FWD Care Bảo hiểm tai nạn
Cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn cho những ai biết "kiến tạo"
những điều bình thường thành những gì đặc biệt. Hãy để
giải pháp hỗ trợ tài chính FWD Care Bảo hiểm tai nạn
đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá cuộc sống,
cho bạn thoải mái ngẫu hứng "hết công suất" từng ngày.

Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro tai nạn

Bảo vệ lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
cho rủi ro tử vong

Nhân đôi bảo vệ cho gia đình thân yêu

Tổn thương do tai nạn

Mức chi trả
(% Số tiền bảo hiểm)

A6. Xương chân: Gãy 1 trong các xương
Xương đùi; xương chày

10%

Xương bánh chè; xương mác; xương gót

5%

Xương cổ chân; xương bàn chân;
xương đốt ngón chân

2%

(tối đa 5%/Tai nạn)

A7. Xương chậu

Gãy xương chậu

Quyền lợi sản phẩm

B. Chấn thương cơ quan nội tạng

1. Bảo vệ trọn vẹn hơn trước những rủi ro tai nạn(6)
Tổn thương do tai nạn

Mức chi trả

(% Số tiền bảo hiểm)

A. Gãy xương

Chấn thương gây thủng, vỡ hoặc hư hỏng
các cơ quan nội tạng (tim; phổi; gan;
thận; lá lách; tuỵ; bàng quang; niệu quản;
dạ dày; ruột non; ruột già; trực tràng)
có trải qua phẫu thuật ngực/bụng

20%

Tràn khí màng phổi và/hoặc
xuống máu màng phổi

10%

C. Hôn mê

A1. Vỡ xương sọ
Vỡ xương sọ có trải qua can
thiệp phẫu thuật sọ não

30%

Vỡ xương sọ không trải qua
can thiệp phẫu thuật sọ não

10%

A2. Gãy xương mặt
Gãy xương hàm dưới hoặc xương hàm trên

10%

Gãy 1 trong số các xương mặt khác
(trừ xương mũi)

5%

A3. Cột sống

Hôn mê

100%

D. Bỏng
Bỏng độ 3 từ hơn 50% diện tích da

100%

Bỏng độ 3 từ hơn 20% đến 50% diện tích da

75%

Bỏng độ 3 từ 10% đến 20% diện tích da

50%

Bỏng độ 2 từ hơn 20% diện tích da

25%

E. Thương tật vĩnh viễn

Vỡ đốt sống có trải qua can
thiệp phẫu thuật cột sống

30%

Vỡ đốt sống không trải qua
can thiệp phẫu thuật cột sống

10%

Gãy xương cụt và/hoặc xương cùng

5%

A4. Xương thân: Gãy 1 trong các xương
Xương đòn; xương chuôi ức;
xương vai; xương ức; xương sườn

20%

5%

A5. Xương tay: Gãy 1 trong các xương
Xương cánh tay; xương trụ; xương quay

5%

Xương cổ tay; xương bàn tay;
xương đốt ngón tay

2%
(tối đa 5%/Tai nạn)

Cả 2 tay

100%

Cả 2 chân

100%

Thị lực của cả 2 mắt

100%

1 tay và 1 chân

100%

1 tay và 1 chân và thị lực 1 mắt

100%

1 tay hoặc 1 chân

50%

Thính lực của cả 2 tai

50%

Thị lực của 1 mắt

50%

2 ngón tay cái

20%

Thính lực của 1 tai

10%

Bất kỳ ngón tay hoặc ngón chân nào

5%

2. Bảo vệ lên đến 300% Số tiền bảo hiểm
cho rủi ro tử vong(7)
Mức chi trả

Nguyên nhân tử vong

( % Số tiền bảo hiểm)

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên
phương tiện giao thông đường hàng không

300%

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên
các phương tiện giao thông công cộng

200%

Tử vong do tai nạn khác

100%

3. Nhân đôi bảo vệ vì gia đình thân yêu
FWD sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi Tử vong trong trường hợp
Người được bảo hiểm và vợ/chồng tử vong do cùng 1 tai nạn,
gia tăng hỗ trợ tài chính cho con và những thành viên còn lại
trong gia đình.

Thông tin cần biết
Tuổi tham gia

30 ngày tuổi - 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc thời hạn
của sản phẩm bổ trợ

70 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Tối thiểu 5 năm và tối đa
tới khi NĐBH đạt 70 tuổi

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn bảo hiểm

Danh mục loại trừ bảo hiểm
Hành vi cố ý vi phạm pháp luật
Các sự kiện gây tổn thất lớn

(6)

Trong mọi trường hợp, tổng quyền lợi được chi trả cho
nhóm A đến E không vượt quá 100% Số tiền bảo hiểm.

(7)

Quyền lợi tử vong sẽ trừ đi các quyền lợi đã được
chi trả trước đó.

