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Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM 

Tăng cường bảo hiểm tài chính 

trước những rủi ro tai nạn 

 

BẢO HIỂM 

TAI NẠN CÁ NHÂN 

* * * 
 

 

 

PHẠM VI 

BẢO HIỂM RỘNG 

* * * 
 

 

 

PHÍ BẢO HIỂM 

THẤP 

* * * 
 

 
Chi trả quyền lợi bảo 

hiểm lên đến 100% 

Số tiền bảo hiểm 

khi chẳng may tai 

nạn xảy ra 

Không chỉ bảo hiểm 

khi tử vong mà còn 

bảo hiểm trong 

phạm vi thương tật 

một phần 

 

Phí bảo hiểm thấp 

cho một điểm tựa 

an toàn trước 

những rủi ro không 

lường trước được 



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 

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) 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

NỘI DUNG SẢN PHẨM 

MINH HỌA QUYỀN LỢI 

Nhân viên liên hệ 

Điện thoại 

100% Số tiền bảo hiểm 
sẽ được thanh toán nếu người 

được bảo hiểm tử vong do tai 

nạn 

5~100% Số tiền bảo hiểm 

sẽ được thanh toán nếu người 

được bảo hiểm thương tật do tai 

nạn 

Ví dụ: Anh A, 30 tuổi, thuộc nhóm nghề nghiệp 1, tham gia Thịnh An Bảo Toàn Hỗn Hợp và 

đồng thời đính kèm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay với Số tiền bảo 

hiểm 100.000.000 VNĐ và phí đóng hàng năm 195.000 VNĐ. 

Quyền lợi của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tai nạn cá nhân Cathay như sau: 

Nhóm 

nghề nghiệp 

Phí hàng năm 

(STBH: 100 triệu) 

Phí theo 

tháng 

1 195.000 VNĐ 17.160 VNĐ 

2 293.000 VNĐ 25.784 VNĐ 

3 439.000 VNĐ 38.632 VNĐ 

4 585.000 VNĐ 51.480 VNĐ 

* Minh hoạ QLBH tử vong do tai nạn 
Năm thứ 4 

* Minh hoạ QLBH thương tật do tai nạn 
Năm thứ 4 Từ 5 đến 100  

triệu VNĐ 

Thương tật 

do tai nạn 

100 triệu VNĐ 
Tử vong 

do tai nạn 

Chi trả 100 triệu và hợp đồng 

bổ sung chấm dứt hiệu lực 

Tử vong 

do tai nạn 

Tử vong cùng 

một sự kiện 

Thương tật 

cấp độ 3 

Chi trả 50 triệu Chi trả 50 triệu và hợp đồng 

chấm dứt hiệu lực 

Năm thứ 4 

Thương tật 

cấp độ 2 do sự 

kiện tai nạn 1 

Chi trả 75 triệu Chi trả 25 triệu và hợp 

đồng chấm dứt hiệu lực 

Thương tật 

cấp độ 4 do sự 

kiện tai nạn 2 


