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BẠN CÓ BIẾT?

NGUY CƠ BỆNH TẬT

115.000 người tử vong 
vì ung thư mỗi năm tại 
Việt Nam.

Bệnh hiểm nghèo 
chiếm đến 73% 
nguyên nhân gây ra    
tử vong tại Việt Nam 
mỗi năm.

Việt Nam đứng         
thứ 6  tại khu vực               
Đông Nam Á về tỷ lệ 
tử vong vì ung thư.

3

VIỆT NAM

Nguồn: Thống kê của Bệnh viện K năm 2020, Chiến lược quốc gia 
phòng chống bệnh không lây nhiễm 2015-2025 của Bộ Y tế, số liệu 
từ Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế 2020 (IACR, WHO).



Loại
Bệnh

Giai đoạn
phát hiện bệnh

Chi phí 
phẫu thuật

Khả năng
chữa trị
thành
công

Bệnh 
tim 
mạch

Giai đoạn đầu

Giai đoạn sau

Đặt máy tạo      
nhịp tim/ rung tim

Phẫu thuật        
thông tim can thiệp

1 – 2 triệu Cao

1 – 16 triệu Cao

70 triệu   
trở lên

Thấp

Hàng     
trăm triệu

Thấp

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH HIỂM NGHÈO

Nguồn: Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, Bảng giá 2014 – 
Bệnh viện tim Tâm Đức.

Phát hiện bệnh sớm, cơ hội chữa lành cao

Nguồn: Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), Ấn phẩm Y Khoa          
Đại học Harvard (Harvard Health Publication) 2011,            
Hiệp hội quốc gia về bệnh đột quỵ (National Stroke                   
Association) năm 2016

40% 90% 10%
Bệnh ung thư 
phát hiện sớm 
có thể điều trị 
khỏi.

Năm 2011 Năm 2016

Bệnh nhân bị 
nhồi máu cơ tim 
có thể sống sót 
nếu cứu chữa 
kịp thời.

Bệnh nhân bị          
đột quỵ có thể          
hồi  phục ssdf-
hoàn toàn.

Ung thư 
dạ dày



Hiệp hội quốc gia về bệnh đột quỵ (National Stroke                   

Bạn đã có sẵn một khoản dự phòng cho việc này?

Để sẻ chia gánh nặng tài chính trên đôi vai của              
khách hàng, Prudential giới thiệu sản phẩm       
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN, giải pháp bảo hiểm            
mang đến sự hỗ trợ tài chính giúp khách hàng                 
vững tâm điều trị và vui sống nếu chẳng may gặp phải 
rủi ro bệnh hiểm nghèo, đặc biệt ngay từ giai đoạn đầu.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Được chi trả lên đến 200% Số tiền        
bảo hiểm (STBH) cho 72 bệnh hiểm  
nghèo (BHN). 

Được chi trả lên đến 300% STBH trước 
rủi ro tử vong.

Nhận ngay 30% STBH bằng tiền mặt ở 
tuổi 65.

65

Nhận quyền lợi đáo hạn hấp dẫn tại thời
điểm kết thúc hợp đồng



1. Được chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh        
BHN

Hỗ trợ tài chính nhiều lần nếu người được bảo hiểm 
(NĐBH) không may mắc BHN, đặc biệt ngay từ giai 
 đoạn đầu. 

Không phải đóng phí  bảo hiểm của sản phẩm chính 
trong tương lai ngay sau khi Quyền lợi BHN giai đoạn 
sau lần thứ nhất được Prudential chấp thuận chi 
trả. Đồng thời, quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm vẫn duy 
trì trong thời gian còn lại của hợp đồng.

(25 bệnh)

Mắc BHN lần 1
30% STBH

Mắc BHN lần 2
30% STBH

BHN giai đoạn đầu(1)

Tổng quyền lợi BHN tối đa:
200% STBH + các khoản lãi 

(47 bệnh)
BHN giai đoạn sau

  200% STBH +
  các khoản lãi      –

Quyền lợi đã chi trả và các
Khoản nợ, nếu có

  Mắc BHN lần 2

(5)

(4)Mắc BHN lần 1
100% STBH

Miễn đóng phí BH

(2)

(3)

(5)



3. Nhận ngay 30% STBH bằng tiền mặt ở tuổi 65 

2. Được chi trả lên đến 300% STBH trước rủi ro                
tử vong

Bạn có thể an tâm khi gia đình thân yêu của mình được 
hỗ trợ tài chính nếu không may Người được bảo hiểm      
tử vong.

Quyền lợi tiền mặt được chi trả ở tuổi nghỉ hưu giúp 
khách hàng hiện thực hóa các dự định cá nhân.

Tổng quyền lợi bảo hiểm đảm bảo của                    
PRU -CUỘC SỐNG BÌNH AN không vượt quá 200% 
STBH. Trong trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn   , 
quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả thêm 100% STBH.

100% STBH
nếu tử vong do tai nạn

  200% STBH +
  các khoản lãi      –
toàn bộ Quyền lợi

đã chi trả và các
Khoàn nợ, nếu có

(5)

(7)

4. Nhận quyền lợi đáo hạn hấp dẫn tại thời điểm kết 
thúc hợp đồng

Nếu NĐBH còn sống cho đến Ngày đáo hạn hợp đồng, 

(6)

(7)

(5)
Prudential sẽ chi trả 200% STBH cộng toàn bộ các khoản 
lãi    , trừ toàn bộ Quyền lợi bảo hiểm BHN, Quyền lợi tiền 
mặt đã chấp thuận chi trả và các Khoản nợ, nếu có, tính 
đến Ngày đáo hạn hợp đồng.



của                    



Các sản phẩm lựa chọn
CON 
TRAI

(6 tuổi)

BH BHN từ             
giai đoạn đầu

BH Miễn đóng phí 
BHN

BH Chăm sóc       
sức khỏe

BH Miễn đóng phí

BH Chết và tàn tật 
do tai nạn mở rộng

BH Nhân thọ             
có kỳ hạn

400 ngàn

200 triệu

18,9 triệu/năm        52 nghìn/ngày

200 triệu

+ 
Sản 

phẩm 
gia 

tăng 
bảo 
vệ

PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN
Sản phẩm chính

Sản phẩm gia tăng bảo vệ được tùy chọn theo yêu cầu của 

Anh An tham gia sản phẩm PRU-CUỘC SỐNG BÌNH  AN 
với STBH 200 triệu, THĐP là 15 năm. Anh tham gia thêm 
các SPGTBV cho vợ và con ruột theo gói minh họa sau:

khách hàng.

Lưu ý: Các quyền lợi bảo hiểm dưới đây được giả định ở mức 
minh hoạ trung bình.

MINH HỌA GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN
CHO CẢ GIA ĐÌNH

 (7)

(8)



Tổng phí BH đã đóng:
18,9 triệu/năm x 15 năm

= 283,5 triệu

Năm 15 
Kết thúc thời hạn

đóng phí

Năm 40
Kết thúc

hợp đồng

Quyền lợiTổng quyền lợi bằng 
(9)308% so với  Tổng phí đóng

2. Khi rủi ro không may xảy ra với bố

Trường hợp mắc BHN:

1. Khi cuộc sống bình yên

Tổng phí BH đã đóng:
18,9 triệu/năm x 5 năm

= 94,5 triệu

Miễn đóng phí BH 

trong tương lai
 của sản phẩm chính         

Năm 15 Năm 5Năm 3 Năm 40
Kết thúc
thời hạn
đóng phí

  BHN
giai đoạn

sau 

  BHN
giai đoạn

đầu 

Kết thúc
hợp đồng

60 triệu 200 triệu Quyền lợi
(9)

(10)

652,5 triệu

Bố vẫn còn sống tại thời điểm
kết thúc hợp đồng

873,3 triệu



Tổng phí BH đã đóng:
18,9 triệu/năm x 10 năm

= 189 triệu

Nếu tử vong do tai nạn

200 triệu

Trường hợp tử vong:

Bên cạnh các quyền lợi chính liên quan đến tử vong hay 
BHN, hợp đồng còn đảm bảo hỗ trợ tổng chi phí điều trị 
tối đa lên đến 400 triệu  7trong trường hợp Bố phải   
nhập viện vì bệnh hoặc tai nạn.

               

(12)

(11)
443,8 triệu

(7)



3. Khi rủi ro không may xảy ra với mẹ

Tổng phí BH đã đóng:
18,9 triệu/năm x 6 năm

= 113,4 triệu

Năm 15 Năm 6 Năm 40
Tử vong/
TTTBVV

Kết thúc
hợp đồng

Năm 5
BHN

giai đoạn
sau 

200 triệu

Năm 3
BHN

giai đoạn
đầu 

100 triệu 100 triệu

100 triệu (14)

(15)

Trường hợp mắc BHN và tử vong/ TTTBVV:

Nếu tử vong do tai nạn

Bố và Con vẫn tiếp tục được bảo vệ
theo các kế hoạch đã lựa chọn

(13) (13)

4. Khi rủi ro không may xảy ra với con

 Tổng quyền lợi chi trả tối đa     lên đến 400 triệu   trong          
trường hợp Con không may mắc BHN và miễn toàn bộ 
phí bảo hiểm     còn lại của hợp đồng, đồng thời vẫn     
đảm bảo các kế hoạch bảo vệ và tài chính đã lựa chọn   
của cả gia đình. 

(13)

(16)

Quyền lợi
(9)873,3 triệu



Tuổi tham gia

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn đóng phí

15 - 60

Đến 75 tuổi

Từ 15 - 50 tuổi:  15 năm 
Từ 51 - 60 tuổi:
65 – tuổi tham gia

Ai có thể tham gia  PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN



BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN ĐẦU

(25 bệnh)

BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN SAU

(47 bệnh)

NHÓM 1

 . Ung thư biểu mô    
tại chỗ của một số 
cơ quan

 

 . Ung thư giai đoạn 
đầu. Bao gồm:

- Ung thư     
tuyến tiền liệt 
giai đoạn đầu

- Ung thư  
tuyến giáp giai 
đoạn đầu

- Ung thư 
bàng quang
giai đoạn đầu

- Ung thư      
bạch cầu lympho
mạn tính 
giai đoạn đầu

- Ung thư         
nốt ruồi ác tính

 

 

. Ung thư đe dọa       
tính mạng

. Bệnh phổi 
nghiêm trọng. Đặt màng lọc         

tĩnh mạch chủ

. Phẫu thuật lấy
một bên phổi

Danh mục các bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm



 

Bệnh nang tủy thận

 

 

Xơ cứng bì tiến triển

Viêm thận do bệnh 
Lupus ban đỏ hệ thống

 

Viêm tụy mạn tính         
tái phát

 

Bệnh thiếu máu        
bất sản

Phẫu thuật  
tái tạo đường mật

Phẫu thuật       
ghép tủy xương

Viêm gan vi rút tối cấp

Ghép ruột non

Phẫu thuật gan Bệnh gan  
nghiêm trọng

 

 
Ghép giác mạc

Phẫu thuật lấy
một bên thận

Bệnh thận 
nghiêm trọng

Phẫu thuật     
ghép tạng chủ



NHÓM 2

BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN ĐẦU

(25 bệnh)

BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN SAU

(47 bệnh)

 

Bệnh cơ tim

Phẫu thuật van tim

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

Phương pháp 
tạo hình (Valvuloplasty) 
hoặc rạch van tim 
(Valvotomy) qua da

 

Tăng áp lực     
động mạch phổi 
nguyên phát

Phẫu thuật
xâm lấn tối thiểu  
động mạch chủ

 

Phẫu thuật       
động mạch chủ

Phẫu thuật tạo hình 
mạch

Bệnh động mạch
vành cần phẫu thuật

Các bệnh động 
mạch vành khác

Rối loạn nhịp tim 
hoặc Nhồi máu cơ tim    

Đặt máy tạo       
nhịp tim

Đặt máy khử     
rung tim



Bệnh Alzheimer

Bệnh chân voi

Mất một chi Cắt cụt các chi

 

Phẫu thuật não

Hôn mê

Viêm não

Chấn thương sọ não 
nghiêm trọng

 

Liệt 

 

Bệnh tế bào         
thần kinh vận động

 

Bệnh xơ cứng rải rác

 

Loạn dưỡng cơ

Bệnh Parkinson

Hôn mê 48 giờ

Viêm màng não    
vi khuẩn

U tủy tuyến  
thượng thận

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

U não lành tính

Đặt ống thông 
não bộ (shunt)

Đột quỵ
Phẫu thuật    
động mạch cảnh

NHÓM 3

  



NHÓM 4

NHÓM 3 (tiếp theo)

. Bỏng sâu 
diện tích nhỏ. Mất thị lực một mắt

. Phẫu thuật huyết 
khối xoang hang. Phẫu thuật 
cấy ghép ốc tai

Bỏng nặng.
Mù.

Điếc .

Câm.. Bại liệt.   Nhiễm HIV do
nghề nghiệp. Nhiễm HIV do    
truyền máu. Viêm đa khớp dạng
thấp nặng

. Bệnh loãng xương 
nghiêm trọng      
(Đến 70 tuổi)

. Loãng xương 
có gãy xương
(Đến 70 tuổi)

Bệnh Creutzfeldt - 
Jacob

.
Xơ cứng cột 
bên teo cơ

.
Bệnh nhược cơ.

BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN ĐẦU

(25 bệnh)

BỆNH HIỂM NGHÈO 
GIAI ĐOẠN SAU

(47 bệnh)



Lưu ý: 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BHN giai đoạn đầu được chi trả 2 lần với điều kiện BHN 
giai đoạn đầu lần 2 khác nhóm với BHN giai đoạn đầu 
lần 1 (dựa theo danh sách BHN được quy định tại Quy 
tắc, Điều khoản sản phẩm. Tổng quyền lợi chi trả cho 
mỗi BHN giai đoạn đầu của tất cả các hợp đồng cho mỗi 
NĐBH tối đa là 500 triệu đồng. Quyền lợi BHN giai đoạn 
đầu chỉ được chi trả nếu NĐBH còn sống ít nhất 14 ngày 
kể từ ngày BHN giai đoạn đầu được chẩn đoán xác định.

Các khoản lãi được đề câp, bao gồm Bảo tức tích lũy 
(BTTL) và Lãi chia cuối hợp đồng (LCCHĐ), là khoản lãi 
được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp đồng tham 
gia chia lãi. BTTL là khoản lãi được công bố hàng năm. 
LCCHĐ là khoản lãi được chi trả thêm cùng với quyền 
hoặc quyền lợi đáo hạn.

BHN giai đoạn sau lần 2 được chẩn đoán xác định phải 
được chẩn đoán sau 12 tháng kể từ ngày BHN giai đoạn 
sau lần 1 được chẩn đoán xác định, đồng thời phải 
không cùng nhóm và không liên qua trực tiếp hay gián 
tiếp hoặc không xuất phát từ cùng nguyên nhân gây ra 
BHN giai đoạn sau lần 1 đã chấp thuận chi trả. Quyền lợi 
BHN giai đoạn sau chỉ được chi trả nếu NĐBH vẫn còn 
sống ít nhất 14 ngày kể từ ngày BHN giai đoạn sau được 
chẩn đoán xác định. HĐBH chấm dứt hiệu lực khi quyền 
lợi BHN giai đoạn sau lần 2 được Prudential chấp thuận 
chi trả.

Miễn đóng phí trong tương lai của sản phẩm chính 
PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN. Bên mua bảo hiểm (BMBH) 
cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm của (các) sản phẩm gia 
tăng bảo vệ, nếu có, để duy trì hiệu lực của (các) sản 
phẩm này.

Nếu BHN giai đoạn đầu đã chi trả cùng nhóm với BHN 
giai đoạn sau lần 1 (dựa theo danh sách BHN được quy 
định tại Quy tắc, Điều khoản sản phẩm), quyền lợi BHN 
giai đoạn đầu đã chi trả sẽ được khấu trừ từ quyền lợi 
BHN giai đoạn sau lần 1.



Bao gồm Quyền lợi  đảm  bảo của sản phẩm chính, với          
Quyền lợi tiền mặt để lại Prudential để hưởng lãi (minh 
họa ở mức 5%/năm) và Quyền lợi không đảm bảo là

  
  

 

200 triệu nếu tử vong do tai nạn khi đang là hành 
khách có mua vé đi trên phương tiện giao thông công
 cộng như xe buýt hoặc xe lửa; hoặc 300 triệu nếu tử 
vong do tai nạn khi đang là hành khách có mua vé đi 
trên máy bay thương mại. 
Cho đến hết     của sản phẩm BH Miễn đóng phí.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro tử vong do tai nạn 
xảy ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.

(7)

(8)

(6) HĐBH sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi NĐBH tử vong.

các khoản lãi được tính tại thời điểm chi trả, bao gồm 
BTTL (minh họa ở mức 2%/năm trên STBH) và LCCHĐ.

THHĐ

Phí bảo hiểm trình bày trong gói minh họa sản phẩm 
được ước tính cho trường hợp các NĐBH có sức khỏe 
bình thường và thuộc nhóm nghề nghiệp theo tiêu 
chuẩn thẩm định của Prudential.

BHN giai đoạn sau khác nhóm với BHN giai đoạn đầu đã 
được chi trả.

Bao gồm Quyền lợi đảm bảo của sản phẩm chính và 
Quyền lợi không đảm bảo là các khoản lãi được tính tại 
thời điểm chi trả, bao gồm BTTL (minh họa ở mức 
2%/năm trên STBH) và LCCHĐ. 
Cho đến hết thời hạn hợp đồng của sản phẩm Chăm sóc 
sức khỏe, với tổng quyền lợi chi trả tương đương 1.000 
lần STBH được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của 
sản phẩm Chăm sóc sức khỏe.

Quyền lợi BHN giai đoạn đầu và BHN giai đoạn được chi 
trả từ quyền lợi của sản phẩm BHN từ giai đoạn đầu. 
BHN được chi trả phải đáp ứng các điều kiện chi trả và 
thuộc danh sách BHN được quy định trong Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm BH BHN từ giai đoạn đầu.

Cho đến hết THHĐ của sản phẩm Miễn đóng phí BHN, với 
điều kiện BHN được chi trả phải đáp ứng các điều kiện chi 
trả và thuộc danh sách BHN được quy định trong Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm BH Miễn đóng phí BHN.



Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu NĐBH
tử vong do bất kỳ lý do nào dưới đây: 

a. Hành động tự tử, tự gây thương tích trong vòng
2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày 
khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày 
nào xảy ra sau;

b. Hành vi cố ý của BMBH, Người thụ hưởng đối với NĐBH; 
c. Nhiễm HIV; bị AIDS và/ hoặc những bệnh liên quan 
đến AIDS, trừ trường hợp nhiễm HIV do nghề nghiệp 
được quy định trong Phụ lục tại Quy tắc, Điều khoản 
sản phẩm;
d. Bị thi hành án tử hình. 

a. Loại trừ theo Bệnh có sẵn hoặc trong Thời hạn loại trừ:
Prudential sẽ không chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu 
các dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh xuất hiện: 

Trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy 
ra sau; hoặc 

1. Loại trừ trong trường hợp NĐBH tử vong

2.  Loại trừ trong trường hợp NĐBH mắc BHN

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ   

Trong vòng 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng 
hay Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy 
trường hợp nào xảy ra sau, dù chưa có Chẩn đoán 
BHN (trừ trường hợp BHN là hậu quả của Tai nạn và 
NĐBH được chẩn đoán mắc BHN trong vòng 90 ngày 
kể từ ngày xảy ra Tai nạn).



b. Các trường hợp loại trừ khác:
Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu 
NĐBH mắc bệnh là kết quả trực tiếp của việc: 

Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của 
NĐBH dù trong trạng thái tinh thần bình thường
hay mất trí trong thời gian 2 năm kể từ Ngày hiệu
lực hợp đồng hay Ngày khôi phục hiệu lực hợp  
đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 

Nhiễm HIV, bị AIDS và/ hoặc những bệnh liên quan 
đến AIDS, trừ trường hợp nhiễm HIV do nghề nghiệp 
và nhiễm HIV do truyền máu được quy định tại Phụ 
lục của Quy tắc, điều khoản sản phẩm; hoặc
Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, 
thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các 
hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có 
chỉ định của Bác sĩ; hoặc
Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách 
là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các 
hành động hiếu chiến, nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc 
bạo động; hoặc
Tham gia các hoạt động nguy hiểm của NĐBH như 
lặn có bình khí nén, nhảy bungee, leo núi, đua xe  
dưới mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu,
nhảy dù; hoặc 
Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm do hành động cố ý của BMBH,
NĐBH và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm. 



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 

các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi 
và đặc tính của sản phẩm.

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 

Nếu BMBH vẫn tiếp tục đóng Phí bảo hiểm để duy trì Hợp 
đồng bảo hiểm và tiếp tục được bảo hiểm cho các trường 
hợp không thuộc điều khoản loại trừ, Hợp đồng bảo 
hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực theo Quy tắc, Điều 
khoản sản phẩm.

3. Khi NĐBH mắc BHN trong các trường hợp loại trừ 
được đề cập trên
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