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      CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI NHẬT BẢN

Được thành lập vào năm 1902 dưới hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ 
(“BHNT”) tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản, The Dai-ichi Life Insurance 
Company, Limited (“Dai-ichi Life”) là một trong những công ty bảo hiểm 
nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế giới với tổng tài sản trị giá 
414,8 tỷ đô la Mỹ và tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 45,2 tỷ đô la Mỹ (tính 
đến ngày 31/03/2015).

Với hơn 110 năm kinh nghiệm và tiềm lực tài chính vững mạnh, Dai-ichi 
Life đã mở rộng mạng lưới hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới như 
Việt Nam, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Mỹ. Dai-ichi Life đã mở Văn 
phòng Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và Văn phòng Khu 
vực Bắc Mỹ tại New York. Kể từ khi được thành lập, Dai-ichi Life luôn hoạt 
động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và áp dụng triết lý kinh 
doanh này vào mọi hoạt động của công ty nhằm thực hiện cam kết trở 
thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trọn đời của khách hàng.

      CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Là thành viên của Dai-ichi Life, Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (”Dai-ichi Life Việt 
Nam”) được thành lập vào tháng 1/2007 và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Dai-ichi Life có 
công ty bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn.

Chỉ sau hơn 9 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc và giữ vững 
vị thế là một trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về tổng doanh thu phí bảo hiểm, 
phục vụ hơn 1 triệu khách hàng thông qua đội ngũ trên 800 nhân viên và gần 60.000 tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam tự hào giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ 
thống hơn 180 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 30/6/2016).

Dai-ichi Life cam kết “Gắn bó dài lâu” cùng đất nước và con người Việt Nam.

Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life 
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BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN TRẢ TRƯỚC

Những năm gần đây, ngành y tế đã có những bước đột phá trong việc điều trị các căn Bệnh hiểm 
nghèo. Nhiều phương pháp về chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao đã được phát triển và ứng dụng có 
hiệu quả, giúp cho các Bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm khi còn ở thể nhẹ. 

Một khi được phát hiện sớm, việc điều trị tích cực các căn Bệnh hiểm nghèo là cần thiết, nhưng chi 
phí điều trị sẽ là một trở ngại lớn, là gánh nặng không chỉ về tài chính mà còn về tinh thần cho cả 
người bệnh và gia đình, ảnh hưởng đến bao dự định về một tương lai tươi sáng.

Sản phẩm Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp Toàn Diện Trả Trước của Dai-ichi Life Việt Nam là 
giải pháp mang đến nguồn tài chính kịp thời từ chính Hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang sở hữu, giúp 
bạn tập trung chữa trị sớm, gia tăng cơ hội vượt qua căn bệnh nguy nan với các quyền lợi ưu việt.

BẢO VỆ BỆNH HIỂM NGHÈO Ở NHIỀU GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ở tất cả các giai đoạn từ khi còn ở thể nhẹ 
đến những bệnh nghiêm trọng giúp khách hàng có cơ hội được điều trị 
sớm và nhanh chóng bình phục.

TỔNG QUYỀN LỢI TỐI ĐA CÓ THỂ LÊN ĐẾN 200% SỐ TIỀN BẢO HIỂM  
Đây sẽ là nguồn tài chính cần thiết để khách hàng có thể trang trải cho 
việc điều trị và lựa chọn phương pháp điều trị tiên tiến nhất.

BẢO VỆ NHIỀU LẦN CHO NHIỀU BỆNH HIỂM NGHÈO KHÁC NHAU 
Khách hàng được bảo vệ lên đến 3 Bệnh hiểm nghèo khác nhau trong 
suốt thời hạn hợp đồng.

NHẬN NGAY QUYỀN LỢI KHI MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO
Không cần chờ đợi lâu, nhận ngay lập tức một phần Quyền lợi tử vong 
sản phẩm chính khi chẳng may mắc phải Bệnh hiểm nghèo.

ĐỘ TUỔI ĐƯỢC BẢO VỆ RỘNG
Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Cao Cấp Toàn Diện Trả Trước áp dụng cho 
Người được bảo hiểm hợp đồng chính trong độ tuổi từ 05 – 60 tuổi.

CUNG CẤP QUYỀN LỢI BẢO VỆ TRONG DÀI HẠN 
Khách hàng có thể lựa chọn thời hạn bảo vệ từ 05 – 25 năm.

Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, Khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Chu toàn cho sức khỏe!

Hãy chủ động chuẩn bị kế hoạch bảo vệ mình trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo 
khi còn cơ hội!

LIÊN HỆ VỚI ĐỘI NGŨ ĐẠI LÝ CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC 
TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT!

35 tuổi

Xơ gan

38 tuổi

Phẫu thuật cấy ghép
ốc tai

45 tuổi

Mắc bệnh Ung thư phổi30 tuổi

Anh Nguyễn Văn A

Dai-ichi Life Việt 
Nam chi trả 250 
triệu (50% Số tiền 
bảo hiểm)

Dai-ichi Life Việt 
Nam chi trả 250 
triệu (50% Số tiền 
bảo hiểm)

Dai-ichi Life Việt Nam 
chi trả 500 triệu (100% 
Số tiền bảo hiểm)

Sản phẩm Bảo hiểm 
Bệnh hiểm nghèo cao 
cấp toàn diện trả trước 
chấm dứt hiệu lực

Tổng quyền lợi Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả: 1 tỷ đồng 
(tương đương 200% Số tiền bảo hiểm)

Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính giảm tương ứng
quyền lợi Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả.

Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ Bệnh hiểm nghèo
nghiêm trọng

BẢO VỆ LÊN ĐẾN 88 BỆNH HIỂM NGHÈO
Phạm vi bảo vệ lên đến 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ và 53 Bệnh hiểm 
nghèo nghiêm trọng.

Tham gia: Bảo hiểm 
Bệnh hiểm nghèo 
cao cấp toàn diện 
trả trước

Số tiền bảo hiểm: 
500 triệu

Bảo vệ: 25 năm

Phí thường niên: 
2.240.000 VNĐ

 
 MINH HỌA QUYỀN LỢI

Lưu ý: các bệnh hiểm nghèo chỉ được chi trả khi đáp ứng đầy đủ về mặt định nghĩa và điều kiện theo 
quy định trong phụ lục của Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung này.


