
Bảo Hiểm Bổ Sung 
MIỄN ĐÓNG PHÍ BỆNH HIỂM NGHÈO   

Điều kiện tham gia:
Tuổi tham gia: 30 ngày - 65 tuổi 

Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm: 75 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: 5 năm - 20 năm

Giảm gánh nặng tài chính khi cần điều trị y tế

Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán mắc một trong 
57 Bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em



A. Áp dụng khi Người được bảo hiểm từ 30 ngày tuổi đến 75 tuổi:

1. Bệnh Alzheimer
2. Phẫu thuật động mạch chủ 
3. Bệnh thiếu máu bất sản 
4. Viêm màng não do vi khuẩn 
5. U não lành tính 
6. Mất thị lực 
7. Cấy ghép tủy xương 
8. Phẫu thuật sọ não 
9. Bệnh cơ tim 
10. Hôn mê 
11. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành 
12. Mất thính lực 
13. Viêm não 
14. Bệnh suy gan giai đoạn cuối
15. Bệnh phổi giai đoạn cuối 
16. Viêm gan siêu vi tối cấp 
17. Bệnh nhồi máu cơ tim 
18. Phẫu thuật thay thế van tim 
19. Suy thận giai đoạn cuối
20. Mất các chi 
21. Mất khả năng phát âm 
22. Bỏng nặng 
23. Ung thư đe dọa tính mạng
24. Chấn thương sọ não nghiêm trọng 
25. Ghép nội tạng chính
26. Bệnh nang tủy thận 
27. Bệnh tế bào thần kinh vận động

28. Bệnh đa xơ cứng 
29. Bệnh teo cơ
30. Liệt
31. Bệnh Parkinson 
32. Bệnh bại liệt 
33. Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát 
34. Viêm đa khớp dạng thấp nặng 
35. Đột quỵ 
36. Bệnh Lupus đỏ hệ thống có biến chứng        
     viêm thận do Lupus 
37. Bệnh nặng giai đoạn cuối 
38. Bệnh Creutzfeldt-Jacob
 (bệnh bò điên) 
39. Viêm tụy mạn tính tái phát 
40. Nhiễm HIV do truyền máu
41. Nhiễm HIV do nghề nghiệp
42. Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay
43. Bệnh phù chân voi
44. Hội chứng Apallic / Trạng thái thực vật
45. Sốt xuất huyết Ebola
46. Suy tuyến thượng thận mạn tính / Bệnh   
 Addison
47. Bệnh Crohn có đường rò
48. Viêm cân mạc hoại tử 
49. Xơ cứng bì tiến triển
50. Liệt trên nhân tiến triển
51. Bệnh nhược cơ (Myasthenia Gravis)

B. Áp dụng khi Người được bảo hiểm từ 30 ngày tuổi đến 17 tuổi:

1. Phẫu thuật tim
2. Bệnh tiểu đường tuýp 1
3. Bệnh Kawasaki với biến chứng tim mạch
4. Bệnh Still (bao gồm Viêm khớp dạng thấp ở trẻ vị thành niên)
5. Phẫu thuật Vẹo cột sống tự phát
6. Suy giảm trí tuệ nghiêm trọng do bệnh tật hoặc Tai nạn

DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO

LƯU Ý: Quyền lợi bảo hiểm sẽ không được chi trả do các nguyên nhân sau:

Phí bảo hiểm có thể thay đổi trong Thời hạn bảo hiểm với sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Phí bảo hiểm mới sẽ được thông báo trước ít 
nhất 3 tháng cho Bên mua bảo hiểm và được áp dụng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp.
Đây là Tài liệu giới thiệu sản phẩm, vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết.

- Bệnh được chẩn đoán trong  
vòng 90 ngày kể từ ngày hiệu 
lực/khôi phục hiệu lực của 
sản phẩm

- Tử vong trong vòng 14 ngày 
kể từ ngày chẩn đoán bệnh

-  Bệnh có sẵn (không bao gồm 
bệnh đã kê khai và được 
Sun Life Việt Nam chấp thuận), 
bệnh bẩm sinh

-  Hành động cố tình tự gây 
thương tích trong vòng 2 năm

- Tham gia các môn thể thao 
nguy hiểm

- Tham gia các phương tiện      
hàng không mà không phải 
là hành khách

- Chiến tranh, các hoạt động   
gây chiến

- Phạm tội, vi phạm pháp luật

- Điều trị nhiễm bức xạ, hoặc   
phóng xạ

- Sử dụng chất có cồn vượt 
nồng độ quy định, chất kích 
thích, chất gây nghiện, thuốc 
ngủ, thuốc an thần, chất độc

Hotline: 1800 1786


