
FWD Phụ nữ hiện đại
Kế hoạch bảo vệ do chính bạn thiết kế,

cùng bạn chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe
thể chất, tinh thần, sắc đẹp và an tâm làm mẹ



Là người phụ nữ hiện đại, bạn hiểu rõ hạnh phúc là 
lựa chọn. Bạn bản lĩnh, tự tin, hết mình với đam mê và 
tự chủ tài chính. Bạn luôn thực hiện tốt vai trò của người 
phụ nữ tự lập dù ở giai đoạn nào của cuộc đời: độc thân, 
làm vợ, chuẩn bị làm mẹ hay đã từng trải nghiệm 
sinh con. Hơn hết, bạn không bao giờ quên yêu thương, 
chăm sóc cho sức khỏe và sắc đẹp của bản thân, để 
luôn mạnh mẽ, vững vàng, xinh đẹp và tự tin đón đầu 
mọi thử thách.

FWD Phụ nữ hiện đại Đặc điểm nổi bật

Tiên phong thị trường bảo vệ 
sức khỏe tinh thần và sắc đẹp 
phụ nữ với quyền lợi Trầm cảm và 
Phẫu thuật tái tạo chỉnh hình và 
ghép da 

Linh hoạt thiết kế kế hoạch bảo vệ 
phù hợp nhất với nhu cầu thay đổi 
theo từng giai đoạn cuộc sống với 
lựa chọn nâng cao bảo vệ

Tham gia ngay không cần kiểm tra 
sức khỏe và yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm hoàn toàn 
trực tuyến, đơn giản, dễ dàng

Lần đầu tiên trên thị trường bảo vệ 
phụ nữ trước rủi ro phổ biến - U xơ 
tử cung và U nang buồng trứng 

Hỗ trợ tài chính lên tới 120% Số tiền 
bảo hiểm cho các bệnh Ung thư và 
Biến chứng thai sản phổ biến nhất ở 
phụ nữ

FWD Phụ nữ hiện đại - Kế hoạch bảo vệ toàn diện 
được thiết kế dành riêng cho phụ nữ, cùng bạn chăm sóc 
tốt hơn cho sức khỏe thể chất, tinh thần, sắc đẹp và 
an tâm làm mẹ. Đặc biệt, FWD Phụ nữ hiện đại 
mang tới cho bạn sự linh hoạt tối đa để bạn tùy chọn 
quyền lợi phù hợp nhất với nhu cầu và theo từng 
giai đoạn của cuộc sống.



Quyền lợi sản phẩm

FWD Phụ nữ hiện đại bảo vệ trọn vẹn trước 3 mối quan tâm 
hàng đầu của phụ nữ: Sức khỏe, Sắc đẹp và Thiên chức 
làm mẹ. Nhằm giúp bạn chủ động thiết kế gói giải pháp phù hợp 
nhất với chính mình, FWD Phụ nữ hiện đại mang tới 3 nhóm 
quyền lợi bao gồm:

       Quyền lợi cơ bản (cố định), và

       2 Quyền lợi nâng cao nhóm 1 và nhóm 2 (tùy chọn). 

Bạn có thể linh hoạt lựa chọn tham gia thêm 1 trong 2, hoặc 
cả 2 Quyền lợi nâng cao để có kế hoạch bảo vệ phù hợp nhất 
với nhu cầu trong từng giai đoạn cuộc sống.

Sức khỏe
thể chất

Kế hoạch bảo vệ và chăm sóc toàn diện cho sức khỏe 
thể chất, tinh thần và sắc đẹp của phụ nữ.

Ung thư giai đoạn sau
phổ biến ở phụ nữ

Quyền lợi cơ bản

Sức khỏe
tinh thần

Điều trị trầm cảm

Chăm sóc
sắc đẹp

Phẫu thuật tái tạo
chỉnh hình và ghép da

Lựa chọn nâng cao giúp bảo vệ phụ nữ trước các 
bệnh phổ biến.

Phẫu thuật u xơ tử cung

Quyền lợi nâng cao nhóm 1

Phẫu thuật u nang buồng trứng

Lựa chọn nâng cao giúp phụ nữ yên tâm hơn trong 
hành trình làm mẹ.

Biến chứng thai sản phổ biến

Quyền lợi nâng cao nhóm 2



Điều trị trầm cảm

Phẫu thuật tái tạo chỉnh hỉnh và ghép da

I.  Quyền lợi cơ bản

Là người đồng hành cổ vũ phụ nữ hiện đại tận hưởng cuộc sống 
đa sắc màu, FWD Phụ nữ hiện đại mang tới sự an tâm khi 
bạn được bảo vệ trước các bệnh Ung thư giai đoạn sau phổ biến 
ở phụ nữ. 

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

Lựa chọn và chăm chút cho hạnh phúc của riêng mình, sức khỏe 
tinh thần cũng không kém phần quan trọng so với sức khỏe 
thể chất. FWD lắng nghe, sẵn sàng đồng hành cùng bạn duy trì 
một tinh thần vui khoẻ và tận hưởng từng khoảnh khắc 
hạnh phúc trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Thấu hiểu rằng nhan sắc và sự xinh đẹp, nữ tính giúp bạn 
tự tin và thoải mái tận hưởng cuộc sống, FWD cùng bạn bảo vệ 
tốt nhất nếu rủi ro xảy đến với sắc đẹp người phụ nữ.

Phẫu thuật tái tạo 
chỉnh hình mặt 

do Tai nạn

Ghép da 
do Bỏng nặng

hoặc Ung thư da

20%
Số tiền bảo hiểm

20%
Số tiền bảo hiểm

Ung thư giai đoạn sau phổ biển ở phụ nữ

Được chẩn đoán mắc
1 trong 5 Ung thư
giai đoạn sau:

100%
Số tiền bảo hiểm

Ung thư vú;
Ung thư tử cung;
Ung thư cổ tử cung;
Ung thư buồng trứng;
Ung thư đại tràng.

Quyền lợi tiên phong thị trường chăm sóc sức khỏe 
thể chất, tinh thần, sắc đẹp và sự tự tin của phụ nữ.

Ung thư 
giai đoạn sau 

phổ biến ở phụ nữ

Sức khỏe

Điều trị
trầm cảm

Tinh thần

Phẫu thuật 
tái tạo chỉnh hình

và ghép da

Sắc đẹp
và sự tự tin

Điều trị ngoại trú
(Tư vấn tâm lý do 

trầm cảm)

Điều trị nội trú
(Do trầm cảm)

Chi trả chi phí y tế thực tế và chi trả nhiều lần.
Tối đa lên đến 10% Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày phát hành 
hợp đồng và được chi trả 1 lần trong suốt hợp đồng 
bao gồm các năm tái tục hợp đồng.
100% Số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi các quyền lợi 
đã được chi trả trước đó cho Điều trị trầm cảm và 
Phẫu thuật tái tạo chỉnh hình và ghép da (nếu có).
Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực nếu khách hàng 
không tham gia nhóm Quyền lợi nâng cao hoặc 
tham gia nhưng các quyền lợi đã được chi trả hết.

Quyền lợi có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày phát hành 
hợp đồng.

Điều trị ngoại trú được chi trả tối đa 5 lần trong một 
năm hợp đồng và tối đa 0.5% Số tiền bảo hiểm cho 
mỗi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Điều trị nội trú không giới hạn số lần chi trả.
Tổng quyền lợi không vượt quá 10% Số tiền bảo hiểm 
trong suốt Thời hạn bảo hiểm.



II.  Quyền lợi nâng cao nhóm 1
- Phẫu thuật bệnh phổ biến ở phụ nữ

Thông tin cần biết

FWD tiên phong thị trường bảo vệ phụ nữ trước hai căn bệnh 
phổ biến U xơ tử cung và U nang buồng trứng. 

Làm mẹ là bước chuyển quan trọng đối với người phụ nữ. 
Cùng với những quyền lợi khác, FWD Phụ nữ hiện đại mang 
tới quyền lợi bảo vệ trước những biến chứng thai sản phổ biến 
để bạn chuẩn bị một cách trọn vẹn nhất cả về thể chất, 
tinh thần và tài chính cho hành trình làm mẹ sắp tới.

III.  Quyền lợi nâng cao nhóm 2
– Biến chứng thai sản phổ biến

Phẫu thuật do 
U xơ tử cung

Phẫu thuật do
U nang buồng trứng 

10%
Số tiền bảo hiểm

10%
Số tiền bảo hiểm

Biến chứng thai sản 
phổ biến:

20%
Số tiền bảo hiểm

Sẩy thai;

Thai ngoài tử cung;

Băng huyết sau sinh;

Chửa trứng;

Đông máu nội mạch 
lan tỏa.

65 tuổi

1 năm và gia hạn hàng năm tối đa 
đến khi Người được bảo hiểm đủ 
65 tuổi

Bằng Thời hạn bảo hiểm

Hàng năm. Phí bảo hiểm thay đổi 
theo độ tuổi thực tế, nhóm quyền lợi 
bảo hiểm đang còn hiệu lực, và 
nhóm quyền lợi bảo hiểm nâng cao 
được chọn tham gia thêm (nếu có).

Tuổi tối đa kết thúc
thời hạn hợp đồng

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn đóng phí

Định kỳ đóng phí

Tuổi tham gia 18 – 50 tuổi

Quyền lợi có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày phát hành 
hợp đồng. Bạn có thể lựa chọn quyền lợi ngay khi 
tham gia hợp đồng hoặc bổ sung thêm trong quá 
trình tham gia hợp đồng.

Mỗi sự kiện bảo hiểm được chi trả 1 lần trong suốt 
Thời hạn bảo hiểm. Sau khi chi trả, Quyền lợi nâng cao 
nhóm 1 chấm dứt.

Quyền lợi có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày 
phát hành hợp đồng. Bạn có thể lựa chọn quyền lợi 
ngay khi tham gia hợp đồng hoặc bổ sung thêm 
trong quá trình tham gia hợp đồng.

Quyền lợi được chi trả 1 lần trong suốt Thời hạn 
bảo hiểm. Sau khi chi trả, Quyền lợi nâng cao nhóm 2 
chấm dứt.

Ngoài Ghép da do ung thư da có hiệu lực sau 90 ngày 
kể từ ngày phát hành hợp đồng, các quyền lợi còn lại 
có hiệu lực ngay khi phát hành hợp đồng.
Mỗi sự kiện bảo hiểm được chi trả 1 lần trong suốt 
Thời hạn bảo hiểm.



Phí bảo hiểm tham khảo

Đơn vị: đồng/năm

Phí bảo hiểm được tính dựa trên Số tiền bảo hiểm được lựa chọn, 
tuổi của Người được bảo hiểm và các quyền lợi bảo vệ được 
lựa chọn.

FWD Phụ nữ hiện đại gợi ý 3 gói sản phẩm LADY100, 
LADY300 VÀ LADY500 tương ứng với số tiền bảo hiểm lần lượt 
100 triệu đồng, 300 triệu đồng và 500 triệu đồng để bạn tự do 
lựa chọn gói phù hợp với tài chính cá nhân. 

Phương Lan       25 tuổi 

Quan tâm chính       Sức khỏe, Tinh thần, Sắc đẹp

Gói lựa chọn       LADY100

Lựa chọn       

Tối đa 
100.000.000

Tối đa 
20.000.000

300.000

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi nâng cao

Phẫu thuật bệnh phổ biến
ở phụ nữ

91.000

232.000

68.000

Phí bảo hiểm

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi phẫu thuật
bệnh phổ biến ở phụ nữ

Quyền lợi biến chứng
thai sản phổ biến

20.000.000Biến chứng thai sản phổ biến

Tổng phí

Gói LADY100

Ung thư giai đoạn sau
phổ biến ở phụ nữ

Điều trị trầm cảm

Phẫu thuật tái tạo 
chỉnh hình và ghép da

Tối đa 
300.000.000

1.488.000

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi nâng cao

Tổng phí

Tối đa 
60.000.000

Phẫu thuật bệnh phổ biến
ở phụ nữ

Ung thư giai đoạn sau
phổ biến ở phụ nữ

Điều trị trầm cảm

Phẫu thuật tái tạo 
chỉnh hình và ghép da

Gói LADY300

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 FWD Phụ nữ hiện đại và các sản phẩm bổ trợ được đăng tải trên 
website của Công ty FWD Việt Nam (www.fwd.com.vn).

60.000.000Biến chứng thai sản phổ biến

Quyền lợi cơ bản và
Quyền lợi nâng cao nhóm 1

444.000

840.000

204.000

Phí bảo hiểm

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi phẫu thuật
bệnh phổ biến ở phụ nữ

Quyền lợi biến chứng
thai sản phổ biến

Minh Tú            30 tuổi 

Quan tâm chính       Sức khỏe, Tinh thần, Sắc đẹp, Làm mẹ

Gói lựa chọn       LADY300

Lựa chọn       Quyền lợi cơ bản và
Quyền lợi nâng cao nhóm 1 và 2



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
Email: customerconnect.vn@fwd.com
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