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

Bảo Hiểm Ung Thư Toàn Diện
36Bình AnLưu ý:

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm. Các quyền lợi và 
điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài 
Chính phê duyệt.

Hãy liên hệ ngay Chuyên viên Quan hệ Khách hàng 
của TPBank để sở hữu những quyền lợi ưu việt của

Bình An 360 - Bảo Hiểm Ung Thư Toàn Diện! 

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

AI CÓ THỂ THAM GIA

1900 58 58 85      (024) 37683 683



30 tuổi
(Nam giới)

33 tuổi

36 tuổi

34 tuổi

Phát hiện Ung thư giai đoạn đầu

‣ Nhận ngay 600 triệu đồng

Tham gia bảo hiểm

‣ Số tiền bảo hiểm: 1 tỷ đồng
‣ Phí bảo hiểm: 7,2 triệu đồng/năm

Không may tử vong

‣ 1 tỷ đồng

Ung thư giai đoạn cuối

‣ 1 tỷ đồng điều trị giai đoạn cuối
‣ Chi trả thêm 500 triệu đồng hỗ trợ trượt giá
‣ Hỗ trợ thu nhập 15 triệu đồng/tháng trong 5 năm
‣ Phát hành hợp đồng bảo hiểm Ung thư miễn phí       
   cho con
‣ Chi trả thêm 500 triệu đồng khi mắc Ung thư chi phí lớn 
‣ Hỗ trợ 100 triệu đồng khi thực hiện phẫu thuật phục hồi

‣ Bảo vệ sớm trước bệnh Ung thư ngay từ giai đoạn đầu
‣ Bảo vệ chuyên sâu với khoản chi trả thêm cho các  
   trường hợp Ung thư chi phí lớn
‣ Hỗ trợ trượt giá và hỗ trợ thu nhập giúp bạn tự tin vui sống
‣ Tiếp tục được bảo vệ miễn phí cho bản thân và cho con cái   
   khi mắc Ung thư
‣ Thủ tục tham gia đơn giản cùng mức phí bảo hiểm vô cùng  
   hấp dẫn

CHÚNG TÔI CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

100%

Miễn nộp phí 
sau khi mắc Ung thư

Món Quà Cho Con 360

Ung thư
giai đoạn

cuối

Hỗ trợ
trượt giá
5%/năm

x 10 năm

60% 100% 50%

Ung thư
giai đoạn

đầu

+ +

Phẫu thuật
phục hồi

Ung thư
có chi phí
điều trị

lớn

Hỗ trợ
thu nhập

1,5%/tháng
x 5 năm

50% 90% 10%+ +

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM MINH HỌA QUYỀN LỢI 
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Miễn phí hợp đồng
cho con cái

Quyền lợi
Bảo hiểm tử vong

4+

Ung thư 360 Quỹ tiền mặt

= 360% STBH
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