Max - Sống Khỏe
Chạm một giây,
bảo vệ nghìn ngày

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe hạn mức
cao được Bộ Tài Chính phê chuẩn theo công văn số
2659/BTC-QLBH ngày 16/03/2021.

Mua ngay tại
shop.manulife.com.vn

Hành trình xây dựng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày luôn
mang đến cho chúng ta vô vàn thử thách đầy thú vị.
Chắc hẳn, bạn sẽ có rất nhiều ưu tiên cần nuôi dưỡng
như: sự nghiệp, đam mê, gia đình, sức khỏe, các mối
quan hệ xã hội, v.v... Hãy để Manulife đồng hành san
sẻ gánh lo để bạn an tâm gặt hái những thành công
mới với sản phẩm chăm sóc sức khỏe hạn mức
cao Max – Sống Khỏe.
Sản phẩm Max – Sống Khỏe được thiết kế dựa trên
những nhu cầu thực tiễn nhất của khách hàng về
quyền lợi và hạn mức chăm sóc sức khỏe và điều trị y
tế. Hãy nâng tầm trải nghiệm trực tuyến cùng
Manulife Max - Sống Khỏe, an toàn mọi lúc mọi nơi,
dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện!
Với Max – Sống Khỏe, chỉ trong một lần chạm, bạn
sẽ yên tâm được bảo vệ hơn một nghìn ngày. Bảo
vệ sức khỏe toàn diện tối đa chưa bao giờ dễ dàng
đến thế!

Các đặc điểm nổi bật

Thời hạn hợp đồng đảm
bảo duy trì trong 3 năm
với phí bảo hiểm chỉ từ
560 nghìn đồng/năm.

Hạn mức chi trả các chi phí
y tế lên đến 2 tỷ đồng cho
điều trị nội trú và 12 triệu
đồng cho điều trị ngoại trú.

Quy trình tham gia hợp
đồng và giải quyết quyền
lợi bảo hiểm eClaims
hoàn toàn trực tuyến.

Quyền lợi tặng thưởng các
dịch vụ chăm sóc sức khỏe
và đời sống theo chương trình
ManulifeMOVE.

(*) Tham khảo danh sách hệ thống bảo lãnh viện phí tại Việt Nam
trên website của Manulife (https://www.manulife.com.vn/).

Mạng lưới bảo lãnh viện phí
lên đến 300 bệnh viện và
phòng khám trên toàn lãnh
thổ Việt Nam.

Quyền lợi bảo hiểm
Trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng và sau
30 ngày kể từ Ngày Cấp Hợp Đồng, Manulife
sẽ chi trả Chi Phí Y Tế Thực Tế của Người Được
Bảo Hiểm phát sinh tại Việt Nam tương ứng với
chương trình bảo hiểm mà Bên Mua Bảo Hiểm
lựa chọn tham gia, với giới hạn cụ thể như sau:

Chương trình bảo hiểm

Titan

Vàng

Bạch Kim

Phạm vi Cơ Sở Y Tế

Cơ Sở Y Tế Công Lập

Tất cả các Cơ Sở Y Tế

Tất cả các Cơ Sở Y Tế

Điều trị Nội Trú

1 tỷ

1 tỷ

2 tỷ

Điều trị Ngoại Trú

Không áp dụng

6 triệu

12 triệu

Đơn vị: VNĐ

A.

Quyền lợi Điều Trị Nội Trú

Chương trình bảo hiểm

Titan

Vàng

Bạch Kim

Giới hạn chi trả tối đa trong
suốt Thời Hạn Hợp Đồng

1 tỷ

1 tỷ

2 tỷ

Phạm vi cơ sở y tế

Cơ Sở Y Tế Công Lập

Tất cả các Cơ Sở Y Tế theo định nghĩa tại Điều Khoản

Giới hạn chi trả
một Đợt Điều Trị

50 triệu

100 triệu

200 triệu

Giường và Phòng
(tối đa 60 ngày/năm)

Tối đa
750 nghìn/ngày

Tối đa
1,5 triệu/ngày

Tối đa
3 triệu/ngày

Giường và phòng Khoa
Chăm Sóc Đặc Biệt

Theo chi phí thực tế tối đa 60 ngày/năm

1. Điều Trị Nội Trú

Chi Phí Xe Cứu Thương
Chi Phí Phẫu Thuật
Chi Phí Y Tế Nội Trú Khác

Theo chi phí thực tế

Chi phí Điều Trị Trước Khi
Nhập Viện và chi phí Điều
Trị Sau Khi Xuất Viện
2. Chi Phí Điều Trị Ung Thư
3. Cấy ghép nội tạng

Theo chi phí thực tế (nhưng không vượt quá giới hạn chi trả tối đa trong suốt
Thời Hạn Hợp Đồng)

Đơn vị: VNĐ

B.

Quyền lợi Điều Trị Ngoại Trú

Chương trình bảo hiểm

Vàng

Bạch Kim

Giới hạn chi trả tối đa trong mỗi Năm Hợp Đồng

6 triệu

12 triệu

Giới hạn cho mỗi Lần Thăm Khám

750 nghìn

1,5 triệu

Chi Phí Vật Lý Trị Liệu/Năm

750 nghìn

1,5 triệu

Chi Phí Y Học Thay Thế/Năm

750 nghìn

1,5 triệu

Chi phí khám bệnh
Chi Phí Thuốc Kê Toa của Bác Sĩ
Theo chi phí thực tế
Chi phí chẩn đoán, xét nghiệm tại Cơ Sở Y Tế
do Bác Sĩ chỉ định và Cần Thiết Về Mặt Y Khoa
Chi Phí Điều Trị Trong Ngày
(trừ trường hợp Điều Trị Ung Thư)
Đơn vị: VNĐ

Lựa chọn Tỷ Lệ Bồi Thường
Bạn được quyền lựa chọn tỷ lệ bồi thường cho
hạng mục Đồng chi trả bảo hiểm với hai lựa chọn:

50/50

Tỷ Lệ Đồng Chi Trả

20/80

Tỷ Lệ Đồng Chi Trả

Kế hoạch cơ bản

Kế hoạch nâng cao

Bạn chỉ cần thanh toán 50% của
10 triệu Chi Phí Y Tế Thực Tế
phát sinh đầu tiên. Đối với khoản
Chi Phí Y Tế phát sinh còn lại trong
năm, Manulife sẽ chi trả 100%.

Bạn chỉ cần thanh toán 20% của
10 triệu Chi Phí Y Tế Thực Tế
phát sinh đầu tiên. Đối với khoản
Chi Phí Y Tế phát sinh còn lại trong
năm, Manulife sẽ chi trả 100%.

Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có chẩn
đoán Bệnh Lý Nghiêm Trọng hoặc thực hiện Cấy
Ghép Nội Tạng, Manulife sẽ chi trả 100% các Chi
Phí Y Tế Thực Tế phát sinh, đồng thời miễn toàn
bộ các khoản Phí Bảo Hiểm còn lại của các kỳ phí
chưa đến hạn kể từ ngày Manulife nhận được đầy
đủ các chứng từ theo yêu cầu.
(*) Vui lòng tham khảo chi tiết các quy định và quyền lợi tại
Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này.

Thông tin chung
Tuổi tham gia:

18 tuổi - 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng:

3 năm

Thời hạn đóng phí:

Bằng với Thời hạn
hợp đồng

Định kỳ đóng phí:

Hàng 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
kì nguyên nhân nào dưới đây:
Điều trị do việc cố ý tự gây thương tích, tự
tử (dù đang trong tình trạng tỉnh táo hay
không).
Các hành vi phạm tội.
Các nguyên nhân khác: Vui lòng tham khảo
nội dung chi tiết Giới Hạn Phạm Vi Bảo
Hiểm tại Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của
Sản phẩm bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe hạn mức cao. Các
quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều
khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

Đừng quên kích hoạt tài khoản thành viên và tận
hưởng đặc quyền trong ứng dụng ManulifeMOVE
ngay khi hợp đồng bảo hiểm của bạn có hiệu lực!
ManulifeMOVE là chương trình chăm sóc khách
hàng và tặng thưởng trên nền tảng ứng dụng di
động nhằm khuyến khích bạn tạo thói quen và
duy trì vận động để có một cơ thể khoẻ mạnh
và tinh thần tích cực hơn.

Đặc quyền dành cho khách hàng
Chương trình vận động tặng
thưởng mục tiêu & thử thách
vận động đơn giản.
Nhiều phần thưởng hấp dẫn
dành cho nỗ lực vận động và duy
trì thói quen tốt cho sức khoẻ.
Các tính năng đặc biệt, hoàn
toàn miễn phí như: Chỉ số sức
khoẻ, Dịch vụ Hỗ trợ sức khoẻ
và cuộc sống...
Ưu đãi độc quyền từ các đối tác
của ManulifeMOVE.
Truy cập nhanh: trang thông tin
hợp đồng bảo hiểm, dịch vụ khách
hàng, yêu cầu giải quyết quyền lợi
bảo hiểm trực tuyến, thẻ thành
viên, thẻ bảo lãnh viện phí...

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ
086 246 6683 - 086 746 6683
www.manulife.com.vn/vi/move
ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com

Tải ứng dụng ManulifeMOVE
ngay hôm nay!

Kênh hỗ trợ thông tin/yêu cầu/thắc mắc
Manulife luôn quan tâm tới mọi trải nghiệm của bạn trên mỗi chặng đường của hợp
đồng bảo hiểm. Với giao diện thân thiện và nhiều tiện ích dễ sử dụng, bạn có thể kết nối
dịch vụ trực tuyến của Manulife chỉ với vài “click” chuột để làm quen và tìm hiểu những
thông tin quan trọng cần biết khi tham gia bảo hiểm:

Sổ tay khách hàng

Trang Hợp đồng của tôi (ManuConnect)

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến (eClaims)

Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến

Dịch vụ và Thẻ bảo lãnh viện phí trực tuyến

Tổng đài Chăm sóc
Khách hàng Manulife

1900 1776

Từ 8h30 đến 18h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy
(trừ Lễ, Tết).

CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)
Trụ sở chính - Tòa nhà Manulife,
Số 75, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú,
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Website Manulife Vietnam

Manulife Vietnam

Manulife Việt Nam

