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Điều lớn lao bắt đầu từ hành động nhỏ bé

Hạnh phúc vẹn tròn bắt đầu từ sức khỏe
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất và không thể
thiếu trong hành trình chinh phục thành công.
Nhưng đôi khi, chúng ta sử dụng sức khoẻ
như một “kho tàng không đáy” để bước lên
những bậc thang sự nghiệp, theo đuổi những
ước mơ to lớn.
Hiểu được những lo lắng về sức khỏe của
bạn, Bảo Việt Nhân thọ cho ra đời Sản phẩm
bổ trợ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe - AN VUI
SỐNG KHỎE.
Mang đến cho bạn và gia đình trải nghiệm
sống khỏe chất lượng 5 sao. Đồng hành vun
đắp cho một tương lai vẹn tròn hạnh phúc.
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AN VUI SỐNG KHỎE

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT
Chăm sóc y tế toàn diện
lên đến hơn 1 tỷ đồng/năm:
Quyền lợi nội trú, ngoại trú
và nha khoa

Hỗ trợ chi phí giường
cho người chăm sóc
lên đến 30 ngày/năm

Chi trả chi phí ung thư,
cấy ghép nội tạng và
thai sản

Ưu đãi giảm phí đến
15% khi không có
yêu cầu bồi thường

Tổng đài tư vấn
sức khỏe miễn phí
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Món quà quý giá nhất mà bạn có thể
trao cho gia đình mình và thế giới
chính là sức khỏe của bản thân
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AN VUI SỐNG KHỎE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Quyền lợi
chính
Quyền lợi
tùy chọn

Ưu đãi
đặc biệt

Quyền lợi
Điều trị nội trú

BẠC

150

triệu/năm

VÀNG

250

triệu/năm
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Quyền lợi
Điều trị ngoại trú

triệu/năm

Quyền lợi
Điều trị nha khoa

triệu/năm

3

BẠCH
KIM

500

triệu/năm

20

triệu/năm

5

triệu/năm

KIM
CƯƠNG

1

tỷ/năm

40

triệu/năm

10

triệu/năm

Quyền lợi
Giảm phí
Tổng đài tư vấn
sức khỏe miễn phí
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Khi có sức khỏe, ta có cả ngàn mơ ước
Khi không có sức khỏe, ước mơ duy nhất
là có được sức khỏe
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AN VUI SỐNG KHỎE

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
Chi trả Chi phí y tế thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm với mức tối đa theo từng quyền lợi như sau:

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Bảo Việt Nhân thọ trả 100% chi phí y tế thực tế

Đơn vị: Đồng

CHƯƠNG TRÌNH
Giới hạn bảo hiểm tối đa
mỗi năm Hợp đồng
I. Điều trị nội trú

Không bao gồm Quyền lợi thai sản

1. Chi phí Phòng và Giường
Tối đa 60 ngày/năm

2. Chi phí Phòng và Giường ở Khoa
Hồi sức tích cực (ICU)

150.000.000

250.000.000

500.000.000

1.000.000.000

MỖI ĐỢT
ĐIỀU TRỊ

60.000.000

100.000.000

200.000.000

400.000.000

MỖI NGÀY

750.000

1.250.000

2.500.000

5.000.000

MỖI NGÀY

1.500.000

2.500.000

5.000.000

10.000.000

MỖI ĐỢT
ĐIỀU TRỊ

24.000.000

40.000.000

75.000.000

150.000.000

MỖI ĐỢT
ĐIỀU TRỊ

3.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

MỖI ĐỢT
ĐIỀU TRỊ

3.000.000

5.000.000

8.000.000

10.000.000

MỖI NGÀY

300.000

500.000

700.000

1.000.000

Tối đa 30 ngày/năm

3. Chi phí Phẫu thuật
4. Chi phí Điều trị trước khi nhập viện
(01 lần gần nhất và trong vòng 30 ngày
trước khi nhập viện)

5. Chi phí Điều trị sau khi xuất viện

(01 lần gần nhất và trong vòng 30 ngày
sau khi xuất viện)

6. Chi phí Giường dành cho người
chăm sóc
Áp dụng với 1 người chăm sóc cho NĐBH
<18 tuổi, tối đa 30 ngày/năm

7. Chi phí y tế nội trú khác

8. Chi phí Điều trị Nội trú tổn
thương răng do Tai nạn

Theo giới hạn bảo hiểm tối đa của Phần I
MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

1.500.000

2.000.000

4.000.000

6.000.000
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CHƯƠNG TRÌNH
II. Điều trị Ung thư
1. Chi phí Điều trị Nội trú

2. Chi phí xạ trị, hóa trị, liệu
pháp trúng đích

MỖI ĐỢT
ĐIỀU TRỊ

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

Tính trong hạn mức Điều trị nội trú tại Phần I (ngoại trừ Mục 8)

150.000.000

250.000.000

500.000.000

1.000.000.000

III. Cấy ghép nội tạng
Gồm thận, tim, gan, phổi, tuyến tụy và tủy xương. Chỉ chi trả cho một lần cấy ghép trong toàn bộ thời gian tham gia bao gồm cả tái tục

1. Chi phí Điều trị Nội trú

MỖI LẦN
GHÉP TẠNG

2. Chi phí Phẫu thuật

MỖI LẦN
GHÉP TẠNG

3. Chi phí cho người hiến tạng
(Chi phí Phẫu thuật)

MỖI LẦN
GHÉP TẠNG
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AN VUI SỐNG KHỎE

Tính trong hạn mức Điều trị nội trú tại Phần I (ngoại trừ Mục 3 và Mục 8)

150.000.000

250.000.000

500.000.000

25.000.000

1.000.000.000

CHƯƠNG TRÌNH
IV. Điều trị ngoại trú đặc biệt
1. Chạy thận nhân tạo định kỳ

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2. Xe cứu thương

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

1.500.000

2.000.000

4.000.000

6.000.000

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

1.500.000

2.000.000

4.000.000

6.000.000

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

2.500.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

15.000.000

30.000.000

50.000.000

3. Điều trị trong ngày tại khoa
Cấp cứu

Bao gồm Điều trị Nha khoa trong
ngày do Tai nạn

4. Phẫu thuật trong ngày

V. Quyền lợi thai sản
Giới hạn bảo hiểm tối đa cho
Quyền lợi thai sản

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

Các giới hạn phụ của Quyền lợi thai sản (Mục 4 và Mục 5 dưới đây được tính chung trong giới hạn của Mục 1, 2,3)

1. Chi phí sinh thường

MỖI LẦN

10.000.000

20.000.000

30.000.000

2. Chi phí sinh mổ

MỖI LẦN

15.000.000

30.000.000

50.000.000

3. Điều trị Biến chứng thai sản

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

15.000.000

30.000.000

50.000.000

4. Chi phí Phòng và Giường

MỖI NGÀY

1.250.000

2.500.000

5.000.000

MỖI NGÀY

2.500.000

5.000.000

10.000.000

Tối đa 30 ngày/năm

5. Chi phí Phòng và Giường tại
Khoa Hồi sức tích cực (ICU)
Tối đa 15 ngày/năm
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QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Bảo Việt Nhân thọ trả 80% chi phí y tế thực tế

Đơn vị: Đồng

CHƯƠNG TRÌNH
Giới hạn bảo hiểm tối đa
mỗi năm Hợp đồng
Giới hạn khám và điều trị:
- Khám bệnh;
- Thuốc điều trị;
- Các kỹ thuật chẩn đoán;
- Chi phí Điều trị trong ngày

10.000.000

20.000.000

40.000.000

MỖI LẦN

1.000.000

2.000.000

4.000.000

MỖI NĂM
HỢP ĐỒNG

1.000.000

2.000.000

4.000.000

(không bao gồm Vật lý trị liệu, điều
trị ung thư, chạy thận nhân tạo &
điều trị trong ngày tại khoa Cấp cứu).
Tối đa 10 lần khám/năm

Vật lý trị liệu (01 đợt/năm)

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NHA KHOA

Bảo Việt Nhân thọ trả 80% chi phí y tế thực tế

Đơn vị: Đồng

CHƯƠNG TRÌNH
Giới hạn bảo hiểm tối đa
mỗi năm Hợp đồng

3.000.000

5.000.000

10.000.000

Điều trị nha khoa

MỖI LẦN

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Lấy cao răng (01 lần/năm)

MỖI LẦN

500.000

700.000

1.000.000
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AN VUI SỐNG KHỎE

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
Quyền lợi Giảm phí khi không có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Khách hàng được giảm từ 5% đến 15% phí bảo hiểm tái tục cho năm tiếp theo tương ứng với từng Quyền lợi
nếu không phát sinh yêu cầu chi trả theo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.
Tổng đài tư vấn sức khỏe miễn phí

TỔNG ĐÀI BẢO VỆ SỨC KHỎE VIỆT

Thời gian: 8 - 22h tất cả các ngày
(ngoại trừ ngày lễ, Tết)
Đội ngũ bác sĩ chuyên môn nhiều
kinh nghiệm từ các bệnh viện uy tín
Không giới hạn thời gian gọi,
số lần gọi
Một người tham gia, cả nhà được
tư vấn miễn phí
Tư vấn tất cả các vấn đề về
sức khỏe
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VÍ DỤ MINH HỌA
Anh A

(30 tuổi)

Con

(5 tuổi)

Vợ

(28 tuổi)

Mong muốn cả gia đình được chăm sóc y tế toàn diện,
Anh A tham gia 3 thẻ AN VUI SỐNG KHỎE
cho bản thân và vợ con
Đơn vị: Đồng

VÀNG
Anh A

Quyền lợi điều trị nội trú

12

250.000.000/năm

Quyền lợi điều trị ngoại trú

10.000.000/năm

Quyền lợi điều trị nha khoa

3.000.000/năm

AN VUI SỐNG KHỎE

Vợ

BẠC

150.000.000/năm

BẠC
Con

150.000.000/năm

Để sở hữu thẻ AN VUI SỐNG KHỎE cho cả gia đình, Anh A cần tham gia 1 Hợp đồng
bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ.

Với AN KHANG HẠNH PHÚC, anh A được bảo vệ trước các rủi ro lớn, đồng thời tích lũy đầu tư
cho tương lai, cụ thể như sau:

BẢO VỆ ANH A TRƯỚC CÁC RỦI RO TRONG CUỘC SỐNG
Đơn vị: Đồng
Quyền lợi
HỢP ĐỒNG CHÍNH

Chăm sóc y tế

Bệnh nặng

2.000.000/ngày

1.250.000/ngày

3.250.000/ngày

Viện phí đặc biệt

4.000.000/ngày

2.500.000/ngày

6.500.000/ngày

Phẫu thuật

10.000.000/đợt

40.000.000/đợt

50.000.000/đợt

Vận chuyển cấp cứu

1.000.000/năm

2.000.000/năm

3.000.000/năm

Ung thư

Tối đa 500.000.000

250.000.000/năm

Tối đa 750.000.000

Đột quỵ/Nhồi máu cơ tim

Tối đa 500.000.000

Tối đa 500.000.000

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Tối đa 500.000.000

Tối đa 500.000.000

Từ 1.000.000.000

Từ 1.000.000.000

Chi trả thêm
1.000.000.000
Chi trả thêm
2.000.000.000

Chi trả thêm
1.000.000.000
Chi trả thêm
2.000.000.000

Từ 1.000.000.000

Từ 1.000.000.000

Tử vong do tai nạn thông thường
Tử vong do tai nạn máy bay

Tử vong

Tổng quyền lợi (*)

Viện phí cơ bản

Thương tật nghiêm trọng do tai nạn

Tai nạn

Quyền lợi thẻ
AN VUI SỐNG KHỎE (*)

(*) Đây là mức Quyền lợi tối đa mà Anh A có thể được hưởng khi sở hữu thẻ vàng. Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả quyền lợi theo chi phí y tế phát sinh
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QUYỀN LỢI TÍCH LŨY & ĐẦU TƯ
Trường hợp anh A tham gia An Khang Hạnh Phúc với Chương trình Cao cấp

Đơn vị: Đồng
Lãi suất minh họa 6%/năm
và Quyền lợi thưởng duy trì Hợp đồng 5%

DI SẢN THỪA KẾ

8.404.054.000
Mừng tân gia
cho cháu

4.574.909.000
Quà tặng cho cháu
đi du học

2.392.789.000
Quỹ tích lũy
đón tuổi hưu

1.358.946.000
Hành trang cho con
vào đại học/lập nghiệp

819.892.000
TỔNG PHÍ ĐÓNG
30.000.000 đồng x 20 năm

600.000.000
Tuổi
30
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AN VUI SỐNG KHỎE

40

50

60

70

80

90

Để nhận đầy đủ các Quyền lợi chăm sóc y tế, bảo vệ toàn diện & tích lũy, đầu tư như trên, anh A cần đóng 1
khoản tiền mỗi năm như sau:
Gói sản phẩm tham gia
Sản phẩm chính AN KHANG HẠNH PHÚC
(Đóng phí 20 năm, thời hạn bảo hiểm đến 90 tuổi, STBH 1 tỷ đồng)

Phí đóng (đồng/năm)

30.000.000

(Anh A) 6.768.000
Thẻ AN VUI SỐNG KHỎE

(Vợ) 1.987.000
(Con) 2.585.000
41.340.000
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AN VUI SỐNG KHỎE

THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM
ĐỘ TUỔI THAM GIA

30 ngày – 65 tuổi

TUỔI TỐI ĐA KHI KẾT THÚC
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hết tuổi 69

QUY ĐỊNH VỀ NĐBH

NĐBH chính: NĐBH/BMBH của hợp đồng chính
NĐBH bổ sung: vợ/chồng/con của BMBH

THỜI HẠN BẢO HIỂM

1 năm, tái tục hàng năm

ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ

Trùng với định kỳ đóng phí của hợp đồng chính

Khách hàng lựa chọn tham gia sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe - AN VUI SỐNG KHỎE
cùng Sản phẩm chính sẽ được bảo vệ toàn diện hơn trước các rủi ro lớn như tử vong, bệnh hiểm nghèo,
thương tật, chăm sóc y tế... đồng thời vẫn có thể hoàn thành trọn vẹn các Kế hoạch tài chính quan
trọng trong cuộc đời: quỹ tích lũy tiết kiệm, quỹ đầu tư giáo dục, quỹ hưu trí, thừa kế,...
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TẠI SAO CHỌN BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Bảo Việt Nhân thọ

Gần

Lượt khách hàng

Thành viên Tập đoàn Bảo Việt - Tập
đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu
Việt Nam với hơn 55 năm kinh nghiệm
Hơn

50.000 tỷ đồng

16,5 triệu

Hơn

100.000 tỷ đồng

Gần

400

Văn phòng khu vực
& Tổng đại lý

Mạng lưới 76 Công ty thành viên rộng
khắp 63 tỉnh thành
phẩm chính
50 Sản
& các sản phẩm bổ trợ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và
đáo hạn

Đầu tư trở lại nền kinh tế đất nước

Danh mục sản phẩm phong phú đáp
ứng các nhu cầu đa dạng của khách
hàng

TOP 10 “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương”

Được bình chọn là “Công ty Bảo hiểm
nhân thọ uy tín nhất Việt Nam” trong
nhiều năm liên tiếp

Giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ mang lại sự hài lòng và hạnh
phúc nhất cho Khách hàng Việt Nam
2021”

BẢO VIỆT NHÂN THỌ - BẢO VỆ GIÁ TRỊ VIỆT
Bảo Việt nhân thọ - tự hào là Công ty bảo hiểm thuần Việt duy nhất tại Việt Nam - hiểu rõ đâu là cốt lõi và giá trị quan trọng nhất của
người Việt Nam, nỗ lực không ngừng trong hành trình bảo vệ giá trị Việt, mang đến cuộc sống khỏe mạnh, nụ cười, niềm hạnh phúc
và niềm vui đến các gia đình trên khắp Việt Nam.
Chúng tôi gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hóa và tinh thần cao đẹp của Người Việt Nam. Đó có thể là những điều giản dị trong cuộc sống
như tình cảm yêu thương gắn bó gia đình, sự quan tâm chăm sóc đến thế hệ trẻ, sự đôn hậu và ấm áp tình người, lòng tự trọng tự tôn dân
tộc, sự cần cù vượt khó và ý chí kiên cường vươn lên... Được nhìn thấy nụ cười của gia đình, được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh vô lo,
vô ưu hay chứng kiến con mình trưởng thành là niềm hạnh phúc của không riêng người Việt Nam nào. Và đó cũng là niềm hạnh phúc của
Bảo Việt Nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ đã, đang và sẽ đóng góp không ngừng vì sự phát triển của con người Việt Nam, để xây dựng một xã
hội và một cộng đồng người Việt khỏe mạnh, hạnh phúc và sáng tinh thần.
Bảo Việt Nhân thọ - Bảo vệ nụ cười Việt, tương lai Việt, hạnh phúc Việt
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LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Bảo Việt Nhân thọ không chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp (*):
- Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc hành vi trái pháp luật
- Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, chất kích thích,… trái quy định pháp luật
- Các trường hợp khác.
* Chi tiết các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng

( )

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào (những) Người được bảo hiểm có đồng thời từ hai Sản phẩm bổ trợ
Chăm sóc sức khỏe trở lên đang còn hiệu lực tại Bảo Việt Nhân thọ thì Bảo Việt Nhân thọ chỉ công nhận
và chấp nhận bảo hiểm cho một Sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe phát sinh hiệu lực đầu tiên trong
số những Sản phẩm bổ trợ đó.

Đây là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe - AN VUI
SỐNG KHỎE. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ
Tài Chính phê duyệt
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