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Ung thư là một trong những bệnh hiểm nghèo phổ biến 
nhất tại Việt Nam. Bệnh ung thư khó dự đoán nhưng có 
thể dự phòng với sự chuẩn bị từ hôm nay.

Bảo vệ bản thân trong thời đại công nghệ số trở nên 
dễ dàng hơn bao giờ hết với FWD Sống khỏe – Bảo hiểm 
bệnh ung thư.

FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư là giải pháp 
phù hợp với túi tiền, bạn có thể mua trực tuyến nhanh 
chóng và dễ dàng với 3 bước đơn giản.
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(*) Quyền lợi bảo hiểm chỉ áp dụng cho trường hợp 
bệnh Ung thư được chẩn đoán sau 90 ngày kể từ ngày hợp 
đồng bảo hiểm có hiệu lực. 



Tuổi Nữ

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49 

503.000

798.000

1.230.000

1.777.000

2.477.000

Phí bảo hiểm áp dụng cho Người được bảo hiểm là nữ

Quyền lợi so với phí bảo hiểm  
gấp 375 lần

Được chẩn đoán mắc Ung thư 

nhận 300 triệuPhí bảo hiểm
798.000/ năm

 



Hãy liên lạc với chúng tôi
ngay hôm nay để được tư vấn.

Trụ sở chính
Tầng 11, Tòa nhà Diamond Plaza,
34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-28) 6256 3688
Email: customerconnect.vn@fwd.com

Chi nhánh
Tầng 20, Tòa nhà VCCI Tower,
9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai,
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3938 6757

 

Hotline
1800 96 96 90

Quét mã QR
để truy cập website

Được thành lập năm 2013 với định hướng tiên phong, 
FWD là tập đoàn bảo hiểm chủ lực trực thuộc tập đoàn đầu tư 

Tập đoàn FWD đang hoạt động kinh doanh tại 10 thị trường gồm 
Đặc khu Hồng Kông, Đặc khu Ma Cao, Thái Lan, Indonesia, 
Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia và 
Campuchia. FWD cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm 
sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm trợ cấp người lao động 
và dòng sản phẩm Takaful theo luật Shariah tại một số thị trường. 

FWD mang đến khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, giúp 
quá trình tham gia bảo hiểm đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng 
hơn với các giải pháp sáng tạo, sản phẩm dễ hiểu được hỗ trợ bởi 
công nghệ số thông minh. Với phương châm lấy khách hàng làm 
trọng tâm, FWD đang từng bước thực hiện sứ mệnh trở thành 
tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Châu Á với tầm nhìn thay đổi 
cảm nhận của mọi người về bảo hiểm. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.fwd.com.

Tập đoàn bảo hiểm FWD

Thông tin về FWD Việt Nam
FWD Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là thành viên 
của Tập đoàn bảo hiểm FWD - có phạm vi hoạt động rộng khắp 
Châu Á. Với chiến lược ưu tiên phát triển công nghệ số, 
FWD Việt Nam là công ty bảo hiểm khác biệt, có nền tảng vững 
chắc dựa trên các thế mạnh riêng có: sản phẩm đột phá, 
hệ thống phân phối tập trung vào chất lượng, số hóa mọi 
quy trình và chiến lược thương hiệu khác biệt. 

FWD Việt Nam liên tục là một trong những công ty bảo hiểm 
nhân thọ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thị trường.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website
www.fwd.com.vn.

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam


