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Giải Pháp
Bảo Vệ 360
Trong cuộc sống, mỗi người đều mong muốn được hạnh phúc, bình yên, an tâm
vui sống và chinh phục mọi ước mơ trong tương lai. Tuy nhiên cuộc sống luôn
thay đổi không ngừng và ít ai biết trước.
Giải Pháp Bảo Vệ 360 sẽ mang đến cho bạn sự an tâm tối đa để sống trọn hôm nay
và thực hiện những dự định cho tương lai.

Đảm bảo an toàn cho cuộc sống
Với Giải Pháp Bảo Vệ 360, FWD mong muốn giúp khách hàng lập kế hoạch:

1

An toàn tài chính cho tương lai

2

Bảo vệ tài chính người trụ cột

3

Dự phòng tài chính cho các chi phí do bệnh tật, tai nạn

4

Thay thế thu nhập cho tình huống bất trắc

Chủ động lựa chọn
1

Nhiều lựa chọn thời hạn tham gia: 5, 10, 15, 20, 25 hay 30 năm

2

Mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi bảo vệ cao

3

Có thể chuyển đổi sang sản phẩm khác

4

Gia tăng quyền lợi bảo hiểm với những sản phẩm bổ trợ đi kèm

Đại An Minh Tâm
Quyền lợi bảo vệ

100%

Bệnh nặng
giai đoạn cuối

Số Tiền Bảo Hiểm được thanh toán nếu
Người Được Bảo Hiểm

Thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn

Tử vong

Quyền lợi chuyển đổi hợp đồng
Chuyển đổi sang Hợp Đồng Bảo Hiểm Hỗn Hợp hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm
Liên Kết Chung mà không phải thẩm định sức khoẻ (tham khảo thêm điều
kiện áp dụng).

Gia tăng bảo vệ
Bằng việc tham gia các sản phẩm bổ trợ với mức phí thấp:
Trợ Cấp Viện Phí và Chi Phí Phẫu Thuật
Hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật trong trường hợp dễ bị bệnh hoặc tai nạn
phải nằm viện.

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Toàn Diện
Tử vong do tai nạn: 100% Số Tiền Bảo Hiểm
• Tử vong do tai nạn khi đi phương tiện công cộng: 200% Số Tiền Bảo Hiểm
• Tử vong do tai nạn khi đi máy bay: 300% Số Tiền Bảo Hiểm
• Bỏng độ 3 (trên 50% diện tích da trên cơ thể): 100% Số Tiền Bảo Hiểm
• Hôn mê: 100% Số Tiền Bảo Hiểm
• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Theo bảng tỷ lệ bồi thường của Hợp đồng.
•

Bên Mua Bảo Hiểm = Người Được Bảo Hiểm
Họ và tên: Phan Văn A
Tuổi: 29 (*)
Giới tính: Nam
Số Tiền Bảo Hiểm

Phí Bảo Hiểm
Hàng Năm

Đại An Minh Tâm (20 năm)

500.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Toàn Diện

500.000.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

300.000 VNĐ/ngày

840.000 VNĐ

Sản phẩm

Bảo Hiểm Trợ Cấp Viện Phí và Chi Phí Phẫu Thuật
Ghi chú:

Tổng phí bảo hiểm
5.690.000 VNĐ

Tuổi của Người Được Bảo Hiểm
Phí Bảo Hiểm
Nhóm nghề nghiệp: 1

Người Được
Bảo Hiểm
30

1,5 tỷ

18.900.000 VNĐ

Bảo Hiểm Trợ Cấp Chi Phí Phẫu thuật
cho 30 ngày nằm viện

Thừa hưởng khoản
thừa kế từ Hợp Đồng
49

47

5.690.000 VNĐ/năm

Người Được Bảo Hiểm
phẫu thuật, nằm viện

Tử vong do tai nạn
khi đi phương tiện công cộng

Danh mục loại trừ bảo hiểm của sản phẩm
Tự tử hoặc tự gây thương tích dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí, trong thời gian 24 tháng tính từ Ngày
hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn.
Hành vi vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.
Đây chỉ là tài liệu minh họa quyền lợi. Vui lòng tham khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết
về sản phẩm.
(*) Tuổi theo sinh nhật vừa qua

Thông tin

về công ty

Tập đoàn bảo hiểm FWD
FWD là tập đoàn bảo hiểm có hoạt động kinh doanh tại: Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan,
Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam và Nhật Bản. FWD cung cấp sản phẩm bảo
hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm trợ cấp người
lao động.
FWD mang đến cho khách hàng trải nghiệm mới mẻ, sản phẩm đơn giản và dễ hiểu
thông qua ứng dụng 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.
Được thành lập năm 2013, FWD là tập đoàn bảo hiểm trực thuộc tập đoàn đầu tư Pacific
Century Group.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.fwd.com

FWD Việt Nam
Năm 2016, FWD đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam bằng việc mua lại Công
ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great Eastern (Việt Nam). Từ đây, FWD bắt đầu hành trình
thay đổi cảm nhận của người Việt Nam về bảo hiểm.
Để biết thêm chi tiết về FWD Việt Nam, truy cập www.fwd.com.vn

Hãy liên lạc với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính của chúng tôi ngay hôm nay
để được tư vấn.

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

V05.2018

Trụ sở chính
Tầng 11, Toà nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-28) 6256 3688 | Hotline: 1800 96 96 90
Email: customerconnect.vn@fwd.com

