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FWD Sống khỏe -  Bảo hiểm bệnh ung thư
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Bạn có biết
2 ly trà sữa

bằng phí Bảo hiểm bệnh ung thư 1 năm* ? 

*Phí tham khảo tương đương 99.000 đồng dành cho nam, nữ từ 18 – 24 tuổi 
với quyền lợi chi trả 100 triệu đồng



Khi bệnh ung thư được chẩn đoán ở bất kỳ giai đoạn nào, 
FWD sẽ chi trả ngay:

Đây là nguồn tài chính kịp thời giúp bạn an tâm điều trị và 
tập trung phục hồi sức khỏe khi không may mắc bệnh.

SỐ TIỀN
BẢO HIỂM (*)100% 

(*) Quyền lợi bảo hiểm chỉ áp dụng cho trường hợp bệnh ung thư được 
chẩn đoán sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. 

FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư 

CÓ GÌ NỔI BẬT?

Bảo hiểm bệnh ung thư ở bất kỳ 
giai đoạn nào.

100% Số tiền bảo hiểm được chi 
trả khi phát hiện bệnh ung thư.

Phí bảo hiểm chỉ từ vài trăm ngàn 
đồng/năm.

Quyền lợi sản phẩm



• Tuổi tham gia : 18 đến 50 tuổi

• Thời hạn hợp đồng : 5 năm

• Phí bảo hiểm mỗi năm không đổi

• Thời hạn đóng phí : 5 năm

• Định kỳ đóng phí  : Hàng năm 

Số tiền bảo hiểm: 200 triệu đồng     Đơn vị: đồng/năm

Phí bảo hiểm tham khảo

Tuổi Nam Nữ

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49 

339.000

538.000

828.000

1.197.000

1.669.000

284.000

500.000

879.000

1.460.000

2.269.000

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm. 

Thông tin thêm về 
sản phẩm

Minh họa quyền lợi:

Phí bảo hiểm:284.000/năm 

Được chẩn đoánmắc ung thư
NHẬN200triệu

Quyền lợi so với phí bảo hiểm 
gấp 704 lần

Khách hàng: 
nam 25 tuổi 

Số tiền bảo hiểm: 
200 triệu


