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Cuộc sống ngày càng hiện đại với các tiến bộ không ngừng trong khoa học công nghệ đã mang đến cho con người
những ứng dụng hữu ích trong đời sống hàng ngày, nhưng cùng lúc đó những ảnh hưởng từ môi trường sống và từ
chính con người cũng đem đến những rủi ro, hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe và sinh mang của mỗi chúng ta.
Trong cuộc chiến chống lại bệnh tật hiểm nghèo, khả năng tài chính là một yếu tố quan trọng. Sự hỗ trợ tài chính kịp
thời và cần thiết cho người bệnh chữa trị lúc lâm nguy cũng như sự cứu cánh đúng lúc dành cho người thân khi người
trụ cột lâm bệnh mất đi khoản thu nhập thường xuyên có vai trò vô cùng quan trọng.
Sản phẩm bổ trợ An Tâm Sống Khoẻ của Bảo Việt Nhân thọ sẽ giúp Bạn và người thân yên tâm vượt qua những tình
huống nguy nan về sức khỏe nếu chẳng may mắc phải.

NHỮNG TÍNH NĂNG
VƯỢT TRỘI CỦA
AN TÂM SỐNG KHOẺ

Đạt được kế hoạch
tích lũy tài chính
toàn diện khi kết hợp
với Sản phẩm
chính

Phạm vi bảo hiểm
thiết thực
với 36 bệnh lý
nghiêm trọng

Hỗ trợ tài chính
cần thiết khi không may
mắc phải bệnh lý
nghiêm trọng

Được
bảo hiểm
liên tục

Tham gia
linh hoạt

Với An Tâm Sống Khoẻ, Bạn sẽ có:

• Yên tâm điều trị để vượt qua bệnh tật với nguồn tài chính
được Bảo Việt Nhân thọ chi trả khi không may mắc phải bệnh
lý nghiêm trọng;
• Phạm vi bảo hiểm thiết thực

100% Số tiền bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ chi trả nếu
chẳng may mắc phải 1 trong 36 Bệnh lý nghiêm trọng;

• Đạt được kế hoạch tích lũy tài chính quan trọng trong
tương lai
Khi kết hợp sản phẩm bổ trợ này với Hợp đồng chính, Bạn và
Gia đình sẽ đồng thời có giải pháp tài chính hoàn hảo cho những
dự định, kế hoạch lớn trong cuộc đời khi nhận Quyền lợi đáo hạn
của Hợp đồng chính, như mua nhà đẹp, cho con đi du học,…

• Tham gia linh hoạt

Có thể tham gia sản phẩm cùng lúc với Hợp đồng chính
hoặc sau khi Hợp đồng chính đã có hiệu lực. Phí tham
gia được miễn nếu Bạn tham gia sản phẩm cùng thời
điểm với Hợp đồng chính;

• Được bảo hiểm liên tục

Với mức phí bảo hiểm rất hợp lý, Bạn được tự động tiếp
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.
Ngoài ra, Bạn cũng có thể gia tăng quyền lợi chăm sóc
y tế toàn diện hơn khi kết hợp tham gia các sản phẩm
bổ trợ khác như Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện,
Chi phí phẫu thuật và điều trị ngoại khoa,…

Một số thông tin quan trọng khác
Đối tượng tham gia là các khách hàng:

•

Có nhu cầu: chủ động trong kế hoạch bảo đảm tài chính cho bản thân hoặc cho những người thân yêu trong gia đình
(cha/mẹ/vợ/chồng/con) nhằm trang trải chi phí chữa trị khi không may mắc phải các bệnh lý nghiêm trọng trong cuộc sống.

• Độ tuổi tham gia bảo hiểm:
+ Từ 1-60 tuổi;

+ Với độ tuổi trên 60, vẫn có thể được tiếp tục bảo hiểm nếu trước đó đã được bảo hiểm liên tục ít nhất 5 năm theo Sản phẩm
bổ trợ này nhưng tối đa không quá 65 tuổi.
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.
Hãy lên kế hoạch bảo vệ tài chính và sức khỏe cho Bạn và gia đình với An Tâm Sống Khỏe của Bảo Việt Nhân thọ ngay từ hôm nay!
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