
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay Việt Nam

BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN NÂNG CAO

Tăng cường bảo hiểm

tử vong/thương tật toàn

bộ vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi thương tật 

do tai nạn

Quyền lợi bỏng

do tai nạn

●Tai nạn thông thường: 100% Số

tiền bảo hiểm

●Tai nạn đường thủy, đường

bộ, thang máy, hỏa hoạn:

300% Số tiền bảo hiểm

●Tai nạn hàng không: 500% Số

tiền bảo hiểm

Dựa vào tỷ lệ thương tật để

chi trả quyền lợi thương tật

do tai nạn tối đa 75% Số

tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm nhập

viện và được chẩn đoán

bỏng độ 3 trở lên với hơn

20% bề mặt cơ thể: chi trả

100% Số tiền bảo hiểm.

Bảo vệ toàn diện cho cuộc sống của bạn



Người

phục

vụ:

Số ĐT:

Ví dụ minh họa

Minh họa sản phẩm

Tử vong/thương tật

toàn bộ vĩnh viễn

Đối tượng
tham gia

Người được bảo hiểm của sản phẩm chính, người hôn
phối: 0 ~ 65 tuổi (tái tục đến năm 70 tuổi)

Con của Người được bảo hiểm: 0 ~ 25 tuổi

Phân loại nghề nghiệp 1 ~ 3

Giới hạn Số tiền bảo hiểm Tối thiểu 100 triệu

☼Nội dung chỉ mang tính minh họa, chi tiết sản phẩm xin tham khảo quy tắc điều khoản hợp đồng.

 Bình quân mỗi ngày có 50 người thương tật, tử vong do tai nạn

giao thông và hỏa hoạn.

2012 2013

Số người tử vong

Số người thương tật

Số người tử vong

Số người thương tật

2012 2013

100% Số tiền

bảo hiểm

500% Số tiền

bảo hiểm

300% Số tiền

bảo hiểm

Quyền lợi thương tật do tai nạn: dựa vào tỷ lệ phần trăm thương tật (cấp độ 2~6) để chi trả từ

5%-75% Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bỏng do tai nạn: Người được bảo hiểm nhập viện và được chẩn đoán bỏng độ 3 trở lên với

hơn 20% bề mặt cơ thể, chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.
Chú thích：1. Tai nạn thông thường và tai nạn đường thủy, đường bộ, thang máy, hỏa hoạn chỉ áp dụng trong phạm vi Việt Nam, tai nạn

hàng không được áp dụng trên toàn cầu. 

2. Số tiền chi trả bảo hiểm cho tai nạn đường thủy, đường bộ, thang máy, hỏa hoạn và tai nạn hàng không đã bao gồm Số tiền

bảo hiểm chi trả cho tai nạn thông thường.

3. Quyền lợi bỏng do tai nạn chi trả tối đa 1 lần/ năm/hợp đồng và sau khi chi trả, hợp đồng vẫn tiếp tục hiệu lực.

Ông Trần, nghề nghiệp loại 1, tham gia “Bảo 

hiểm tai nạn cá nhân nâng cao” với số tiền bảo

hiểm 100 triệu, phí đóng 225.000/năm (600 đồng

/ngày). Khi ông ngồi xe buýt đi làm, không may 

xảy ra tai nạn giao thông, dẫn đến thương tật độ 3 

và bỏng độ 3 với hơn 20% bề mặt cơ thể, Ông

Trần sẽ nhận được các quyền lợi như sau: 

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi thương tật
do tai nạn độ 3

50 Triệu

Quyền lợi bỏng độ 3 100 Triệu

Tổng 150 Triệu

Tư liệu thống kê

Thống kê tai nạn giao thông tại Việt Nam

(Nguồn: Cục thống kê Việt Nam）

Thống kê tai nạn hỏa hoạn tại Việt Nam

(Nguồn: Cục thống kê Việt Nam）

9.838 9.907

259 339

7.624 6.846

117 127

Quy định tham gia


