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BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM 

Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay 

Lợi ích từ Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ 

Hãy bảo vệ gia đình và người thân 

của bạn trước những bất trắc bằng 

cách gia tăng bảo vệ toàn diện, xây 

dựng một tương lai vững chắc 

1 Tăng cường mức 

đảm bảo tài chính 

Cung cấp khoản hỗ trợ tài 

chính vơi bớt gánh nặng 

cho gia đình khi bạn không 

còn ở bên 

2 Chi phí hợp lý cho sự 

gia tăng tính bảo vệ 

Một phương thức bảo vệ 

gia đình bạn và người thân 

với phí bảo hiểm hợp lý 

3 Phù hợp đính kèm với 

sản phẩm chính có đặc 

tính tiết kiệm cao 

Phù hợp với các khách hàng đã 

tham gia sản phẩm chính có đặc 

tính tiết kiệm muốn tăng cường 

thêm tính bảo vệ 

4 Quyền lợi chi trả được 

đảm bảo 

Quyền lợi bảo hiểm được chi 

trả một lần trong trường hợp 

không may sự kiện bảo hiểm 

xảy ra 



Thời hạn hợp đồng  Từ 6 đến 20 năm 

Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng 

Tuổi tham gia Từ 15 đến 65 tuổi trừ đi Thời hạn đóng phí 

NỘI DUNG SẢN PHẨM 

MINH HỌA QUYỀN LỢI 

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát, thời hạn bảo 

hiểm 15 năm và đồng thời đính kèm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm bổ trợ tử kỳ Cathay với Số 

tiền bảo hiểm 200.000.000 VNĐ, thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí 15 năm, phí đóng 

hàng năm 900.000 VNĐ. 

Quyền lợi của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm bổ trợ tử kỳ Cathay như sau: 

Nếu Người được bảo hiểm chẳng 

may tử vong trong Thời hạn bảo 

hiểm, Công ty sẽ chi trả 100% Số 

tiền bảo hiểm cho khách hàng 

Nếu người được bảo hiểm chẳng 

may bị thương tật toàn bộ vĩnh 

viễn trong Thời hạn bảo hiểm, 

Cathay sẽ chi trả 100% Số tiền 

bảo hiểm cho khách hàng 

Tử vong Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

* Minh hoạ Quyền lợi bảo hiểm 

Giả sử trong thời gian hợp đồng bổ sung có hiệu 

lực, chẳng may anh A tử vong hoặc bị thương tật 

toàn bộ và vĩnh viễn tại năm hợp đồng thứ 4. 

Ngoài các quyền lợi của hợp đồng chính, Công ty 

sẽ chi trả thêm Quyền lợi tử vong hoặc Quyền 

lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn số tiền 200 

triệu VNĐ. 
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Tử vong/ 

TTTBVV 

Chi trả 200 triệu VNĐ và hợp đồng chấm dứt hiệu lực 

Tham gia 
Bảo hiểm bổ trợ tử kỳ 

Anh A 

Thương tật 
toàn bộ và 
vĩnh viễn 

200 
triệu VNĐ 

Tử vong 

200 
triệu VNĐ 

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay-Việt Nam 

* Nội dung chỉ mang tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm xin tham khảo điều khoản hợp đồng 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

Nhân viên liên hệ 
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