
 

HỖ TRỢ 

NẰM VIỆN 

* * * 
Không chỉ hỗ trợ chi 

phí nằm viện do tai 

nạn mà còn nằm 

viện chăm sóc đặc 

biệt do phỏng tối đa 

60 triệu đồng 

 

 

CHĂM SÓC 

TẠI NHÀ 

* * * 
Hỗ trợ thêm tối đa 

15 triệu đồng cho 

quyền lợi chăm sóc 

tại nhà sau khi nằm 

viện chăm sóc đặc 

biệt do phỏng 

 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY-VIỆT NAM 
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QUYỀN LỢI 

TỬ VONG 

* * * 

Chi trả 100% Số 

tiền bảo hiểm 

nhằm vơi bớt gánh 

nặng tài chính cho 

gia đình khi chẳng 

may gặp rủi ro do 

tai nạn 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM

Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho trẻ em 

Giải pháp tối ưu 

Bảo vệ toàn diện cho trẻ 



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 1 đến 13 tuổi  

(tái tục đến tối đa 22 tuổi) 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

Ví dụ: Anh A, 30 tuổi, tham gia 

Thịnh Trí Thành Đạt An Khang 

cho con trai mình là cháu B 10 tuổi 

và đồng thời đính kèm sản phẩm 

bổ trợ Bảo hiểm tai nạn cá nhân 

dành cho trẻ em Cathay cho cháu 

với Số tiền bảo hiểm 50.000.000 

VNĐ (10 đơn vị bảo hiểm), phí 

đóng hàng năm 480.000 VNĐ. 

Quyền lợi của sản phẩm bổ trợ 

Bảo hiểm tai nạn cá nhân dành 

cho trẻ em Cathay như bên: 

Từ 2,5 đến 50 triệu 
QLBH hỗ trợ 

nằm viện do tai nạn 

Từ 500.000 đến 30 triệu 

QLBH chăm sóc 

tại nhà 
Từ 500.000 đến 30 triệu 

QLBH nằm viện chăm sóc 

đặc biệt do phỏng 

Từ 250.000 đến 15 triệu QLBH thương tổn 

do phỏng 

 Loại A: 1,5 triệu VNĐ 

 Loại B: 750 ngàn VNĐ 

NỘI DUNG SẢN PHẨM 

06 02 04 

Thương tật do tai nạn Nằm viện chăm sóc 

đặc biệt do phỏng 
Thương tổn do phỏng 

Hỗ trợ tài chính một khoản 

bằng tỷ lệ phần trăm của 5 
triệu đồng tương ứng từng 
mức độ thương tật 

Hỗ trợ thêm 50.000 VNĐ 
nhân với Số ngày nằm viện 
chăm sóc đặc biệt do phỏng 

 Loại A: 1.500.000 VNĐ 

 Loại B: 750.000 VNĐ 

03 

Tử vong do tai nạn 

01 

Chăm sóc tại nhà 

05 
Nằm viện do tai nạn 

QUYỀN LỢI TRÊN 01 ĐƠN VỊ BẢO HIỂM 

Chi trả 5 triệu đồng nếu 
chẳng may rủi ro xảy ra 

Hỗ trợ chi phí 50.000 VNĐ 
nhân với Số ngày nằm viện 

(tối đa 60 ngày) 

Chi trả thêm 25.000 VNĐ 
nhân với Số ngày nằm viện 
chăm sóc đặc biệt do phỏng 

QLBH tử vong 

do tai nạn 

50 triệu VNĐ QLBH thương tật 

do tai nạn 

* 01 đơn vị bảo hiểm tương ứng 5.000.000 VNĐ 

MINH HỌA QUYỀN LỢI 

Nhân viên 

Điện thoại 


