QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Phát Bình An cung cấp quyền lợi bảo hiểm tối đa nhất thị
trường cho các tổn thất liên quan tới tai nạn với việc chi trả
quyền lợi tiền mặt nhiều lần, bao gồm:

1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NẰM VIỆN DO TAI NẠN

• Khách hàng được chi trả chi phí nằm viện để điều trị
thương tật do tai nạn với mức Trợ cấp từ 400.000 đồng đến
3.000.000 đồng/ ngày.
• Trong trường hợp nằm tại Đơn vị điều trị đặc biệt, khách

hàng được chi trả gấp 3 lần mức trợ cấp thông thường/ngày.

• Được nhận một khoản tiền hỗ trợ chăm sóc y tế ý nghĩa .
2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN

• Khách hàng không may gặp rủi ro tai nạn dẫn tới thương

tật vĩnh viễn một số bộ phận cơ thể sẽ được chi trả số tiền có
giá trị tương ứng với Tỷ lệ thương tật (%) * STBH gia tăng.

• Trong trường hợp không may bị thương tật toàn bộ vĩnh

viễn, khách hàng hoàn toàn yên tâm điều trị vì Phát Bình An
cung cấp trợ cấp giảm thu nhập hàng tháng và liên tục trong
vòng 06 tháng.

3. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG

• Nếu khách hàng không may tử vong do tai nạn sẽ được chi

trả 100% Số tiền bảo hiểm (STBH) gia tăng. Nếu tử vong do
tai nạn giao thông công cộng, Aviva sẽ chi trả 200% STBH gia
tăng.

• Kể cả trong trường hợp khách hàng không may tử vong
không do tai nạn, Aviva hỗ trợ gia đình một khoản tiền ý
nghĩa với việc chi trả 105% tổng phí bảo hiểm đã đóng.

Phát Bình An

Làm chủ từng khoảnh khắc

Giải pháp giảm thiểu tối đa tổn thất do tai nạn
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam

Lưu ý: Đây là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Vui lòng tham khảo thêm
Quy tắc - Điều khoản Hợp đồng & Bảng minh họa quyền lợi để biết thêm chi tiết.

Trụ sở: Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM
Tel: (84) 24 3771 5577 | Fax: (84) 24 3724 6446 | Hotline: (84) 24 3771 6699
Email: wecare@aviva.com.vn | Website: www.aviva.com.vn
Facebook: www.facebook.vn/avivavietnam

Giữa những hối hả, ngược xuôi không ngừng, cuộc sống của
ai đó có thể bước qua lằn ranh giới giữa hạnh phúc và bất
hạnh chỉ sau một tích tắc không may nào đó.
Thấu hiểu điều đó, Aviva đưa tới cho bạn một giải pháp bảo
hiểm trước rủi ro tai nạn và thương tích; giúp bạn nắm trọn
hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

LÝ DO LỰA CHỌN

• Bảo hiểm dài hạn (lên tới 15 năm); cam kết tái tục; với chi
phí thấp.

• Phạm vi bảo vệ tốt nhất thị trường cho các tổn thất liên
quan tới tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm (QLBH)

• Hoàn phí lên tới 105% tổng phí đã đóng đối với tử vong
ban đầu.

THÔNG TIN CHUNG
Tuổi được bảo hiểm

6 tuổi – 65 tuổi
(Tối đa khi đáo hạn 75 tuổi)

Thời hạn bảo hiểm

5 năm/10 năm/15 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn bảo hiểm

Định kỳ đóng phí

Năm/ 6 tháng

CÁC GÓI BẢO HIỂM
Khách hàng có thể lựa chọn một trong 04 gói bảo hiểm
được thiết kế sẵn phù hợp với các nhu cầu bảo vệ khác nhau:

GÓI ƯU VIỆT
STBH ban đầu: 500 triệu đồng

GÓI ƯU TIÊN

GÓI ĐẶC BIỆT

STBH ban đầu: 1 tỷ đồng

STBH ban đầu: 2 tỷ đồng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NẰM VIỆN DO TAI NẠN

không do tai nạn.

• Mệnh giá bảo hiểm liên tục tăng đến gấp đôi mệnh giá

GÓI CƠ BẢN
STBH ban đầu: 200 triệu đồng

Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện

400 nghìn đồng /ngày

1 triệu đồng /ngày

1,5 triệu đồng /ngày

3 triệu đồng /ngày

Trợ cấp giảm thu nhập do
Nằm viện đặc biệt

1,2 triệu đồng/ngày

3 triệu đồng /ngày

4,5 triệu đồng /ngày

9 triệu đồng /ngày

Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế
(tối đa chi trả 3 lần/năm)

12 triệu đồng /năm

30 triệu đồng /năm

45 triệu đồng /năm

90 triệu đồng /năm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
QLBH thương tật vĩnh viễn do tai nạn

% STBH

Trợ cấp giảm thu nhập do
thương tật toàn bộ vĩnh viễn
(tối đa chi trả 6 tháng/lần)

36 triệu đồng/lần

% STBH

90 triệu đồng/lần

% STBH

% STBH

180 triệu đồng/lần

360 triệu đồng/lần

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG
QLBH tử vong do tai nạn

100% STBH

100% STBH

100% STBH

100% STBH

QLBH tử vong do tai nạn giao thông
công cộng

200% STBH

200% STBH

200% STBH

200% STBH

105% tổng phí bảo hiểm
đã đóng

105% tổng phí bảo hiểm
đã đóng

105% tổng phí bảo hiểm
đã đóng

QLBH tử vong không do tai nạn

105% tổng phí bảo hiểm
đã đóng

Lưu ý: - Số tiền bảo hiểm (STBH) từ Năm hợp đồng thứ hai trở đi được tăng thêm 10% trên STBH đã gia tăng của Năm hợp đồng liền trước
nhưng sẽ không vượt quá 200% STBH ban đầu.
- Quyền lợi bảo hiểm tử vong chi trả sẽ trừ đi tổng số tiền đã chi trả cho QLBH thương tật vĩnh viễn do tai nạn (nếu có)

