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Cuộc sống là một hành trình mà bạn luôn
muốn vươn đến sự vẹn toàn. Trong hành trình
đó, điều quan trọng nhất không phải là đích
đến mà là những trải nghiệm trong từng
giai đoạn của cuộc đời.

Dù đó là sự háo hức khi tham gia các kế
hoạch đầu tư đầy thú vị và nhiều thử
thách, hay chỉ đơn giản là những trải
nghiệm của sự vững tin và yên bình trong
cuộc sống. Trước những rủi ro, bạn sẽ
luôn cần sự hỗ trợ để có:

Bảo vệ bạn hơn
Với danh mục bảo vệ lên đến 134
bệnh hiểm nghèo cho cả 3 giai
đoạn, gia tăng khoản trợ cấp y tế
và quyền lợi bảo vệ tai nạn, và còn
nhiều hơn thế nữa.

Một kế hoạch đầu tư vững vàng hơn

Tiết kiệm nhiều hơn
Với giá trị tài khoản được tích lũy
cao hơn và miễn phí bảo hiểm rủi
ro năm đầu tiên.

Một cuộc sống vững tin và yên bình hơn
Để mỗi ngày của bạn được TỐT HƠN,
Manulife mang đến những giải pháp hỗ trợ
ưu việt phù hợp với nhu cầu và khả năng tài
chính của bạn.

Chủ động hơn
Với lựa chọn đóng phí và thay đổi
mức bảo vệ theo nhu cầu cũng
như linh hoạt mở rộng phạm vi
bảo vệ cho cả gia đình.
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Bảo hiểm Bệnh Lý
Nghiêm Trọng nâng cao
(Bảo hiểm 134 Bệnh Lý Nghiêm Trọng cho cả 3 giai đoạn)

Chi phí để chữa trị cho các bệnh lý
nghiêm trọng thường rất tốn kém,
gây ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch
tài chính gia đình nếu bạn không có

những khoản dự phòng. Với mức phí
vừa phải mỗi năm, bạn sẽ an tâm
trước những rủi ro về sức khỏe của
cả gia đình.

Giai Đoạn Sớm

25% số tiền bảo hiểm(*) lên đến 500 triệu cho mỗi
bệnh và có thể yêu cầu chi trả tối đa 4 lần cho các
bệnh khác nhau.

Giai Đoạn Giữa

50% số tiền bảo hiểm(*) lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi
bệnh và có thể yêu cầu chi trả tối đa 2 lần cho các
bệnh khác nhau trừ đi Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng
giai đoạn sớm cho cùng một bệnh đã chi trả trước đó.

Giai Đoạn Cuối

100% số tiền bảo hiểm(*) Trừ đi Quyền lợi Bệnh Lý
Nghiêm Trọng giai đoạn sớm và giai đoạn giữa cho
cùng một bệnh đã được chi trả trước đó.

Bệnh Lý
Theo Giới Tính

Trả thêm 25% số tiền bảo hiểm(*)
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Bảo hiểm
Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Manulife sẽ chi trả toàn bộ 100% số tiền
bảo hiểm(*) khi Khách hàng được chuẩn
đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối(**).

(*)

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

(**)

Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.
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Bảo hiểm
Trợ cấp Y tế

Chi phí khám chữa bệnh và nằm
viện ngày một tăng và luôn là nỗi lo
thường trực của mỗi chúng ta bên
cạnh các chi phí hàng ngày khác.
Nó có tác động rất lớn đối với cuộc
sống của những người mắc bệnh

nặng khi thường xuyên phải chi trả
viện phí. Gánh nặng này sẽ được
giải tỏa và chia sẻ bởi gói trợ cấp y
tế thiết thực với mức hỗ trợ lên đến
3 triệu đồng/người/ngày.

Nằm viện
nội trú bình thường

chi trả 100% số tiền bảo hiểm(*)/ngày

Nằm viện nội trú
khoa chăm sóc đặc biệt

chi trả 200% số tiền bảo hiểm(*)/ngày

Ngày nằm viện
thứ 6 trở đi

hỗ trợ thêm 20% số tiền bảo hiểm(*)/ngày

(*)

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

(**)

Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.
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Bảo hiểm Tử Vong,
Thương Tật Do Tai Nạn

Bảo vệ toàn diện cho bạn và gia
đình trước những rủi ro như thương
tật hoặc tử vong do tai nạn với
Tử vong

quyền lợi bảo hiểm lên đến 300%
số tiền bảo hiểm:

Mức chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm(*) tùy
theo hoàn cảnh tai nạn:
•

300% do tai nạn máy bay

•

200% do tai nạn trên phương tiện giao
thông công cộng, thang máy hay hỏa
hoạn tại các tòa nhà công cộng.

•

100% do các tai nạn thông thường

Thương tật do tai nạn

Chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm(*)

Tổn thương xương

Chi trả tối đa lên đến 50% số tiền bảo hiểm(*)

Bỏng nghiêm trọng

Chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm(*)

Tổn thương nội tạng

Chi trả 15% số tiền bảo hiểm(*) lên đến 150 triệu đồng

(*)

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

(**)

Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.
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Bảo hiểm Tử vong hoặc
Thương Tật Toàn Bộ
Vĩnh Viễn

Khách hàng tham gia gói bổ trợ này
sẽ được chi trả 100% số tiền bảo
hiểm nếu không may tử vong hoặc
thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
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Nhóm bảo hiểm
hỗ trợ đóng phí

Manulife sẽ hỗ trợ khách hàng
đóng phí bảo hiểm định kỳ quy
năm đến hết Thời Hạn Hỗ Trợ
Đóng Phí hoặc khi Hợp Đồng
chấm dứt (tùy theo điều kiện nào
đến trước) trong các trường hợp

• Người Được Bảo Hiểm được chẩn
đoán mắc bất kỳ 1 trong 49 Bệnh
Lý Nghiêm Trọng(**)
• Bên Mua Bảo Hiểm hoặc Người
Hôn Phối tử vong hoặc được chẩn
đoán mắc bất kỳ 1 trong 49 Bệnh
Lý Nghiêm Trọng(**)

Đối tượng tham gia
Tuổi tham gia: 1 tháng tuổi - 65 tuổi
Riêng đối với các sản phẩm hỗ trợ
đóng phí, tuổi tham gia như sau:

• Hỗ trợ đóng phí cho người được
bảo hiểm: 1 tháng tuổi - 65 tuổi.
• Hỗ Trợ đóng phí cho Bên Mua Bảo
Hiểm và Hỗ Trợ Đóng Phí cho Bên
Hôn Phối: 18 - 65 tuổi.

(*)

Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ

(**)

Tham khảo điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Thời hạn bảo hiểm: đến 70 tuổi
hoặc thời hạn hợp đồng chính, tùy
ngày nào đến trước. Riêng đối với
các sản phẩm hỗ trợ đóng phí,
thời hạn bảo hiểm tối đa 20 năm.

Thời hạn đóng phí: bắt buộc đóng
phí trong 03 năm đầu tiên. Sau đó
bạn có thể linh hoạt lựa chọn thời
hạn đóng phí nhưng không quá thời
hạn hợp đồng.

