SẢN PHẨM BẢO HIỂM

ĐẶC ĐIỂM VÀ
QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Chất lượng cuộc sống - Sức khỏe - Thịnh vượng - Hạnh phúc

TAI NẠN CÁ NHÂN
24 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần
cho suốt năm, sản phẩm này giúp
giảm bớt gánh nặng tài chính cho
khách hàng khi có rủi ro xảy ra. Hơn
nữa, bạn sẽ được an tâm về nguồn
tài chính ngay tức thì khi gia đình bạn
cần nhất!

• Quyền lợi tử vong do tai nạn và nâng cao
+ Quyền lợi tử vong do tai nạn: 100% số
tiền bảo hiểm sẽ được chi trả.
+ Quyền lợi tử vong do tai nạn nâng cao:
200% số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả nếu
Người được bảo hiểm bị tử vong do tai
nạn trong một số trường hợp đặc biệt như
quy định tại điều khoản của sản phẩm này.

• Quyền lợi tử vong do tai nạn hàng không

BẠN KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng bảo vệ tương lai tài
chính cho các khách hàng, hướng đến việc nâng cao
sức khỏe, sự thịnh vượng và hạnh phúc.

500% số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả
nếu Người được bảo hiểm bị tử vong do
tai nạn khi đang đi trên các chuyến bay
thương mại.

• Quyền lợi bỏng nặng do tai nạn
130% số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả nếu
do tai nạn, Người được bảo hiểm bị bỏng
dẫn tới cấu trúc da bị hủy hoại hoàn toàn trên
diện tích tối thiểu là 20% của diện tích da
toàn cơ thể và được xác định là bỏng độ 3.

LIFE INSURANCE

• Quyền lợi thương tật do tai nạn
Một tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm
sẽ được chi trả nếu do tai nạn, Người
được bảo hiểm bị thương tật (theo bảng
tỷ lệ quyền lợi bảo hiểm đính kèm)

SẢN PHẨM BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN
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Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng

1. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn
- Mất hoặc liệt hai chi
- Mất hoặc liệt một chi và mù một mắt
- Mù hai mắt

Phần trăm của
Số tiền BH
100%
100%
100%

3. Thương tật tạm thời do Tai nạn
Ngực

2. Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
1 Cụt một chân hoặc một cánh tay

50%

Bụng

Phần trăm của
Số tiền BH

1

Tràn khí màng phổi do chấn thương bên ngoài

2%

2

Tràn máu màng phổi do chấn thương bên ngoài

4%

3
4

Lá lách - vỡ lá lách (tổn thương nhu mô lách hoặc vỡ
lách thì 2)
Gan - vỡ gan (tổn thương nhu mô gan hoặc vỡ gan thì 2)
Dạ dày và ruột (thủng dạ dày, hoặc ruột non, ruột già)

6%

3%
3%

2 Mất thị lực của một mắt

50%

5

3 Mất thính lực (điếc hoàn toàn và không thể hồi phục)
- Hai tai
- Một tai

6

Tụy - vỡ tụy

10%

50%
10%

7

4 Câm hoàn toàn và không thể hồi phục

50%

2%

5 Cụt ở ngón tay cái
- Hai đốt
- Một đốt

20%
10%

Chấn thương thận do một hay nhiều nguyên nhân dưới đây:
- Rách vỏ thận
- Vỡ thận tổng quát
- Rách các lớp của vỏ thận
- Đứt chỗ nối giữa niệu quản và bể thận
- Chấn thương dẫn đến tắc nghẽn động mạch thận

8

Rách hoặc đứt niệu đạo

3%

6 Cụt ở ngón tay trỏ
- Ba đốt
- Hai đốt
- Một đốt

9

Rách thành bàng quang

3%

10%
8%
4%

7 Cụt ở ngón tay giữa
- Ba đốt
- Hai đốt
- Một đốt

6%
4%
2%

8 Cụt ở ngón tay áp út
- Ba đốt
- Hai đốt
- Một đốt

5%
4%
2%

9 Cụt ở ngón tay út
- Ba đốt
- Hai đốt
- Một đốt
10 Cụt ở ngón chân
- Tất cả các ngón (cả mười ngón và tất cả các đốt
của ngón)
- Ngón chân cái - cả hai đốt
- Ngón chân cái - một đốt
- Các ngón khác (nếu cụt từ một ngón chân trở lên,
mỗi ngón được thanh toán tỉ lệ này)

Hệ
tiết
niệu

Mô
liên
kết

4%
3%
2%
30%
10%
4%
2%

Xương

10 Đứt niệu quản

6%

11 Chấn thương 2 thận do cùng một tai nạn

10%

12 Đứt hoàn toàn một hoặc các dây chằng đầu gối sau đây:
- Dây chằng giữa hoặc bên
- Dây chằng chéo trước hoặc sau

4%

13 Tay:
- Gãy một hoặc nhiều xương cổ tay hoặc đốt bàn tay
- Mất hoặc gãy một hoặc nhiều xương đốt ngón tay

2%
1%

14 Sườn - gãy một hoặc nhiều xương sườn

2%

15 Gãy thân một hoặc nhiều xương chậu trừ xương cùng

3%

16 Vỡ sụn chêm giữa hay bên khớp gối cần phải phẫu thuật

2%

17 Chân:
- Gãy một hoặc nhiều xương đốt bàn chân
- Mất hoặc gãy một hoặc nhiều xương đốt ngón chân

2%
1%

18 Xương bánh chè - Gãy một hoặc cả hai xương bánh chè

2.5%

19 Chấn thương gây gãy 1 trong các xương chi trên dưới đây:
- Xương đòn, xương cánh tay, xương trụ
- Xương quay, xương vai

3%

20 Gãy thân của xương mác hoặc xương chày

3%

21 Vỡ mắt cá và gót chân - gãy một hoặc các xương sau đây:
- Gãy xương mắt cá giữa hoặc bên
- Xương sên, xương gót chân

3%

22 Các xương chi dưới: gãy thân hoặc cổ xương đùi

6%

23 Cột sống: Gãy một hoặc nhiều thân đốt sống

8%

24 Xương sọ:
- Vỡ một hoặc nhiều phần xương sọ trừ các xương mặt
hoặc chấn thương sọ não có làm phẫu thuật mở hộp sọ
- Gãy xương hàm dưới hoặc xương hàm trên
- Một trong các xương mặt khác

10%
6%
2%

Tính chất sản phẩm
Sản phẩm này cung cấp kế hoạch
bảo vệ toàn diện cho Người được
bảo hiểm trong trường hợp bị tử
vong hoặc thương tật do tai nạn với
phạm vi bảo vệ rộng nhất (tai nạn
đường bộ, tai nạn đường hàng
không ...) và các quyền lợi bảo vệ
cao hơn (lên đến 500% số tiền bảo
hiểm). Các quyền lợi tử vong được
chi trả sẽ không bị giảm trừ bởi các
khoản chi trả thương tật trước đó
nên Người được bảo hiểm có thể
hoàn toàn yên tâm trước bất kỳ rủi
ro nào.
Độ tuổi tham gia sản phẩm:
+ Độ tuổi tham gia: 30 ngày tuổi 64 tuổi
+ Giới hạn số tiền tham gia bảo
hiểm (VNĐ): tối thiểu 10 triệu

Thời hạn đóng phí: 1 năm
Thời hạn hợp đồng: 1 năm

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản, vui lòng tham khảo
Bản quy tắc và điều khoản của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

