
Liên hệ ngay với chúng tôi để 
xây dựng giải pháp bảo vệ 
tương lai tốt nhất cho gia đình 
yêu thương của bạn!

(028) 3810 0888

Ung thư sẽ không còn đáng sợ nếu bạn chuẩn bị sẵn 
một kế hoạch tài chính hiệu quả. 

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN
LOẠI TRỪ (*)

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ 
không thanh toán quyền lợi 
bảo hiểm nếu Người được 
bảo hiểm bị mắc Bệnh ung thư 
do hậu quả của bất cứ nguyên 
nhân nào sau đây gây ra:

• Bệnh tồn tại trước Ngày có 
hiệu lực hợp đồng;

• Bệnh được chẩn đoán trong 
vòng 90 ngày kể từ ngày 
được chấp thuận bảo hiểm;

• Hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải AIDS;

• Việc nhiễm chất phóng xạ;

• Là hậu quả của tấn công 
bằng vũ khí nguyên tử, vũ khí 
hóa học hoặc vũ khí sinh học;

(*) Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều 
khoản để biết thêm chi tiết về Điều khoản 
loại trừ.

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ



KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ

Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết và điều kiện chi trả các quyền lợi nêu trên.

Chủ động bảo vệ sức khỏe với sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư cùng nhiều quyền lợi bảo hiểm 
phù hợp với nhu cầu thực tế:

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM VƯỢT TRỘI

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi tham gia: 0 đến 65 tuổi.
Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 80 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm: từ 5 đến 25 năm.
Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn bảo hiểm.

Ghi chú: Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Với tỉ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, ung thư đang là nỗi lo của mỗi chúng ta. 
Thế nhưng, ung thư chưa phải là dấu chấm hết, với những tiến bộ không ngừng của y học, 
ung thư có thể được chữa lành hoàn toàn nếu được chẩn đoán và điều trị sớm. Tuy nhiên, 
thời gian điều trị bệnh thường kéo dài và chi phí phẫu thuật, xạ trị và hóa trị rất lớn. Làm sao 
để các chi phí này không trở thành gánh nặng tài chính cho chúng ta và gia đình? 

Một kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả và chính xác là chìa khóa cốt yếu để giúp bạn an 
tâm tận hưởng cuộc sống trước những rủi ro mang tên “UNG THƯ”.

Bảo hiểm Bệnh ung thư không chỉ là giải pháp bảo vệ và hỗ trợ tài chính kịp thời mà còn tạo 
niềm động lực cũng như tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh, giúp họ vượt qua mọi giai đoạn 
khó khăn với chương trình bảo hiểm vượt trội.

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

Thủ tục tham gia đơn giản 

(*) Bệnh ung thư đặc biệt là Bệnh ung thư nghiêm trọng thuộc các cơ quan: Tụy, Phổi, Não, Bạch cầu và Tử cung (loại trừ ung 
thư Cổ tử cung).

(**) Quyền lợi Trợ cấp nằm viện là 0,2% Số tiền bảo hiểm (STBH) cho một ngày nằm viện, được chi trả tối đa 360 ngày trong 
suốt thời hạn hợp đồng.
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