QUYỀN LỢI VÀ HẠN MỨC QUYỀN LỢI DÀNH CHO SẢN PHẨM
“SỐNG KHOẺ HƠN 100”
1. Quyền lợi sản phẩm: Tùy theo lựa chọn quyền lợi bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận quyền lợi
bảo hiểm theo chi tiết tóm tắt dưới đây:
QUYỀN LỢI
NÂNG CAO
CƠ BẢN
Quyền lợi bảo hiểm Ung thư (Mỗi quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư bên dưới chỉ được chi
trả duy nhất một lần trong thời hạn hợp đồng)
Ung thư giai đoạn
20% số tiền bảo hiểm (STBH) nhưng không vượt quá
sớm
200 triệu đồng cho tất cả các hợp đồng bảo hiểm
(HĐBH) của Người được bảo hiểm (NĐBH).
Ung thư biểu mô tại
30% STBH nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
chỗ
Ung thư nghiêm
100% STBH
trọng
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
BHN giai đoạn sớm
Mắc 1 trong 23 BHN giai đoạn sớm: 30% STBH nhưng
không vượt quá 500 triệu/bệnh.
Khách hàng có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi này
nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi Bệnh hiểm nghèo chỉ được
chi trả duy nhất một lần trong thời hạn hợp đồng.
BHN nghiêm trọng
Mắc 1 trong 45 BHN nghiêm trọng: 100% STBH.
Quyền lợi bảo hiểm khác
Hỗ trợ duy trì hiệu
lực hợp đồng (duy
nhất 1 lần)
TTTB&VV trước 75
tuổi
Tử vong
Tử vong do tai nạn
trước 65 tuổi
Quyền lợi sống thọ

200% phí bảo hiểm định kỳ năm của sản phẩm này nếu
trong thời hạn đóng phí và lần đầu tiên mắc ung thư biểu
mô tại chỗ hoặc mắc 1 trong 23 BHN giai đoạn sớm.
100% STBH
100% STBH
Ngoài quyền lợi tử vong nêu trên, khách hàng sẽ nhận thêm 50%
STBH nếu NĐBH tử vong do tai nạn.
100% STBH vào ngày đáo hạn hợp đồng.

2. Hạn mức quyền lợi: Tổng quyền lợi bảo hiểm của tất cả các HĐBH với AIA mà một NĐBH
được hưởng, bao gồm các quyền lợi được hưởng theo sản phẩm này như sau:
Quyền lợi liên quan đến:
Ung thư giai đoạn sớm
Ung thư biểu mô tại chỗ và Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm
Ung thư và Bệnh hiểm nghèo (bao gồm ung thư giai đoạn
sớm, Ung thư biểu mô tại chỗ và Bệnh hiểm nghèo giai
đoạn sớm)
Quyền lợi liên quan đến Tai nạn

Hạn mức tối đa/NĐBH
200 triệu đồng
2,5 tỷ đồng
5 tỷ đồng
8 tỷ đồng

