
Chi trả thêm
250.000.000 đồng

cho 10 bệnh Ung thư
thường gặp xảy ra trong
5 Năm hợp đồng đầu tiên

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Bên mua bảo hiểm: A

ILL_20200318_11125612_7730

Ung thư đe dọa tính mạng

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh Ung thư ở mọi giai đoạn:

SUN - SỐNG VỮNG VÀNG - QUYỀN LỢI PHỔ THÔNG

Ung thư giai đoạn đầu/
Ung thư biểu mô tại chỗ

Chi trả
150.000.000 đồng

Miễn đóng phí sản phẩm chính
trong 36 tháng

Chi trả
500.000.000 đồng

trừ Quyền lợi Ung thư giai
đoạn đầu/Ung thư biểu mô
tại chỗ đã chi trả (nếu có)

| Điện thoại: ...........................- Địa chỉ: ......................................................
- Địa chỉ: ......................................................Người được bảo hiểm: A | Điện thoại: ...........................

Người lập: LÂM THANH THẢO | Mã số: IQH7 - AP
Điện thoại: 999999999  |  Địa chỉ Email: TEST@SUNLIFE.COM.VN

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (SUN LIFE VIỆT NAM)
Trụ sở: Tầng 29, Toà nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ÐT: (84.28) 629 85 888 / Fax: (84.28) 629 85 999 / Hotline: 1800 1786
Giấy phép thành lập số 68GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 24/01/2013 (đã được sửa đổi bổ sung); Vốn điều lệ 5.070 tỷ đồng
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Tuổi: 35 Giới tính: NamBên mua bảo hiểm: A
Đơn vị tính: Đồng

Người được bảo hiểm
(NĐBH)

Tuổi -
Giới tính

Nhóm
nghề

nghiệp

Sản phẩm bảo hiểm Số tiền
bảo hiểm

Thời
hạn
 bảo
hiểm

(Năm)

Thời
hạn
đóng
phí

(Năm)

Phí bảo
hiểm năm

Ngày sinh

SUN - Sống Vững Vàng - Quyền
lợi Phổ thông 500.000.000 15 15 3.135.000

BH Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện 500.000.000 15 15 1.400.000
A 35 - Nam 216/03/1985

Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí

Phí bảo hiểm của sản phẩm chính (1)

Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (2)

Phí bảo hiểm = (1) + (2) (*)

Quý Nửa năm Năm

378.000 1.400.000742.000

1.225.000 2.404.000 4.535.000

Ghi chú:

(*) Phí bảo hiểm có thể thay đổi khi khách hàng tham gia thêm/hủy bỏ (các) sản phẩm bổ sung, hoặc khi (các) sản phẩm bổ sung chấm dứt hiệu lực.

3.135.000846.450 1.661.550
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Chi trả 500.000.000 đồng, trừ Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ đã chi trả (nếu có).

+

Là Ung thư đe dọa tính mạng tại các cơ quan: Phổi, Gan, Đại trực tràng, Dạ dày, Tuyến vú, Cổ tử cung, Tử cung, Vòm họng, Bạch cầu, Tuyến tiền
liệt. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp bệnh ung thư này là thứ phát, có nghĩa là bệnh ung thư bắt nguồn từ cơ quan khác và lan
rộng đến các cơ quan nêu trên.

( 1 )

+

2. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị chẩn đoán xác định Ung thư đe dọa tính mạng (1) :

Ghi chú:

( 2 )

Miễn đóng phí bảo hiểm của sản phẩm chính trong vòng 36 tháng kể từ Ngày đến hạn đóng phí kế tiếp sau khi bệnh được chẩn đoán xác định.

Chi trả 50.000.000 đồng.

Quyền lợi được chi trả với điều kiện: Người được bảo hiểm còn sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày bệnh được chẩn đoán; và bệnh được chẩn đoán xác
định sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (nếu có); và không thuộc các trường hợp loại trừ
được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

3. Quyền lợi hỗ trợ hậu sự (3) :

Chi trả 150.000.000 đồng.
1. Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị chẩn đoán xác định Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ (1) :

Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho bệnh Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life Việt
Nam cho một Người được bảo hiểm không vượt quá 500.000.000 đồng.

+
Chi trả thêm 250.000.000 đồng nếu Người được bảo hiểm bị chẩn đoán xác định Ung thư đe dọa tính mạng thường gặp (2) trong 5 Năm hợp đồng
đầu tiên.

+

( 3 )Quyền lợi được chi trả khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư đe dọa tính mạng chưa được chi trả.

Lưu  ý:
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TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BỔ SUNG

Sản phẩm bổ sung
(SPBS) Sự kiện bảo hiểm Giá trị chi trả

(Đồng) Ghi chú

Người được bảo hiểm: A

BH Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện

Bị Thương tật bộ phận vĩnh viễn do
tai nạn (**)

Tối đa
500.000.000

/Năm

NĐBH được chi trả % Số tiền bảo hiểm tương ứng với
các Thương tật bộ phận vĩnh viễn được quy định tại Phụ
lục I - Quy tắc và Điều khoản SPBS này.

Bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do
tai nạn 500.000.000

Bị Bỏng độ 3 do tai nạn 500.000.000
Tử vong do tai nạn 500.000.000
Tử vong do tai nạn trong các ngày nghỉ
Lễ/Tết của Việt Nam 1.000.000.000

Tử vong do tai nạn khi sử dụng phương
tiện giao thông công cộng 1.000.000.000

Tử vong do Tai nạn máy bay 1.500.000.000

(**) Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng quyền lợi bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn tối đa được chi trả là 100% Số tiền bảo hiểm. Sau khi quyền
lợi bảo hiểm này được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Ghi chú:
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XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, Bên mua bảo hiểm, ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm này, cam kết rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những nội dung đề cập sau đây:

Tôi được Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam giải thích rõ về Bảng minh họa này, các quyền lợi bảo hiểm, các điều kiện, điều khoản bảo hiểm
của sản phẩm SUN - Sống Vững Vàng - Quyền lợi Phổ thông và các sản phẩm bổ sung (nếu có).

1.

2. Bảng minh họa này được tính toán dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức rủi ro chuẩn. Phí bảo hiểm thực tế sẽ tùy thuộc vào
kết quả thẩm định.

3. Hợp đồng bảo hiểm này là Hợp đồng bảo hiểm không tham gia chia lãi.
4. Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi mức phí của SUN - Sống Vững Vàng - Quyền lợi Phổ

thông và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có). Sun Life Việt Nam sẽ thông báo trước ít nhất 3 tháng cho Bên mua bảo hiểm và Phí bảo hiểm mới
sẽ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp.

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang và không được xem như là Hợp đồng bảo hiểm hay đề nghị giao kết hợp đồng.5.

Ngày......... Tháng......... Năm.........

[Họ và tên Bên mua bảo hiểm (viết bằng chữ thường)]

Tôi, Tư vấn Tài chính, ký tên vào Bảng minh họa này, cam kết rằng đã phân tích nhu cầu tài chính, tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp và giải thích Bảng
minh họa này với Bên mua bảo hiểm nêu trên một cách đầy đủ, rõ ràng, cụ thể và trung thực. Tôi xác nhận chữ ký trên đây được ký trước sự chứng kiến
của tôi và theo sự hiểu biết của tôi đó là chữ ký của Bên mua bảo hiểm của Bảng minh họa này.

Ngày......... Tháng......... Năm.........

[Họ và tên Tư vấn tài chính (viết bằng chữ thường)]
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