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FWD Con vươn xa 2.0
Kế hoạch tương lai toàn diện cho con ngay từ hôm nay

Trụ sở chính
Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải,
Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3934 3137   |   Hotline: 1900 54 54 13
Website: www.vietcombank.com.vn

Tầng 11, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-28) 6256 3688   |   Hotline: 1800 54 54 12
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Thông tin liên hệ Vietcombank

Trụ sở chính

Thông tin liên hệ FWD Việt Nam



2 năm 4 năm cuối
Hợp đồng

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Tử vong/
Tử vong do Tai nạn

Tham gia

Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào1 năm

Món quà
trải nghiệm

Quỹ học vấn
đảm bảo

Lãi tích luỹ

Quyền
lợi
bảo
vệ

Cho
con

Cho
bố/
mẹ

Quyền lợi
tiết kiệm

Quyền lợi
gia tăng

Ngày
kết thúc
thời hạn

Hợp đồng

Miễn đóng phí + Mọi quyền lợi được
đảm bảo chi trả theo kế hoạch

(BHN/TTTBVV/Tử vong/Tử vong do Tai nạn)

Bệnh hiểm nghèo90 ngày
(Ung thư, Nhồi máu cơ tim, Đột quỵ)

30
ngày Hỗ trợ viện phí

(Tay chân miệng, Sởi, Sốt xuất huyết)

Nhân đôi Quỹ
học vấn đảm bảo

(TTTBVV/Tử vong/
Tử vong do Tai nạn)

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

FWD Con vươn xa 2.0 kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm 
trong cùng một sản phẩm, vừa bảo vệ cho cả bố/mẹ và con 
trước nhiều rủi ro, đồng thời đảm bảo quỹ học vấn cho con 
trong tương lai.

Nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo nếu rủi ro
xảy ra với bố/mẹ

Hỗ trợ viện phí trong trường hợp con bị
Tay chân miệng, Sởi và Sốt xuất huyết

Hỗ trợ tài chính 100% Số tiền bảo hiểm cho con
trong trường hợp Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

Bảo vệ bố/mẹ trước nhiều rủi ro khác nhau
lên tới 300% Số tiền bảo hiểm

Đảm bảo Quỹ học vấn 100% Số tiền bảo hiểm
cho con

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

BHN:        Bệnh hiểm nghèo                  TTTBVV:  Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
NĐBH:   Người được bảo hiểm             STBH:   Số tiền bảo hiểm                   

I. Quyền lợi bảo vệ

II. Quyền lợi tiết kiệm

Với quyền lợi bảo vệ trước nhiều rủi ro sức khỏe, FWD cùng 
bạn chở che con trong mọi trải nghiệm. 

Điều trị nội trú 
do Tay chân 
miệng, Sởi và 
Sốt xuất huyết

Được chẩn đoán
mắc bệnh Ung 
thư tại bất kỳ 
giai đoạn nào

(Tối đa 500.000 đồng/ngày nằm viện và 10 ngày 
nằm viện cho 1 bệnh trong 1 năm Hợp đồng)

Trường hợp Quyền lợi

Hỗ trợ tài chính 100% STBH
(Tối đa 500 triệu đồng)

Hỗ trợ viện phí 0,1% STBH/ngày 
nằm viện

Hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và khách hàng vẫn nhận được các quyền lợi khác 
sau khi FWD chi trả các quyền lợi này. FWD sẽ chi trả Quyền lợi Ung thư tại bất kỳ giai 
đoạn nào 1 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng.

FWD Con vươn xa 2.0 mang tới sự bảo vệ toàn diện cho 
bố/mẹ (NĐBH chính) để bạn an tâm tận hưởng cuộc sống 
đầy màu sắc cùng con. Kế hoạch tương lai cho con vẫn được 
duy trì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bệnh hiểm nghèo bao gồm bệnh Ung thư, Nhồi máu cơ tim và Đột quỵ. Quyền lợi bệnh hiểm 
nghèo sẽ được chi trả 1 lần trong suốt thời hạn Hợp đồng và Hợp đồng vẫn duy trì hiệu lực.
Quyền lợi TTTBVV, Tử vong và Tử vong do Tai nạn sẽ khấu trừ Quyền lợi Bệnh hiểm 
nghèo đã được chi trả trước đó, nếu có. Tất cả quyền lợi bảo vệ cho bố/mẹ đều chấm dứt 
sau khi chi trả quyền lợi này.

Bệnh
hiểm nghèo

Mọi quyền lợi
khác vẫn được 

đảm bảo
chi trả theo
kế hoạch

TTTBVV/
 Tử vong
Tử vong 
do Tai nạn

50% STBH

200% STBH

300% STBH

Hỗ trợ tài chính

Miễn
đóng phí

Quyền lợi bảo vệ cho Con (NĐBH cộng thêm)

Quyền lợi bảo vệ cho Bố/Mẹ (NĐBH chính)

Để con tự tin trên từng hành trình, FWD cùng bạn đảm bảo 
nguồn tài chính vững chắc cho con trong tương lai.

Tham
gia

Ngày
kết thúc
thời hạn

Hợp đồng

Món quà trải nghiệm
10% STBH

được chi trả vào 2 năm trước
khi nhận Quỹ học vấn đảm bảo

Quỹ học vấn đảm bảo
100% STBH & Lãi tích luỹ

được chi trả vào
4 năm cuối của Hợp đồng

5%
STBH

25%
STBH

+ 25% Lãi
tích luỹ

25%
STBH

+ 25% Lãi
tích luỹ

25%
STBH

+ 25% Lãi
tích luỹ

25%
STBH

+ 25% Lãi
tích luỹ

5%
STBH



FWD nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo khi rủi ro xảy ra với 
bố/mẹ (NĐBH chính), giúp đảm bảo tương lai cho con, để 
con vững vàng trong cuộc sống ngay cả khi rủi ro xảy tới.

Quyền lợi này sẽ được chi trả vào ngày kết thúc thời hạn Hợp đồng.

Quỹ học vấn
đảm bảo 

100% STBH

Chi trả 
thêm

100% STBH

Chi
trả

Trường hợp Bố/Mẹ
(NĐBH chính) 

TTTBVV/Tử vong/ 
Tử vong do Tai nạn

Chị Thương 30 tuổi có con gái 3 tháng tuổi. Chị tham gia FWD Con vươn xa 2.0 
để bảo vệ con trước nhiều rủi ro sức khỏe, đồng thời đảm bảo tài chính cho 
kế hoạch đi du học của con sau này:

Số tiền bảo hiểm: 300 triệu
Phí bảo hiểm: 28,8 triệu/năm

Thời hạn đóng phí:  18 năm
Thời hạn Hợp đồng: 21 năm

Tổng phí đóng:
28,8 x 18 năm = 518,4 triệu

Bảo tức tích lũy được minh họa ở mức 8,0% STBH tại năm Hợp đồng thứ 2 và 4,0% 
STBH mỗi năm từ năm Hợp đồng thứ 3.

Tham
gia

Quyền lợi
tiết kiệm

Quyền lợi
gia tăng

Ngày kết thúc
thời hạn

Hợp đồng

Tổng quyền lợi tiết kiệm: ~666 triệu

Thêm 300 triệu
(NĐBH chính TTTBVV/

Tử vong/Tử vong do Tai nạn)

Món quà
trải nghiệm

Quỹ học vấn đảm bảo
+ Lãi tích luỹ

15
triệu

17

15
triệu

18 19

~159
triệu

20

~159
triệu

21

~159
triệu

~159
triệu

22

Tuổi
của con

1

Hỗ trợ viện phí
(Tay chân miệng,
Sởi, Sốt xuất huyết):
300 ngàn/ngày

Ung thư tại bất kỳ
giai đoạn nào:
300 triệu

Bệnh hiểm nghèo:
150 triệu
TTTBVV/Tử vong:
600 triệu

Tử vong do Tai nạn:
900 triệu

Cho
bố/
mẹ

Miễn đóng phí +
Mọi quyền lợi được
đảm bảo chi trả theo
kế hoạch (BHN/TTTBVV/
Tử vong/Tử vong do Tai nạn) 

Quyền
lợi
bảo
vệ

Cho
con

III. Quyền lợi gia tăng

MINH HỌA QUYỀN LỢI

Đơn vị: đồng

Lần đầu tiên trên thị trường, FWD mang tới dịch vụ tư vấn y tế, 
hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thu xếp lịch hẹn hoàn toàn miễn phí 
dành riêng cho khách hàng tham gia FWD Con vươn xa 2.0.

Mẹ
(NĐBH chính)

Con (NĐBH
cộng thêm)

FWD CARE Bảo hiểm
trợ cấp nằm viện

FWD Con vươn xa 2.0

Bố

FWD CARE Bảo hiểm
miễn đóng phí nâng cao 2.0

FWD CARE Bảo hiểm
bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn

DỊCH VỤ TƯ VẤN 24/7 FWD ĐỒNG HÀNH 
CÙNG CHA MẸ

NĐBH tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân

Danh mục loại trừ bảo hiểm

NĐBH, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người 
nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm, vui lòng tham khảo thông tin chi 
tiết về Quyền lợi và Loại trừ bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm FWD Con vươn xa 2.0 
và các sản phẩm bổ trợ được đăng tải trên website của Công ty FWD Việt Nam (www.fwd.com.vn).

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tuổi tham gia:
• Bố/mẹ: từ 18 đến 50 tuổi
• Con: từ 0 ngày tuổi đến 21 tuổi

Đối tượng: Bố/mẹ có con

Thời hạn đóng phí: 10 – 18 năm
Thời hạn Hợp đồng: Thời hạn đóng phí + 3 năm

      Tư vấn sức khỏe, hỗ trợ y tế dành cho con
      Khóa học kỹ năng, thể chất, hoạt động ngoại khóa
      Khóa học làm cha mẹ
      Chương trình giáo dục trong nước và quốc tế
      Hỗ trợ nhập học cho du học sinh

Dịch vụ tư vấn được cung cấp và quản lý bởi Aspire Lifestyles. Mọi quyết định sử dụng 
dịch vụ sau cùng thuộc về khách hàng.

FWD gợi ý kết hợp FWD Con vươn xa 2.0 cùng với các  
sản phẩm bổ trợ để bảo vệ toàn diện cho cả gia đình.

GỢI Ý GÓI GIẢI PHÁP CHO CẢ GIA ĐÌNH


