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Trụ sở chính

FWD Cả nhà vui khỏe
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho cả gia đình

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

A. QUYỀN LỢI SỐNG KHỎE (1)

Một quỹ bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, cả nhà được bảo vệ

1. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)
Bố hoặc Mẹ
NĐBH chính

Bảo vệ cả gia đình trong
một sản phẩm duy nhất.

Bảo vệ trước 80
Bệnh hiểm nghèo đến 80 tuổi
với 10 hoặc 15 năm đóng phí.

Đảm bảo bảo vệ cho các con
sinh ra trong tương lai.

Quỹ tiết kiệm khi về hưu và
khi kết thúc hợp đồng.

Mức chi trả
Số lần
bảo vệ

50% STBH/ lần

(Tối đa 500 triệu đồng/ lần)

Các con
NĐBH cộng thêm

50% STBH/ lần

(Tối đa 250 triệu đồng/ lần)

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi
cho các loại BHN khác nhau

2. Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo (47 bệnh)(2)

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Bố hoặc Mẹ
NĐBH chính

QUỸ BẢO HIỂM CỦA GIA ĐÌNH: 250% STBH
A - QUYỀN LỢI SỐNG KHỎE

R.I.P

Quyền lợi Bệnh hiểm
nghèo giai đoạn đầu

Quyền lợi
Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi Tử vong

Quyền lợi
Miễn đóng phí

Mức chi trả
Số lần
bảo vệ

Quyền lợi tiết kiệm khi
kết thúc hợp đồng

(Tối đa 5 tỷ đồng/ lần)

Không giới hạn số lần chi trả quyền lợi
cho các loại BHN khác nhau

Mức chi trả

Bố hoặc Mẹ
Bố hoặc Mẹ
NĐBH chính
NĐBH chính

Các
Các con
con
NĐBH
NĐBH cộng
cộng thêm
thêm

100% STBH

50% STBH

Lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng

Lưu ý:
• Quỹ bảo hiểm của gia đình sẽ giảm tương ứng với các quyền lợi
được chi trả.
• Khi Quỹ bảo hiểm này được chi trả hết, các Khoản lãi sẽ được
chi trả và hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực.

100% STBH/ lần

(Tối đa 2,5 tỷ đồng/ lần)

3. Quyền lợi Tử vong (3)

B - QUYỀN LỢI SỐNG VUI
Quyền lợi tiền mặt
đón tuổi hưu

100% STBH/ lần

Các con
NĐBH cộng thêm

STBH: Số tiền bảo hiểm
NĐBH: Người được bảo hiểm
QL: Quyền lợi
BHN: Bệnh hiểm nghèo

4. Quyền lợi Miễn đóng phí

Thông tin thêm
(1)

QL sống khỏe được chi trả cho tất cả thành viên gia đình không
vượt quá 250% STBH. Nếu số tiền trong Quỹ bảo hiểm thấp hơn
mức chi trả của từng quyền lợi, FWD sẽ chi trả số tiền còn lại
trong Quỹ bảo hiểm.

(2)

Không giới hạn số lần chi trả QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu
hoặc Bệnh hiểm nghèo với điều kiện các Bệnh hiểm nghèo phải
khác loại với nhau. QL Bệnh hiểm nghèo sẽ giảm tương ứng nếu
có QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu cùng loại đã chi trả trước
đó. Không quy định thời gian chờ giữa các lần chi trả QL Bệnh
hiểm nghèo giai đoạn đầu và QL Bệnh hiểm nghèo.

FWD sẽ thay Bên mua bảo hiểm tiếp tục đóng phí và tất cả các
quyền lợi của sản phẩm này vẫn tiếp tục có hiệu lực khi một
trong các quyền lợi sau được Công ty chi trả:
Hai lần QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu của
bất kỳ thành viên trong gia đình.

2 LẦN

hoặc
1 LẦN

Một lần QL Bệnh hiểm nghèo của bất kỳ
thành viên trong gia đình.

hoặc

R.I.P

QL Tử vong của NĐBH chính.

(3) Nếu NĐBH chính thứ hai tử vong, FWD sẽ chi trả 250% STBH và

các khoản lãi (nếu có) trừ các QL đã nhận trước đó và hợp đồng
bảo hiểm sẽ chấm dứt.

(4) Tuổi chi trả QL tiền mặt đón tuổi hưu và QL khi kết thúc hợp đồng

được tính trên NĐBH chính có tuổi lớn hơn.
QL khi kết thúc hợp đồng sẽ bị giảm tương ứng nếu có QL bảo vệ
đã được chi trả trước đó. Các khoản lãi bao gồm Lãi tích lũy và
Lãi chia cuối hợp đồng.

B. QUYỀN LỢI SỐNG VUI

(4)

65 tuổi

80 tuổi

Quyền lợi tiền mặt
đón tuổi hưu

Quyền lợi khi
kết thúc hợp đồng

25% STBH

225% STBH
+ các khoản lãi

THÔNG TIN CẦN THIẾT

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Bổ sung thêm các sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu cho
bạn và những người thân yêu. Danh sách các sản phẩm bổ trợ có thể
đính kèm theo FWD Cả nhà vui khỏe:

•
•
•
•

FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe
FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện
FWD CARE Bảo hiểm tai nạn
FWD CARE Bảo hiểm tử vong và thương tật

Danh mục loại trừ bảo hiểm của sản phẩm

NĐBH chính:
• Tuổi tham gia: 18 tuổi - 55 tuổi
• Số lượng NĐBH: Tối đa 2 người

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.

NĐBH cộng thêm:
• Tuổi tham gia: 0 tuổi - 22 tuổi
• Số lượng NĐBH: Không giới hạn số lượng con

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.

Thời hạn đóng phí: 10 năm hoặc 15 năm

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.

Thời hạn hợp đồng: Đến khi NĐBH chính đạt 80 tuổi (tính theo
tuổi của NĐBH chính có tuổi lớn hơn)

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 về sản phẩm.

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

