
THÔNG TIN CHUNG BIỂU PHÍ THAM KHẢO

Hãy liên hệ ngay Chuyên viên Quan hệ Khách hàng của 
Techcombank để tìm hiểu về những quyền lợi 

ưu việt của An Nhiên 360
Bảo vệ toàn diện
Vẹn tròn tương lai

(*) Khách hàng có thể lựa chọn tham gia các gói bảo hiểm với số tiền bảo hiểm khác nhau (từ 100 triệu đến tối 
đa 1 tỷ đồng), với phí bảo hiểm định kỳ hàng năm tối thiểu 2 triệu đồng.

Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 309/BTC-QLBH ngày 07/01/2019

An Nhiên

Tuổi tham gia: 18 tuổi – 60 tuổi
Thời hạn đóng phí: 10 năm
Thời hạn hợp đồng: 10 năm

Gói minh họa: Số tiền bảo hiểm: 500 triệu (*)

Tuổi

18-24

25-35

36-40

41-49

2,2 triệu – 2,7 triệu

2,8 triệu – 6 triệu

6,7 triệu – 9,3 triệu

9,9 triệu – 15,5 triệu

2 triệu – 2,4 triệu

2,5 triệu – 7,8 triệu

8,4 triệu – 11 triệu

11,6 triệu – 16,2 triệu

50-60 16,3 triệu – 32,5 triệu 16,8 triệu – 25 triệu

Phí bảo hiểm cho Nam 
(đồng)

Phí bảo hiểm cho Nữ
(đồng)

Lưu ý:

Tài liệu chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm và không phải hợp đồng bảo hiểm. Các quyền lợi và 
điều kiện bảo hiểm sẽ tuân thủ theo đúng quy tắc và Điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

Giới hạn phạm vi bảo hiểm: Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên 
quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây: 

    Tự tử hoặc có hành vi tự tử(***).

    Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

     Bệnh có sẵn, và các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Giới hạn phạm vi bảo hiểm” trong Điều khoản 
sản phẩm bảo hiểm.

(***) Trong 2 năm kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các loại trừ bảo hiểm tại Điều Khoản sản phẩm bảo hiểm.

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và phân phối bởi Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam. 

1800 588 822 www.techcombank.com.vn



QUYỀN LỢI BẢO VỆ MINH HOẠ QUYỀN LỢI

Tại Việt Nam, đa số người bệnh đến khám và điều trị ở giai 
đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém. Với 
nền y học tiên tiến hiện nay, phần lớn ung thư đều có thể 
chữa khỏi khi phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng 
phương pháp, nhưng lại đòi hỏi chi phí chữa trị cao từ 500 
triệu đến 1,2 tỷ đồng mỗi năm làm vượt quá khả năng chi 
trả của nhiều gia đình. 
Thấu hiểu nỗi lo lắng và mong muốn đồng hành cùng bạn 
để vun đắp một cuộc sống khoẻ mạnh dài lâu, Manulife và 
Techcombank hân hạnh giới thiệu:
AN NHIÊN 360 – Giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp bạn an 
tâm vui sống không lo vướng bận về tài chính và tương lai.

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN AN NHIÊN 360

Bảo vệ trước bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm.
Bảo vệ tăng cường với khoản chi trả thêm cho các 
trường hợp ung thư chi phí lớn.
Tiếp tục được bảo vệ miễn phí cho bản thân và phát hành 
thêm hợp đồng bảo hiểm miễn phí cho các con.  
Thủ tục tham gia đơn giản, KHÔNG KHÁM SỨC KHỎE,  
PHÍ BẢO HIỂM HẤP DẪN.
Dễ dàng lưu và tra cứu với hợp đồng điện tử.

Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong: 100% số tiền bảo hiểm (STBH)
Miễn phí hợp đồng cho các con (*)
Miễn nộp phí sau khi được chẩn đoán ung thư (*)
Quỹ tiền mặt điều trị ung thư

Ung thư giai đoạn sớm: 60% STBH (**)
Ung thư giai đoạn cuối: 100% STBH (*)
Hỗ trợ trượt giá 5%/năm x 10 năm: 50% STBH (*)
Ung thư có chi phí điều trị lớn: 50% STBH (*)
Hỗ trợ thu nhập 1,5%/tháng trong 5 năm tương 
đương 90% STBH (*)
Phẫu thuật phục hồi: 10% STBH

(*) Trong trường hợp ung thư giai đoạn cuối
(**) Tối đa 600 triệu đồng

30 tuổi                                                                                                                                            
Tham gia bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm: 
500 triệu đồng
Phí bảo hiểm: 
3,6 triệu đồng/năm

Phát hiện ung thư Giai đoạn sớm
Chi trả ngay 300 triệu đồng         

33 tuổi

Chẳng may tử vong
Chi trả ngay 500 triệu đồng         

40 tuổi                                                                                                        

34 tuổi                                                                                                        
Ung thư giai đoạn cuối
500 triệu đồng điều trị giai đoạn cuối
Chi trả thêm 125 triệu đồng hỗ trợ trượt giá
Hỗ trợ thu nhập 7,5 triệu đồng/tháng trong tối đa 5 năm 
Phát hành hợp đồng bảo hiểm ung thư miễn phí cho con
Chi trả thêm 250 triệu đồng khi mắc ung thư chi phí lớn
Hỗ trợ 50 triệu đồng khi thực hiện phẫu thuật phục hồi

40 tuổi                                                                                                                                           
Tham gia bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm: 
500 triệu đồng
Phí bảo hiểm: 
9,25 triệu đồng/năm

Phát hiện ung thư Giai đoạn sớm
Chi trả ngay 300 triệu đồng         

45 tuổi                                                                                                  

47 tuổi                                                                                                        
Ung thư giai đoạn cuối
500 triệu đồng điều trị giai đoạn cuối
Chi trả thêm 200 triệu đồng hỗ trợ trượt giá
Hỗ trợ thu nhập 7,5 triệu đồng/tháng trong tối đa 5 năm 
Phát hành hợp đồng bảo hiểm ung thư miễn phí cho con
Chi trả thêm 250 triệu đồng khi mắc ung thư chi phí lớn
Hỗ trợ 50 triệu đồng để thực hiện phẫu thuật phục hồi

Chẳng may tử vong
Chi trả ngay 500 triệu đồng         

49 tuổi                                                                                                        

Tại Việt Nam

Ước tính Trường hợp
tử vong

Khi mắc các bệnh ung thư

Số người mắc ung thư dự kiến đến 2025 tại Việt Nam theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
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