BẢO HIỂM
BỆNH HIỂM NGHÈO
TỪ GIAI ĐOẠN ĐẦU
Khởi đầu bảo vệ mọi bề an tâm

Sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, con cái thành tài, gia đình
hạnh phúc, là những mong ước mà hầu như ai cũng có. Tuy
nhiên, trên từng chặng đường cuộc sống luôn tiềm ẩn những
rủi ro ít ai biết trước, đặc biệt là rủi ro về bệnh hiểm nghèo. Bệnh
hiểm nghèo khi xảy ra, không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần của
cả gia đình, mà còn làm kiệt quệ tài chính, khiến cho những
ước mơ, dự định trong tương lai khó trở thành hiện thực.
Ngày nay, với những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực y khoa,
bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm và điều trị ngay
từ giai đoạn đầu.

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Hỗ trợ chi phí điều trị ngay từ giai đoạn đầu
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay khi bệnh hiểm nghèo
được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, giúp đảm bảo nguồn tài
chính cho việc điều trị kịp thời và hồi phục, đồng thời giải
tỏa gánh nặng chi phí cho gia đình.
2. Bảo vệ nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo
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Thấu hiểu rằng bệnh hiểm nghèo có thể xảy ra hơn một
lần ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, giải pháp
này mang đến cho bạn và gia đình sự an tâm tối đa với
quyền lợi bảo vệ nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng.
77
Bệnh
hiểm
nghèo

25 Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn đầu

Chi trả 50% STBH
(tối đa 2 lần)

52 Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn sau

Chi trả 100% STBH

Tổng quyền lợi chi trả lên đến 200%

STBH

3. Phạm vi bảo vệ rộng, lên đến 77 bệnh hiểm nghèo
Đây là giải pháp bảo hiểm tiên phong trên thị trường có
phạm vi bảo vệ rộng với danh mục bệnh hiểm nghèo đa
dạng và phổ biến, lên đến 77 bệnh hiểm nghèo.
Thấu hiểu nỗi lo của khách hàng, Prudential tự
hào giới thiệu sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm
nghèo từ giai đoạn đầu"- giải pháp hỗ trợ tài
chính khi không may mắc bệnh hiểm nghèo.

4. Bảo vệ cho cả người lớn và trẻ em
Giải pháp này mở rộng phạm vi bảo vệ cho cả người lớn và
trẻ em, giúp bạn yên tâm về chi phí điều trị khi không may
mắc bệnh hiểm nghèo.

Lưu ý:

MINH HỌA QUYỀN LỢI
Anh A, 35 tuổi, nhân viên văn phòng, quyết định bảo vệ tài
chính cho bản thân và gia đình cùng Bảo hiểm bệnh hiểm
nghèo từ giai đoạn đầu(*) với số tiền bảo hiểm là 200 triệu
đồng trong thời hạn 10 năm, mỗi năm đóng phí 1.128.000.
Mắc Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn đầu
35

Mắc Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn sau

36

38

42

Ung thư
tuyến giáp
giai đoạn đầu

Phẫu thuật
tạo hình
mạch

Bệnh thận
nghiêm
trọng

Nhận 100
triệu đồng

Nhận 100
triệu đồng

Nhận 200 triệu
đồng và sản phẩm
chấm dứt hiệu lực

Tuổi

(**)

TỔNG QUYỀN LỢI CHI TRẢ: 400 TRIỆU ĐỒNG

(*) Sản phẩm này là sản phẩm gia tăng bảo vệ được mua kèm
cùng với sản phẩm chính. Quý khách có thể yêu cầu tham gia
thêm sản phẩm này bất cứ lúc nào trong suốt thời hạn hợp
đồng của sản phẩm chính.
(**) Với điều kiện các bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và bệnh
hiểm nghèo giai đoạn sau phải khác loại (dựa theo danh sách
bệnh hiểm nghèo được quy định tại Phụ lục của Quy tắc, Điều
khoản sản phẩm).
AI CÓ THỂ THAM GIA?
Độ tuổi tham gia

6 - 70 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc
thời hạn hợp đồng

80 tuổi

Thời hạn hợp đồng

5-20 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

• Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu được chi trả 2 lần với điều
kiện Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 2 phải khác loại bệnh
hiểm nghèo với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu lần 1 (dựa
theo danh sách bệnh hiểm nghèo được quy định tại Phụ lục
của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm). Đối với các Bệnh hiểm
nghèo giai đoạn đầu, tổng quyền lợi chi trả cho mỗi bệnh của
tất cả các hợp đồng cho mỗi Người được bảo hiểm là 500 triệu
đồng. Trường hợp Người được bảo hiểm có nhiều hợp đồng
với quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu và tổng quyền
lợi chi trả vượt quá giới hạn trên, quyền lợi này sẽ được chi trả
tương ứng với tỷ lệ quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu
của từng hợp đồng.

• Nếu Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu đã chi trả cùng loại bệnh

hiểm nghèo với Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau (dựa theo danh
sách bệnh hiểm nghèo được quy định tại Phụ lục của Quy tắc,
Điều khoản sản phẩm), quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn
đầu đã chi trả sẽ được khấu trừ từ quyền lợi này. Quyền lợi bảo
hiểm của sản phẩm này chấm dứt khi quyền lợi Bệnh hiểm
nghèo giai đoạn sau đã được chi trả.

• Phí bảo hiểm có thể thay đổi trong suốt Thời hạn đóng phí
theo sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả với điều kiện:
Người được bảo hiểm vẫn còn sống ít nhất 14 ngày kể từ
ngày bệnh hiểm nghèo được chẩn đoán xác định; và
Các dấu hiệu hay triệu chứng của các bệnh hiểm nghèo
xuất hiện sau 90 ngày kể từ ngày sản phẩm bảo hiểm bổ
trợ này có hiệu lực hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực gần
nhất của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này, tùy trường hợp
nào xảy ra sau.

• Trong trường hợp cùng một tai nạn dẫn đến nhiều bệnh hiểm
nghèo, chỉ duy nhất một bệnh hiểm nghèo có quyền lợi bảo
hiểm cao nhất được chi trả.

DANH MỤC BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN ĐẦU
VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU
BỆNH HIỂM NGHÈO
GIAI ĐOẠN ĐẦU
1. Ung thư biểu mô tại
chỗ một số cơ quan
2. Ung thư giai đoạn đầu

3. Bắc cầu trực tiếp động
mạch vành có xâm lấn
tối thiểu

BỆNH HIỂM NGHÈO
GIAI ĐOẠN SAU

1. Ung thư đe dọa
tính mạng

6. Đặt máy khử rung tim
7. Phương pháp tạo hình
(Valvuloplasty) hoặc
rạch van tim (Valvotomy)
qua da
8. Phẫu thuật lấy một
bên phổi
9. Đặt màng lọc tĩnh
mạch chủ
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GIAI ĐOẠN SAU

10. Đặt ống thông não bộ
(shunt)
11. Phẫu thuật động
mạch cảnh

6. Đột quỵ

12. Phẫu thuật huyết khối
xoang hang
7. Điếc

2. Bệnh động mạch vành
cần phẫu thuật

13. Phẫu thuật cấy ghép
ốc tai
14. Ghép ruột non

4. Phẫu thuật tạo hình
mạch
5. Đặt máy tạo nhịp tim
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8. Phẫu thuật ghép
tạng chủ

15. Ghép giác mạc
3. Rối loạn nhịp tim hoặc
Nhồi máu cơ tim

4. Phẫu thuật van tim

5. Bệnh phổi
nghiêm trọng

16. Phẫu thuật xâm lấn tối
thiểu động mạch chủ

9. Phẫu thuật động
mạch chủ

17. Phẫu thuật gan

10. Bệnh gan nghiêm trọng

18. Phẫu thuật cắt bỏ u
tuyến yên (qua đường
xuyên xoang bướm
hoặc đường mũi)

11. U não lành tính

19. Phẫu thuật lấy một
bên thận

12. Bệnh thận
nghiêm trọng
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20. Phẫu thuật tái tạo
đường mật

13. Viêm gan vi-rút tối cấp

24. Bệnh Kawasaki(*)

21. Mất thị lực một mắt

14. Mù

25. Sốt thấp khớp có tổn
thương van tim(*)

22. Mất một chi

15. Cắt cụt các chi

26. Bệnh thiếu máu
bất sản

23. Bỏng sâu diện tích nhỏ

16. Bỏng nặng

27. Viêm thận do bệnh
Lupus ban đỏ hệ thống

24. Loãng xương có gãy
xương (Đến 70 tuổi)

17. Bệnh loãng xương
nghiêm trọng (Đến 70 tuổi)

28. Viêm tụy mạn tính
tái phát

25. Hôn mê 48 giờ

18. Hôn mê

29. U tủy tuyến thượng
thận

19. Phẫu thuật ghép
tủy xương

30. Bệnh máu khó đông
nghiêm trọng(*)

20. Các bệnh động mạch
vành khác

31. Bệnh Wilson(*)

21. Bệnh cơ tim

32. Chấn thương sọ não
nghiêm trọng

22. Tăng áp lực động mạch
phổi nguyên phát

33. Liệt

23. Viêm khớp dạng thấp
thiếu niên nghiêm
trọng (Bệnh Still)(*)

34. Viêm não
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35. Viêm màng não
vi khuẩn

46. Bệnh nhược cơ

36. Phẫu thuật não

47. Bệnh chân voi

37. Bệnh tế bào thần kinh
vận động

48. Nhiễm HIV do
nghề nghiệp

38. Bệnh xơ cứng rải rác

49. Nhiễm HIV do
truyền máu

39. Loạn dưỡng cơ

50. Viêm đa khớp dạng
thấp nặng

40. Bệnh Creutzfeldt-Jacob

51. Câm

41. Bệnh Parkinson

52. Bệnh xương
thủy tinh(*)

42. Xơ cứng cột bên
teo cơ
43. Bệnh Alzheimer
44. Bại liệt
45. Bệnh nang tủy thận

(*) Có hiệu lực đến năm Người được bảo hiểm đạt 18 tuổi.
Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được
thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá
trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ
được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo
hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ
các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi
và đặc tính của sản phẩm.

PRUDENTIAL - TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ (BHNT)
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential là một trong
những tập đoàn BHNT hàng đầu Anh Quốc và cũng là một
trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, quản lý
509 tỷ bảng Anh (tính đến 04/2016). Nhiều thập kỷ vừa qua,
Prudential liên tục phát triển vững mạnh để đáp ứng nhu cầu
của hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới. Tại châu Á,
với hơn 90 năm kinh nghiệm, Prudential hiện đang hoạt động
vững mạnh tại 14 thị trường.
PRUDENTIAL - TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ GẮN BÓ LÂU DÀI
TẠI VIỆT NAM
Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm
uy tín hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát
triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả.
Chính thức hoạt động vào năm 1999, với thông điệp "Luôn luôn
lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", Prudential Việt Nam mong muốn
trở thành lựa chọn số một về bảo hiểm nhân thọ cho mọi gia đình
Việt Nam. Bằng sự thấu hiểu và tận tâm, Prudential mang đến
những giải pháp an toàn tài chính hữu hiệu, giúp nâng cao chất
lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.
Sở hữu tiềm lực vững mạnh với hệ thống văn phòng đại lý phủ kín 63
tỉnh thành trên toàn quốc và hợp tác chặt chẽ với 6 Ngân hàng hàng đầu.
Lập kỷ lục đầu tư 3.200 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm
(2015) và 8.306 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm (2016).
Đóng góp tích cực cho cộng đồng ở 3 lĩnh vực: Giáo dục, Sống
khỏe và Hỗ trợ cộng đồng.
Nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá(*):
Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ Tịch nước Việt Nam
trao tặng năm 2014
Giải thưởng Rồng Vàng 2016 với danh hiệu "Công ty Bảo hiểm
Nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam"
Top 5 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất năm 2016
Giải thưởng "Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016"
Danh hiệu Hoạt động Hỗ trợ Cộng đồng tốt nhất châu Á năm 2014
* Các giải thưởng được tổ chức bình chọn bởi bên thứ ba độc lập.
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