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Hỗ trợ chi phí y tế khi 
nằm viện cũng như chăm 
sóc tại nhà lên đến 200% 
Số tiền bảo hiểm 

Độ tuổi tham gia linh 
hoạt, bảo hiểm cho cả 
người lớn và trẻ em 

Phí bảo hiểm hợp lý cho 
từng nhóm nghề nghiệp 

Nhiều quyền lợi hỗ trợ 
y tế trong trường hợp 
khách hàng bị tai nạn 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM 

Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn Cathay 

Giảm bớt gánh nặng chi phí y tế 
An tâm điều trị lâu dài 



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

Bản quyền thuộc công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Cathay-Việt Nam 

Thời hạn hợp đồng 1 năm 

Thời hạn đóng phí Tái tục hàng năm 

Tuổi tham gia 
Từ 0 đến 65 tuổi 

(tái tục đến tối đa 70 tuổi) 

NỘI DUNG SẢN PHẨM 

MINH HỌA SẢN PHẨM 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

Ví dụ: Anh Nguyễn Minh A, 30 tuổi, thuộc nhóm nghề nghiệp 1, tham gia Thịnh An Tiết 
Kiệm Hưng Phát; đồng thời đính kèm sản phẩm bổ sung Bảo hiểm tai nạn cá nhân 
Cathay và Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn Cathay.  

Quyền lợi hỗ trợ 
nằm viện 

(do tai nạn) 

1 – 7 ngày: 

 100%STBH/ngày 
8 – 120 ngày: 

 150%STBH/ngày 

Quyền lợi hỗ trợ 
chăm sóc tại nhà 

Quyền lợi hỗ trợ 
nằm viện chăm 

sóc đặc biệt 

Quyền lợi hỗ trợ 
nằm viện chăm sóc 
đặc biệt do phỏng 

1 – 120 ngày: 

 100%STBH/ngày 
1 – 30 ngày: 

 100%STBH/ngày 

1 – 30 ngày: 

 100%STBH/ngày 

Lưu ý: Số tiền bảo hiểm (STBH) không vượt quá 0,1% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay 

Thông tin khách hàng Quyền lợi sản phẩm bổ sung 

Số tiền bảo hiểm : 300.000 VNĐ 

Thời hạn hợp đồng : 1 năm 

Thời hạn đóng phí : 1 năm và tái tục hàng năm 

Phí hàng năm : 300.000 VNĐ 

Bên mua bảo hiểm = Người được bảo hiểm 
Họ tên: Nguyễn Minh A 
Tuổi: 30 
Nhóm nghề nghiệp: nhóm 1 

Thông tin sản phẩm 
Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn 

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện (do tai nạn) 

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc tại nhà 

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện chăm sóc 
đặc biệt 

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện chăm sóc 
đặc biệt do phỏng 

Từ 300.000 VNĐ đến 52.950.000 VNĐ 

Từ 150.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ 

Từ 300.000 VNĐ đến 9.000.000 VNĐ 

Từ 300.000 VNĐ đến 9.000.000 VNĐ 

Nhân viên liên hệ 

Điện thoại 


