CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG
1. BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO (ADD)
Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện Nâng Cao sẽ bảo vệ cho Quý khách và người thân 24/24 giờ trong ngày khỏi những
tai nạn không lường trước được, giúp Quý khách an tâm hơn với việc tăng thêm giá trị bảo vệ của hợp đồng để ứng
phó trong trường hợp rủi ro xảy ra.
QUYỀN LỢI BH

Tử vong do tai nạn trong độ tuổi 5 ~ 65 tuổi

100% STBH sản phẩm ADD.

Tử vong do tai nạn đặc biệt trong độ tuổi 5

Bên cạnh quyền lợi tử vong do tai nạn,

~ 65 tuổi

nhận thêm 100% STBH sản phẩm ADD.

Thương tật do tai nạn

Nhận số tiền theo tỷ lệ % STBH (theo
Bảng Sự kiện bảo hiểm và Tỷ lệ thanh
toán) của sản phẩm ADD

Phỏng (bỏng) độ 3 do tai nạn và ít nhất 20%

100% STBH của sản phẩm ADD

bề mặt cơ thể
Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

100.000 đồng/mỗi ngày điều trị nội trú
do tai nạn.

ĐỘ TUỔI THAM GIA BH

Từ 5 ~ 60 tuổi; tuổi tối đa kết thúc 65 tuổi.

THỜI HẠN BH



Tối thiểu: 5 năm



Tối đa: là giá trị nhỏ nhất của Thời hạn của hợp đồng chính; và 65 - (trừ) tuổi
tham gia.

ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ

Quý/ Nửa năm/ Năm

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Số tiền bảo hiểm tối đa:




NĐBH < 18 tuổi: là giá trị nhỏ nhất của:


STBH sản phẩm chính



500 triệu đồng

NĐBH ≥ 18 tuổi: là giá trị nhỏ nhất của:


5 lần STBH sản phẩm chính



02 tỷ đồng

Số tiền bảo hiểm tối thiểu:


Đối với các sản phẩm chính An Tâm Hưng Thịnh, An Thịnh Đầu Tư, Đại Gia An
Phúc: STBH tối thiểu là 150 triệu đồng;



Đối với sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh: STBH tối thiểu là 50 triệu đồng.

2. BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN (CI88)
Đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để theo đuổi việc chữa trị lâu dài cùng những phương pháp tiên tiến nhất nhằm
mang lại cơ hội hồi phục nhanh chóng. Đồng thời, đảm bảo bệnh nhân có thể an tâm điều trị, không phải lo toan cho
nguồn thu nhập mất đi, ảnh hưởng đến dự định tương lai tốt đẹp của bản thân và gia đình.
QUYỀN LỢI BH

Bảo vệ

Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ:

lên đến

-

Khi NĐBH được chẩn đoán mắc 1 trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ,

88 bệnh

DLVN sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này

hiểm

nhưng không quá 600 triệu VNĐ/bệnh

nghèo
(35 thể
nhẹ và
53

-

Chi trả tối đa cho 2 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ không cùng nhóm.

Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng:
-

Khi NĐBH được chẩn đoán mắc 1 trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm
trọng, DLVN sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung

nghiêm

này, khấu trừ đi số tiền đã chi trả cho Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ cùng

trọng)

nhóm (nếu có)
DLVN sẽ không chi trả quyền lợi của SP bổ sung này nếu:
-

Bệnh hiểm nghèo bộc phát hoặc được chẩn đoán trong thời gian 90
(chín mươi) ngày kể từ ngày DLVN chấp nhận bảo hiểm hoặc ngày
khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất.

-

NĐBH tử vong trong vòng 14 ngày kể từ ngày có kết quả chẩn đoán
mắc bệnh hiểm nghèo.

ĐỘ TUỔI THAM GIA BH

Từ 1 ~ 60 tuổi (Tuổi tối đa của Người được bảo hiểm khi kết thúc sản phẩm bảo hiểm
bổ sung này là 70 tuổi.)

THỜI HẠN BH

Từ 5~25 năm.

ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ

Quý/ Nửa năm/ Năm

3. BẢO HIỂM HỖ TRỢ ĐÓNG PHÍ/ TỪ BỎ THU PHÍ (WOP)
Sản phẩm Bảo hiểm Hỗ Trợ Đóng Phí/Từ Bỏ Thu Phí giúp Quý khách an tâm rằng việc đầu tư cho tương lai của
những người thương yêu nhất vẫn sẽ tiếp tục và đi đến kết quả cuối cùng ngay cả khi có những rủi ro không mong
đợi xảy ra.
QUYỀN LỢI BH

Tử vong hoặc

Đối với sản phẩm UL và ILP

Thương tật toàn

Đối với sản phẩm VE và MTL

(Hỗ trợ đóng phí)

(Từ bỏ thu phí)

Hàng tháng, DLVN sẽ tự động

DLVN sẽ ngừng thu các khoản phí

đóng vào hợp đồng một

bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm

khoản phí bằng với 1/12

kể từ kỳ thu phí tiếp theo sau thời

STBH của WOP trong thời

điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm đến

gian hợp đồng có hiệu lực và

ngày chấm dứt quyền lợi bảo

cho đến hết thời hạn của

hiểm.

bộ và vĩnh viễn

WOP
ĐỘ TUỔI THAM GIA BH

Từ 18 ~ 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc: 65 tuổi

THỜI HẠN BH

Từ 5~47 năm.

4. BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE (HC)
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe là sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện giúp Quý khách bảo vệ cho mọi thành viên
trong gia đình, không còn lo lắng về chi phí y tế để an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu.

QUYỀN LỢI BH

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

(Đơn vị tính: đồng)

Quyền lợi tối đa của một
Bệnh/Thương tật trong suốt
thời gian tham gia sản phẩm

Phổ thông

Đặc biệt

Cao cấp

210.000.000

420.000.000

630.000.000

Việt Nam

Việt Nam

Việt Nam

Tối đa

Tối đa

25.000.000

50.000.000

Tối đa 75.000.000

cho mỗi Bệnh

cho mỗi Bệnh

cho mỗi Bệnh

tật/Thương

tật/Thương

tật/Thương tật, mỗi

tật, mỗi cuộc

tật, mỗi cuộc

cuộc phẫu thuật

phẫu thuật

phẫu thuật

Tối đa

Tối đa

15.000.000

33.000.000

cho mỗi Bệnh

cho mỗi Bệnh

tật/Thương

tật/Thương

tật, mỗi năm

tật, mỗi năm

bảo hiểm HC
Khu vực điều trị
QUYỀN LỢI NỘI TRÚ

1. Chi phí phẫu thuật: tiền
phẫu thuật, hậu phẫu, gây
mê, phòng mổ

2. Các chi phí nội trú khác:
chi phí xét nghiệm chẩn
đoán; chẩn đoán hình ảnh,
thuốc được kê đơn; phí
chuyên môn; máu và huyết
tương; thuê xe lăn; phẫu
thuật ngoại trú, dụng cụ và
trang thiết bị phẫu thuật,
bộ phận giả được sự chấp
thuận của DLVN

Điều trị trước và sau khi
nằm viện: Trong vòng 30

Tối đa 60.000.000
cho mỗi Bệnh
tật/Thương tật, mỗi
năm

ngày trước khi nhập viện
và 60 ngày sau khi xuất
viện

Phí khám bệnh hàng ngày
của Bác sĩ/Bác sĩ chuyên
khoa

3. Tiền phòng và ăn uống: tối Tối đa

Tối đa

Tối đa 3.000.000/

đa 45 ngày cho mỗi Bệnh

1.500.000/

2.500.000/

tật/Thương tật mỗi năm

ngày

ngày

Tối đa

Tối đa

Tối đa 1.000.000/

500.000/ ngày

750.000/ ngày

ngày

4. Giường cho người thân: tối
đa

10

ngày

cho

mỗi

Bệnh/Thương tật mỗi năm

5. Khoa chăm sóc đặc biệt: Tối đa

Tối đa

ngày

Tối đa 5.250.000/

tối đa 15 ngày cho mỗi

2.100.000/

3.150.000/

Bệnh/Thương tật mỗi năm

ngày

ngày

Tối đa

Tối đa

Tối đa 420.000/

210.000/ ngày

315.000/ ngày

ngày

Tối đa

Tối đa 10.500.000/

5.250.000/

mỗi tai nạn, mỗi

6. Điều dưỡng tại nhà: tối đa
30

ngày

cho

mỗi

Bệnh/Thương tật mỗi năm

7. Điều trị tại phòng cấp cứu Tối đa
do tai nạn

2.100.000/

ngày

8. Chi phí xe cấp cứu

9. Cấy ghép bộ phận
10. Điều trị ung thư

mỗi tai nạn,

mỗi tai nạn,

mỗi năm

mỗi năm

Tối đa

Tối đa

2.100.000/

4.200.000/

mỗi

mỗi

Bệnh/Thương

Bệnh/Thương

tật, mỗi năm

tật, mỗi năm

Tối đa

Tối đa

105.000.000

210.000.000

100%

100%

Tối đa

Tối đa

11. Điều trị tổn thương răng do 2.100.000/
tai nạn

4.200.000/

năm

100%

Tối đa 315.000.000
100%
Tối đa 6.300.000/
mỗi tai nạn, mỗi

mỗi tai nạn,

mỗi tai nạn,

mỗi năm

mỗi năm

Có

Có

Có

Tối đa

Tối đa

Tối đa

5.000.000/nă

10.000.000/nă

15.000.000/năm

m

m

năm

12. Quyền lợi trợ giúp khẩn
cấp (trong phạm vi Việt
Nam)
QUYỀN LỢI TÙY CHỌN
QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚ

1. Chi phí thăm khám tại các Từ trên

Từ trên

Từ trên 525.000 –
4.000.000/lần

phòng khám của Bác sĩ,

210.000 –

315.000 –

Bác

1.000.000/lần

2.000.000/lần

Tối đa

Tối đa

1.050.000/nă

2.100.000/nă

m

m

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC

Không áp

Không áp

Tối đa

RĂNG

dụng

dụng

10.500.000/năm

Không áp

Không áp

Trên 525.000/lần

dụng

dụng

thăm khám

sĩ

chuyên

khoa,

chuyên gia vật lý trị liệu,
chuyên

gia

nắn

khớp

xương theo chỉ định của
Bác sĩ điều trị; và các chi
phí xét nghiệm, chẩn đoán
hình ảnh theo chỉ định của
Bác sĩ và thuốc được kê
toa

2. Y học thay thế

Chi phí chăm sóc răng

Tối đa
3.150.000/năm

ĐỘ TUỔI THAM GIA BH

Từ 0 ~ 60 tuổi (Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm bảo hiểm bổ sung ngày là 65 tuổi.)

THỜI HẠN BH

01 năm (Được gia hạn hàng năm.)

