

Đây là nguồn tài chính kịp thời giúp bạn an tâm điều trị và 
tập trung phục hồi sức khỏe khi không may mắc bệnh.

SỐ TIỀN
BẢO HIỂM (*)

100%

(*) Quyền lợi bảo hiểm chỉ áp dụng cho trường hợp bệnh ung thư 
được chẩn đoán sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có 
hiệu lực. 

Ung thư là một trong những bệnh hiểm nghèo 
phổ biến nhất tại Việt Nam. Bệnh ung thư
khó dự đoán nhưng có thể dự phòng với

sự chuẩn bị từ hôm nay.

Kế hoạch dự phòng chi phí điều trị bệnh ung thư, 
mang đến cho bạn sự an tâm về tài chính để

tự tin chinh phục những mục tiêu trong
công việc và cuộc sống.

FWD Sống khỏe
- Bảo hiểm bệnh ung thư



THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tuổi tham gia: 18 đến 50 tuổi

Thời hạn hợp đồng: 5 năm

Phí bảo hiểm không đổi trong suốt thời hạn hợp đồng

Thời hạn đóng phí: 5 năm

Định kỳ đóng phí: Hàng năm

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

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.

Minh họa quyền lợi:

Phí bảo hiểm:798.000/ năm 

Được chẩn đoánmắc ung thư nhận:300triệu

Quyền lợi so với phí bảo hiểm 
gấp 375 lần

Khách hàng:  
nữ 34 tuổi 

Số tiền bảo hiểm: 
300 triệu

PHÍ BẢO HIỂM THAM KHẢO

Số tiền bảo hiểm: 300 triệu đồng        Đơn vị: đồng/ năm

Tuổi

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49 

Nữ

503.000

798.000

1.230.000

1.777.000

2.477.000

Phí bảo hiểm áp dụng cho Người được bảo hiểm là nữ.


