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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 9 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã lớn mạnh hơn gấp 9 lần về tổng doanh thu phí 
bảo hiểm, giữ vững vị thế là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 4 cả nước với tốc độ tăng trưởng tốt 
và bền vững, phục vụ hơn 1 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 750 nhân viên và 50.000 tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp. Tiếp tục thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam đã 
khai trương gần 40 văn phòng Tổng Đại lý trong năm qua, giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng 
với hệ thống hơn 170 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc. (tính đến ngày 31/12/2015).

Dai-ichi Life cam kết “Gắn bó dài lâu” cùng đất nước và con người Việt Nam.
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BẢO HIỂM TAI NẠN
TOÀN DIỆN NÂNG CAO

An tâm vui sống!

www.dai-ichi-life.com.vn



BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt

Tử vong do tai nạn

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

Phỏng (bỏng) độ 3 do tai nạn và ít nhất 20% bề mặt 
cơ thể

Thương tật do tai nạn

Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

        200%

        100%

        100%

        100%

Tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm theo 
bảng tỷ lệ thương tật

100.000 đồng/ mỗi ngày nằm viện

Nếu Người được bảo hiểm không may bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn, Công ty BHNT Dai-ichi 
Việt Nam sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Tai nạn toàn diện 
Nâng cao theo tỷ lệ sau:

vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, Điều khoản để biết thêm chi tiết về các quyền lợi bảo hiểm.

Khách hàng có thể tham gia Bảo hiểm Tai nạn toàn diện Nâng cao cho Người được bảo hiểm sản 
phẩm chính và các thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm sản phẩm chính. Sản phẩm 
này dành cho khách hàng trong độ tuổi 05 – 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm này là 65 tuổi. 

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Khách hàng có thể hoàn tất sớm việc đóng phí hợp đồng Bảo hiểm Tai nạn toàn diện Nâng cao với 
các thời hạn đóng phí đa dạng và phù hợp với nhu cầu tài chính của mình khi tham gia cùng các sản 
phẩm chính có thời hạn đóng phí đơn kỳ hoặc thời hạn đóng phí ngắn hạn.

LINH HOẠT HƠN VỚI QUYỀN LỰA CHỌN SỚM HOÀN TẤT ĐÓNG PHÍ

Lưu ý: 

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN NÂNG CAO

Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, tai nạn có thể đến bất kỳ lúc nào và cho bất cứ ai. 
Hậu quả của tai nạn luôn gây ra những khó khăn về tinh thần và là gánh nặng về tài chính không 
chỉ đối với bản thân người bị tai nạn mà còn với chính gia đình của họ. Vậy bạn phải làm gì để bảo 
vệ cho chính bản thân mình và những người thân trước những rủi ro không lường trước được?

Chia sẻ những lo lắng của bạn, Bảo hiểm Tai nạn toàn diện Nâng cao sẽ bảo vệ cho bạn và người thân 
24/24 giờ trong ngày, giúp bạn an tâm hơn với việc tăng thêm giá trị bảo vệ của hợp đồng để ứng 
phó trong trường hợp rủi ro xảy ra.  


