SUN SỐNG
VỮNG VÀNG
BẢO HIỂM UNG THƯ

SUN - SỐNG VỮNG VÀNG
BẢO HIỂM UNG THƯ
Phiên bản Đặc biệt

Bạn muốn chủ động trước những biến cố sức khỏe để tận hưởng cuộc sống và theo đuổi ước mơ?
Hãy lập kế hoạch dự phòng tài chính toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư với chỉ từ 400 đồng/ngày (*).

Bảo vệ trước rủi ro Ung thư
ở mọi giai đoạn bệnh

Miễn đóng phí khi bị chẩn
đoán Ung thư giai đoạn đầu/
Ung thư biểu mô tại chỗ

* Phí tham khảo dành cho Khách hàng từ 18 -24 tuổi tham gia Gói SUN 100

( )

Tham gia đơn giản, tiện lợi

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
(Đơn vị: đồng)

GÓI SẢN PHẨM
Ung thư giai đoạn đầu/
Ung thư biểu mô tại chỗ*

SUN 100

SUN 200

SUN 300

30.000.000

60.000.000

90.000.000

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai của hợp đồng

Ung thư đe dọa tính mạng**

100.000.000

200.000.000

300.000.000

Phí bảo hiểm***

chỉ từ 121.000 đồng/năm

chỉ từ 242.000 đồng/năm

chỉ từ 363.000 đồng/năm

Lưu ý:
*Chi trả 1 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm. Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả của tất cả hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life cho cùng 1 Người được bảo hiểm
không vượt quá 500.000.000 đồng. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.
**Khi chi trả Quyền lợi Ung thư đe dọa tính mạng, Sun Life sẽ trừ Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn đầu/Ung thư biểu mô tại chỗ đã chi trả trước đó
(nếu có). Hợp đồng chấm dứt hiệu lực ngay khi quyền lợi này được chấp thuận chi trả.
***Phí bảo hiểm phụ thuộc vào Gói sản phẩm, giới tính và tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia và đảm bảo không thay đổi trong suốt
Thời hạn bảo hiểm.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

TUỔI THAM GIA

THỜI HẠN BẢO HIỂM

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ

ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ

18 – 50 tuổi

5 Năm

5 Năm

Hàng năm

THÔNG TIN CẦN BIẾT
TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
Quyền lợi bảo hiểm KHÔNG được chi trả trong các trường hợp:
●
●
●

Bệnh được chẩn đoán trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực
hợp đồng gần nhất (nếu có);
Tử vong trong vòng 14 ngày kể từ ngày bệnh được chẩn đoán;
Bệnh có sẵn.

Các nội dung trong Tài liệu giới thiệu sản phẩm này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung
khác được quy định cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm (được đăng tải tại website www.sunlife.com.vn).
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