
Tập đoàn tài chính Cathay có gần 50 năm hoạt động thành công trong các lĩnh vực bảo hiểm 
nhân thọ, ngân hàng, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tín dụng, cổ phiếu, và chứng khoán. Được 
xếp hạng thứ 291 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tập đoàn tài chính 
Cathay là một trong những công ty cổ phần tài chính vững mạnh và lớn nhất Đài Loan với tổng 
tài sản tính đến năm 2009 lên đến 134 tỉ đô la Mỹ.

Công ty TNHH BHNT Cathay – Thương hiệu số 1 trong ngành bảo hiểm nhân thọ Đài Loan.

Công ty TNHH BHNT Cathay thành lập tháng 06 năm 1962, trực thuộc tập đoàn tài chính 
khổng lồ Cathay. Tháng 11 năm 1964, Cathay là một trong những công ty bảo hiểm tư nhân 
đầu tiên đại chúng hóa và công khai tài chính ở nước sở tại. Trong bốn thập niên qua, với sự 
hỗ trợ đắc lực của hơn 26000 nhân viên chuyên nghiệp, các cổ đông và mạng lưới khách hàng 
rộng lớn, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, Công ty BHNT Cathay đã luôn duy trì được 
mức doanh thu, tài sản và chính sách phát triển ổn định. Ngày nay tại Đài Loan, Công ty BHNT 
Cathay chính là số một trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam: Cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm và tài chính ưu việt 
nhất cùng chất lượng phục vụ hoàn hảo trên mọi phương diện cho người Việt Nam. Với mục 
tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á, Công ty BHNT Cathay chính 
thức thành lập  “Công ty bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam”, là công ty châu Á đầu tiên được 
Bộ tài chính cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có tổng số vốn đầu tư ban 
đầu là 60 triệu USD.
Kế thừa lịch sử gần 50 năm hoạt động thành công cùng quan niệm kinh doanh thực tế, nhiệt 
thành phục vụ theo phương châm “Luôn tôn trọng khách hàng, hướng tới một dịch vụ hoàn 
hảo”, công ty Cathay ngày càng khẳng định được vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài 
nước, tự tin đưa dịch vụ của công ty Đài Loan vươn tới thị trường Việt Nam.
Bước đầu gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, Cathay sẽ tiếp tục duy trì chính sách 
kinh doanh ổn định vững mạnh, cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài chính toàn diện, đồng thời thực 
hiện mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh nhất khu vực châu Á.

Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: (84-8) 6255 6699. Fax: (84-8)6255 6399
Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6278 7888. Fax: (08-4) 6278 7887
Tầng 6, Tòa Nhà Sacombank, 130-132 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511)-625 2888. Fax: (84-511)-625 3288
Tầng 2, Tòa nhà Hạnh Phúc, Lô 28-33 Phạm Ngọc Thạch, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0710) 625 1999. Fax: (0710) 620 0160
20 Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (061) 6293558. Fax:  (061) 6292575
Tòa nhà Sacombank, 62 – 64 Tôn Đức Thắng, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (031) 6255160. Fax:  (031)  6255150
© CATHAY LIFE INSURANCE VIETNAM.

Bảo hiểm Bảo đảm tín dụng Cathay

Tín dụng an toàn, 
    cuộc sống an nhàn



Bạn quyết định nâng tầm cuộc sống bằng những điều 
kiện vật chất tốt hơn cho bản thân và gia đình. Với 
niềm tin ở tương lai tốt đẹp đang chờ đón phía trước, 
bạn quyết định vay ngân hàng khoản tiền bạn còn 
thiếu. Niềm vui ở đó và nỗi lo cũng ở đó, bạn lo lắng 
nếu chẳng may có bất trắc xảy ra với bạn, người thân 
của bạn sẽ xoay xở như thế nào với khoản vay này, liệu 
tài sản được tạo ra bởi đôi tay, khối óc và cả những ước 
mơ của bạn có còn lại bên người thân yêu?

Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay, một sản phẩm liên 
kết với ngân hàng, chính là giải pháp:

- Giúp người vay tiền và thân nhân hoàn toàn yên tâm 
với các khoản vay của mình. 
- Giúp ngân hàng tránh được các rủi ro tín dụng và 
vẫn trọn vẹn đồng hành cùng với khách hàng vay tiền 
trong trường hợp khách hàng gặp rủi ro dẫn đến mất 
khả năng thanh toán nợ.

Quyền lợi tử bảo hiểm khi tử vong hoặc bị thương 
tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Số tiền bảo hiểm giảm
Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu chẳng 
may rủi ro xảy tới dẫn đến Người được bảo hiểm bị tử 
vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty 
sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm cho Người thụ hưởng* 
bằng 100% Số tiền bảo hiểm giảm** tại thời điểm 
xảy ra sự kiện bảo hiểm. Kể từ thời điểm chi trả Quyền 
lợi bảo hiểm, hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
           
Người thụ hưởng*:
- Người thụ hưởng chính là tổ chức cung cấp khoản 
vay và không thay đổi trong suốt thời hạn vay.

- Người thụ hưởng phụ là cá nhân hay tổ chức được 
chỉ định bởi Người được bảo hiểm hay Người thừa kế 
hợp pháp của Người được bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm giảm**: là số tiền bảo hiểm tương 
ứng với khoản vay của khách hàng và giảm theo từng 
năm hợp đồng với tỷ lệ giảm phù hợp mà công ty đã 
tính toán trước để mọi quyền lợi của khách hàng được 
đảm bảo đầy đủ và tốt nhất.

Tham gia Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay, bạn đã 
bảo đảm chữ tín cho chính bản thân mình. 

Tham gia Bảo hiểm bảo đảm tín dụng Cathay, chỉ cần đóng phí 
một (01) lần với hợp đồng thời hạn từ 2 đến 15 năm, bạn sẽ 
được nhận những quyền lợi như sau:  


