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FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Hỗ trợ mỗi ngày, vững vàng yêu thương

Hân hoan vui sống là điều tuyệt vời ai cũng muốn mang đến cho gia đình. Hãy để 
FWD giúp bạn luôn vững vàng để có thể chăm lo những người thân yêu trên mọi 
hành trình cuộc sống.

FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện - giải pháp hỗ trợ viện phí theo số ngày nằm 
viện, đảm bảo tài chính của gia đình luôn ổn định, giúp bạn sống trọn mọi khoảnh 
khắc cùng người yêu thương. 
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Quyền lợi sản phẩm

Thông tin cần biết

(3) Cho cùng ngày nằm viện, Công ty sẽ chỉ chi trả Quyền lợi trợ cấp nằm viện hàng ngày hoặc Quyền lợi 
trợ cấp nằm viện hàng ngày tại Phòng chăm sóc đặc biệt. 

(4) Quyền lợi được chi trả 1 lần cho dù Người được bảo hiểm thực hiện nhiều phẫu thuật cho cùng 1
chấn thương hoặc 1 bệnh trong 1 lần điều trị nội trú hoặc nhiều giai đoạn cho cùng 1 phẫu thuật.

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 60 tuổi.
Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 65 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và được tái tục hàng năm.
Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.

 

HIV, AIDS và các bệnh
lây qua đường tình dục

Điều trị bệnh liên quan
đến sức khỏe sinh sản
và Biến chứng thai sản

Điều trị nha khoa,
ngoại trừ do tai nạn

Bệnh lý bẩm sinh
bất thường hoặc dị tật

Vật lý trị liệu hay
phục hồi chức năng

Hành vi cố ý
vi phạm pháp luật

Các sự kiện
gây tổn thất lớn

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Trợ cấp nằm viện hàng ngày
Số tiền
bảo hiểm/ ngày nằm viện

Tối đa 150 ngày/ năm

Số tiền
bảo hiểm/ ngày nằm viện5 x

Tối đa 30 ngày/ năm

Số tiền
bảo hiểm/ lần phẫu thuật10 xTrợ cấp chi phí phẫu thuật(4)

Trợ cấp nằm viện hàng ngày 
tại Phòng chăm sóc

đặc biệt(3)
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Những điều đặc biệt cần biết

Chi trả dựa theo chi phí y tế thực tế
phát sinh tại bệnh viện.
Quy trình bảo lãnh viện phí đơn giản,
thuận tiện và nhanh chóng tại hệ thống
bệnh viện liên kết rộng khắp cả nước
với thẻ bảo hiểm FWD CARE.

Hỗ trợ thêm một khoản trợ cấp cố định cho mỗi ngày nằm viện.

FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe 2.0

FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Khách hàng xuất trình 
thẻ bảo hiểm FWD CARE 
và giấy tờ tuỳ thân tại 
bệnh viện.

Bệnh viện liên hệ với 
FWD để tiến hành các 
bước cần thiết để xử lý 
yêu cầu của Khách hàng 
và thông báo kết quả 
bảo lãnh viện phí.

Khách hàng ký xác nhận 
và giữ lại giấy tờ để thanh 
toán quyền lợi bảo hiểm 
thêm (nếu cần).

FWD CARE 
BẢO HIỂM SỨC KHỎE 2.0
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