
THỊNH AN HOÀN MỸ



Thời hạn hợp đồng

Quyền lợi đáo hạn

12 năm

220% STBH

18 năm

280% STBH

24 năm

340% STBH

1. LỜI NÓI ĐẦU:
Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Trong khi đó thời gian chăm sóc cho bản thân lại không nhiều. Sản phẩm Thịnh An Hoàn Mỹ ra đời 
với sứ mệnh mang đến các quyền lợi bảo vệ đặc trưng dành cho phụ nữ và đáp ứng nỗi lo tiết kiệm 
cho tương lai.

2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SẢN PHẨM:
 Bảo hiểm toàn diện: Là nguồn tài chính 
dồi dào giúp bạn mạnh mẽ vượt qua những 
rủi ro mà một người phụ nữ phải đương đầu 
trong cuộc sống. 

 Tiền mặt kiểm tra sức khỏe định kỳ: 
Chi trả tiền mặt mỗi 2 năm trong suốt thời 
hạn hợp đồng.

 Quyền lợi ưu đãi đặc biệt: Ưu đãi hấp 
dẫn lên đến 3% dành cho khách hàng tham 
gia với số tiền bảo hiểm cao.

 Giải pháp tiết kiệm dài hạn hiệu quả
Khoản tiết kiệm 220%, 280% hoặc 340% 
STBH tùy theo Thời hạn hợp đồng vào Ngày 
đáo hạn

3. QUYỀN LỢI SẢN PHẨM:
 Quyền lợi chăm sóc y tế
Cathay hỗ trợ khoản tiền mặt bằng 2% Số tiền 
bảo hiểm mỗi 2 năm hợp đồng.

 Quyền lợi sinh con :
Với mỗi lần sinh con Cathay dành tặng 10% STBH 
như một món quà chào đón con yêu của bạn.

Vào ngày đáo hạn, nếu bạn chỉ nhận một lần 
Quyền lợi bảo hiểm sinh con trong suốt thời hạn 
hợp đồng thì Công ty sẽ chi trả 10% Số tiền bảo 
hiểm hoặc nếu bạn chưa nhận bất kì Quyền lợi 
bảo hiểm sinh con nào trong suốt Thời hạn hợp 
đồng thì Công ty sẽ chi trả 20% Số tiền bảo hiểm.

 Quyền lợi bảo hiểm biến chứng thai sản
Nếu chẳng may rủi ro xảy ra trong quá trình mang thai, Công ty sẽ chi trả 10% Số tiền bảo hiểm 

 Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật
Nếu chẳng may phải trải qua những cuộc phẫu thuật, Công ty sẽ chi trả 20% STBH cho mỗi lần 
phẫu thuật thuộc 4 nhóm phẫu thuật đặc trưng của phụ nữ. 

 Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư
Người được bảo hiểm sẽ nhận được 100% STBH để điều trị bệnh ung thư nếu chẳng may mắc 
phải chứng bệnh này.

 Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
Nếu rủi ro không may xảy ra, thì công ty sẽ chi trả Giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm gia 
tăng và 110% Tổng phí bảo hiểm đã đóng theo định kỳ đóng phí năm.Quan tâm và thấu hiểu

nỗi lo của phụ nữ

 Quyền lợi đáo hạn: 
Vào ngày đáo hạn, Công ty chi trả số tiền bằng 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng.



 Ưu đãi dành cho Số tiền bảo hiểm cao
Khi bạn tham gia Thịnh An Hoàn Mỹ với Số tiền bảo hiểm cao, bạn sẽ được hưởng ưu đãi dựa trên tỷ 
lệ giảm phí bảo hiểm được xác định dựa trên hạn mức Số tiền bảo hiểm và Thời hạn đóng phí theo 
bảng sau:

5. LINH HOẠT THAM GIA VỚI NHỮNG LỰA CHỌN:

 Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay

 Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho trẻ em  
 Cathay

 Bảo hiểm hỗ trợ viện phí do tai nạn Cathay

 Bảo hiểm hỗ trợ viện phí cá nhân Cathay

 Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay

 Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí

 Bảo hiểm tai nạn cá nhân nâng cao

 Bảo hiểm bổ trợ bệnh hiểm nghèo

4. GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VỚI CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Nhằm gia tăng đặc tính bảo vệ của sản phẩm bảo hiểm, bạn có thể lựa chọn thêm cho mình những 
sản phẩm bổ trợ kèm theo như:

- Linh hoạt tạm ứng từ Giá trị hoàn lại (tối đa 85% Giá trị hoàn lại) để phục vụ cho những 
 chi tiêu cấp bách.

- Linh hoạt thay đổi định kỳ đóng phí phù hợp với nhu cầu hiện tại

- Hủy ngang Hợp đồng và nhận Giá trị hoàn lại (nếu có)

- Điều chỉnh đóng phí thông qua lựa chọn Giảm Số tiền bảo hiểm

- Ngừng đóng phí bảo hiểm nhưng vẫn tiếp tục duy trì hợp đồng với Số tiền bảo hiểm giảm

TỶ LỆ 
GIẢM PHÍ

SỐ TIỀN BẢO HIỂM THEO TỪNG THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ (Đơn vị: Triệu đồng)

3 NĂM

0%

1%

2%

3%

Dưới 100

Từ 100 đến dưới 150

Từ 150 đến dưới 200

Từ 200 trở lên

Dưới 150

Từ 150 đến dưới 200

Từ 200 đến dưới 250

Từ 250 trở lên

Dưới 200

Từ 200 đến dưới 250

Từ 250 đến dưới 300

Từ 300 trở lên

Dưới 250

Từ 250 đến dưới 300

Từ 300 đến dưới 350

Từ 350 trở lên

8 NĂM 14 NĂM 20 NĂM



Tử vong/TTTBVV 200 triệu

tăng 20 triệu mỗi năm

200 triệu

40 triệu cho mỗi lần phẫu thuật

20 triệu mỗi lần mang thai

20 triệu cho mỗi lần sinh con

Ung thư

Phẫu thuật

Biến chứng thai sản

Sinh con

Chăm sóc y tế  4 triệu  4 triệu  4 triệu  4 triệu  4 triệu

30       32         34Tham gia 50        52      54 Tuổi 

- Thời hạn hợp đồng: 24 năm
- Thời hạn đóng phí: 20 năm
- Phí đóng theo năm: 29.000.000 VND

QUYỀN LỢI

Quyền lợi chăm sóc y tế

Quyền lợi sinh con

Quyền lợi biến chứng thai sản

Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong / TTTBVV

Quyền lợi đáo hạn

SỐ TIỀN

4.000.000 mỗi 2 năm hợp đồng

20.000.000

20.000.000

40.000.000

200.000.000

Từ 220.000.000 đến 680.000.000

680.000.000

Khách hàng chị Nguyễn Thị A, 30 tuổi, tham gia Thịnh An Hoàn Mỹ với Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 
VND, thời hạn đóng phí 20 năm, phí đóng theo năm.

6. MINH HỌA SẢN PHẨM

Thông tin hợp đồng bảo hiểm của chị Nguyễn Thị A được minh họa như sau:

Quyền lợi bảo hiểm có thể được chi trả trong suốt thời hạn hợp đồng được liệt kê như sau:

Tuổi tham gia: 
- Thời hạn hợp đồng 12 năm: Từ 18 đến 53 tuổi
- Thời hạn hợp đồng 18 năm: Từ 18 đến 47 tuổi
- Thời hạn hợp đồng 24 năm: Từ 18 đến 41 tuổi

Thời hạn đóng phí: 
3 hoặc 8 năm/ 14 năm/ 20 năm

7. MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Điều kiện tham gia 

Giới hạn phạm vi bảo hiểm: Công ty sẽ không chi trả 
Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên 
quan đến bất kỳ nguyên nhân nào sau đây:
 - Tự tử trong vòng 2 năm.
 - Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự hoặc hành 
vi phạm tội.
 - Các loại trừ khác (vui lòng tham khảo tại Quy tắc 
và Điều khoản)

Thời hạn hợp đồng: 
12 năm/ 18 năm/ 24 năm



Cùng Gieo  mầm hôm nay
cho  tương  la i  phồn  th ịnh


