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AN TÂM HẠNH PHÚC
Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa



QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
An tâm về tài chính vì được hỗ trợ chi phí phẫu thuật, điều trị 
ngoại khoa

Bạn sẽ được nhận trợ cấp trong trường hợp phải phẫu thuật 
và/hoặc điều trị ngoại khoa (*). Khoản trợ cấp này giúp Bạn có 
điều kiện để lựa chọn những dịch vụ chữa trị, thuốc men với 
chất lượng cao hơn.

Được bảo vệ tối đa với quyền lợi bảo hiểm phong phú, toàn diện

Tổng số trường hợp được chi trả tiền bảo hiểm lên đến 657 loại 
phẫu thuật, điều trị ngoại khoa khác nhau, bao gồm:
• Các phẫu thuật nhỏ;
• Các ca phẫu thuật phức tạp phải tiến hành nhiều lần, nhiều 

giai đoạn;
• Các phẫu thuật phải sử dụng phương pháp điều trị hiện đại, 

tốn kém;
• Các điều trị ngoại khoa.

Phương thức xác định quyền lợi bảo hiểm chi trả đơn giản, 
phù hợp

Bạn được chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo 
hiễm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa được quy định trong 
Điều khoản sản phẩm, giúp Bạn hoàn toàn yên tâm điều trị (**).

CÁC TIỆN ÍCH KHÁC KHI THAM GIA SẢN PHẨM
Phí bảo hiểm hợp lý

Phí bảo hiểm hàng năm được tính dựa theo tuổi, giới tính và Số 
tiền bảo hiểm mà Bạn lựa chọn nên đảm bảo sự hợp lý và công 
bằng giữa các khách hàng.

Tham gia thuận tiện

Bạn có thể tham gia sản phẩm này cùng lúc với Hợp đồng chính 
hoặc sau khi Hợp đồng chính đã có hiệu lực theo quy định của 

Bảo Việt Nhân thọ. Phí tham gia được miễn nếu Bạn tham gia sản 
phẩm này cùng lúc với Hợp đồng chính.

Phương thức đóng phí linh hoạt

Bạn có thể lựa chọn đóng phí theo định kỳ của Hợp đồng chính, có 
thể đóng theo tháng, quý, 6 tháng hoặc hàng năm.

Được bảo hiểm liên tục

Sản phẩm được tự động tái tục bảo hiểm hàng năm theo các quy định 
của Bảo Việt Nhân thọ và Bạn sẽ yên tâm với sự bảo vệ liên tục này.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Người được bảo hiểm có thể là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được 
bảo hiểm của Hợp đồng chính.
• Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 1 đến 60 tuổi
• Với độ tuổi từ 61 – 70 tuổi vẫn có thể tiếp tục được bảo hiểm nếu 

trước đó đã tham gia sản phẩm này liên tục tối thiểu 5 năm.

Bảng ví dụ minh họa mức phí và Số tiền bảo hiểm

---------------------------------------------
(*) Do các nguyên nhân tai nạn hoặc do các nguyên nhân khác theo quy định tại Điều khoản Sản phẩm bổ trợ.
(**) Có một số điều khoản loại trừ mà theo đó Quyền lợi bảo hiểm không được thanh toán nhằm đảm bảo công bằng 
giữa các khách hàng tham gia. Vui lòng xem điều khoản Sản phẩm bổ trợ để biết thêm chi tiết.

Người được bảo hiểm

Anh A, 30 tuổi
Chị X, 40 tuổi

Số tiền bảo hiểm

30 triệu

50 triệu 1.935.000 đồng

696.000 đồng

Phí bảo hiểm/năm

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Khách hàng vui lòng liên hệ với 
Tổng đài 1900 558899 hoặc Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ để 
tham khảo thêm Điều khoản sản phẩm bổ trợ mẫu và có thông tin tư 
vấn đầy đủ liên quan đến các quyền lợi nêu trên trước khi tham gia.

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan với nhiều rủi ro bất ngờ, vấn đề tài chính luôn là mối bận tâm đối với mọi gia đình nếu không may Bạn hay 
người thân trong gia đình mắc bệnh phải phẫu thuật và điều trị ngoại khoa dài kỳ. Thấu hiểu những điều trăn trở đó, Bảo Việt Nhân thọ đã 
cho ra đời Sản phẩm bổ trợ An Tâm Hạnh Phúc – Bảo hiểm trợ cấp phẫu thuật và điều trị ngoại khoa. Sản phẩm này không chỉ giúp Bạn 
quẳng gánh lo âu về mặt tài chính, mà còn giúp Bạn có điều kiện để yên tâm lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nhằm sớm bình phục 
sức khỏe nếu không may Bạn hay người thân phải phẫu thuật, điều trị ngoại khoa.

QUẲNG GÁNH LO ÂU, AN TÂM HẠNH PHÚC

Hãy mang lại cho Bạn và gia đình sự an tâm với Sản phẩm Bảo hiểm An Tâm Hạnh Phúc của Bảo Việt Nhân thọ ngay từ bây giờ!
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