
DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO

1. Thủ thuật nong mạch vành hoặc can thiệp mạch vành qua da (PCI) để  
    điều trị bệnh lý hai động mạch vành
2. Đặt máy khử rung tim
3. Đặt máy tạo nhịp tim
4. Bắc cầu trực tiếp động mạch vành có xâm lấn tối thiểu
5. Phẫu thuật tạo hình mạch
6. Phẫu thuật động mạch cảnh
7. Đặt ống thông não bộ (shunt)
8. Phẫu thuật cắt 1 bên thận
9. Bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu

10. Ung thư tuyến giáp dạng không nhú
11. Ung thư bàng quang giai đoạn đầu
12. Bệnh bạch cầu mạn dòng lympho giai đoạn đầu
13. Ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) giai đoạn đầu
14. Ung thư biểu mô tại chỗ
15. Hội chứng loạn sản tủy hay xơ hóa tủy xương
16. Phẫu thuật huyết khối xoang hang
17. Phẫu thuật cấy ghép ốc tai
18. Phương pháp tạo hình (Valvuloplasty) hoặc rạch van 
      tim (Valvotomy) qua da
19. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu động mạch chủ
20. Phình động mạch chủ không triệu chứng
21. Bỏng sâu diện tích nhỏ
22. Hôn mê 72 giờ
23. Phẫu thuật u tuyến yên
24. Phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não tủy
25. Phẫu thuật điều trị động kinh kháng thuốc
26. Phẫu thuật gan
27. Bệnh Parkinson giai đoạn đầu
28. Phẫu thuật cắt một bên phổi
29. Mất thị lực 1 mắt
30. Mất một chi
31. Mất chức năng 1 chi và mất thị lực 1 mắt
32. Loãng xương có gãy xương

33. Ghép ruột non 
34. Ghép giác mạc

35. Viêm khớp dạng thấp thể trung bình
36. Động kinh nặng

BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN ĐẦU BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU

BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU (tiếp)

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) là 
thành viên của Tập đoàn Tài chính Fubon, Tập đoàn hàng đầu châu Á về Tài 
chính và Bảo hiểm. Năm 2017, với mạng lưới công ty thành viên chủ lực hoạt 
động vững mạnh ở khu vực Châu Á như tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và 
Philippin, Tập toàn Tài chính Fubon được Tạp chí Forbes đánh giá là 1 trong 350 
doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới.
Tổng tài sản : 196.5 tỷ đô la Mỹ
Khách hàng : 10 triệu khách hàng
Nhân viên     : 30.000 nhân viên
Được Bộ Tài Chính cấp  Giấy phép Kinh doanh số 60GP/KDBH ngày 15/12/ 
2010,  với vốn đầu tư lên 1.400 tỷ, Fubon Life Việt Nam là một trong 10 doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam. Phát huy triết lý kinh 
doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam 
cam kết cung cấp sản phẩm bảo hiểm đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói 
cho khách. Fubon Life Việt Nam 5 năm liền nhận giải thưởng Rồng Vàng và nằm 
trong TOP10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín tại Việt Nam.

MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ

Tổng công ty tại Hà Nội
Add: Tầng 10 và 11, Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu 
Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84-24-62827888          Fax: +84-24-62827878
Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
Add: Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84-28-39296828          Fax: +84-28-39296829

Xuất bản tháng 4 năm 2019

Đường dây nóng: + 84-24-62827887
Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 18:00 (từ thứ 2 tới thứ 6)

https://www.fubonlife.com.vn/

Bản giới thiệu này chỉ mang tính tham khảo, chi tiết nội dung Sản phẩm và những thay 
đổi có liên quan xin vui lòng xem thêm trong Điều khoản Hợp đồng, quy định về thẩm 
định và các quy định về thay đổi nội dung Hợp đồng tại thời điểm được bảo hiểm.

PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO
(CIR01)

Bảo vệ từ giai đoạn đầu  
Bảo vệ đến 100 bệnh hiểm nghèo 
Quyền lợi gia tăng khi bị bệnh Ung thư

CAM KẾT PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VỮNG MẠNH TẠI  VIỆT NAM

5. Ung thư

1. Đau thắt tim

2. Phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành

3. Đột quỵ

4. Suy thận

6. Điếc

7. Phẫu thuật van tim

8. Phẫu thuật động mạch

9. Bỏng rộng
10. Hôn mê sâu 96 giờ

11. U não lành tính

23. Viêm đa khớp dạng thấp nặng

12. Suy gan do giai đoạn cấp của viêm gan mãn gây ra
13. Bệnh Parkinson
14. Bệnh Phổi giai đoạn cuối
15. Mù

16. Cắt cụt các chi

17. Bệnh loãng xương nghiêm trọng

18. Ghép Tim
19. Ghép Phổi
20. Ghép Gan
21. Ghép Thận
22. Ghép Tụy tạng

44. Bệnh lý cơ tim

45. Xơ cứng bì tiến triển

46. Nhiễm HIV do nghề nghiệp

47. Nhiễm HIV do truyền máu

48. Bệnh nang tủy thận

49. Bệnh Kawasaki

50. Viêm khớp dạng thấp thiếu niên nghiêm trọng

51. Viêm tụy mạn tính tái phát

52. Bệnh tế bào thần kinh vận động

53. Viêm màng não do vi khuẩn

54. Hội chứng Apallic

55. Bệnh Creutzfeldt-Jacob

56. Bệnh nhược cơ

57. Bệnh máu khó đông nghiêm trọng

58. Sốt thấp khớp có tổn thương van tim

59. Bệnh Wilson

60. Bệnh chân voi

61. Bệnh xương thủy tinh

62. Bệnh bạch hầu

63. Câm

64. Liệt

24. Ghép Tủy Xương

25. Xơ cứng đa ổ

26. Bệnh teo cơ do tủy sống

27. Bệnh liệt rung tiến triển (PBP)

28. Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (PLS)

29. Bệnh xơ cứng tủy cột bên tiên phát (ALS)

30. Suy tủy

31. Tăng áp động mạch phổi

32. Suy gan do viêm gan vi rút cấp tính

33. Bệnh Lupus ban đỏ có biến chứng viêm thận

34. Tổn thương lớn ở đầu

35. Bệnh bại liệt

36. Viêm não cấp

37. Phẫu thuật phình mạch não

38. Phậu thuật não

39. Bệnh Crohn và viêm loét ruột

40. Loạn dưỡng cơ

41. Xơ gan

42. Bệnh Alzheimer

43. Bệnh nặng ở giai đoạn cuối



*   Số tiền tối đa chi trả cho Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn 
đầu và bệnh hiểm nghèo gia đoạn sau là 100% Số tiền bảo hiểm, 
không bao gồm Quyền lợi gia tăng bệnh Ung thư
** Chi tiết vui lòng tham khảo Điều khoản Hợp đồng

Bệnh hiểm nghèo giai 
đoạn đầu 

Quyền lợi gia tăng bệnh 
Ung thư

Bệnh hiểm nghèo giai 
đoạn sau

50% Số tiền bảo hiểm cho 36 bệnh 
hiểm nghèo giai đoạn đầu (chi trả 
tối đa 2 lần)

100% Số tiền bảo hiểm cho 64 
bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau.
Hợp đồng chấm dứt hiệu lực

Ngoài QL bệnh hiểm nghèo giai 
đọan sau chi trả thêm 100% Số 
tiền bảo hiểm.
(mắc bệnh Ung thư trước 60 tuổi)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỐ TIỀN CHI TRẢ

01

02

03

Thời hạn hợp 
đồng

5 - 20 năm

Định kỳ đóng phí

Năm, nửa năm, quý

Tuổi người được 
bảo hiểm

6 ~ 60 tuổi

QUY ĐỊNH SẢN PHẨM

LỰA CHỌN ĐƠN GIẢN BẢO VỆ GIA ĐÌNH THÂN YÊU

   Nguy cơ bệnh tật và tử vong vì bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam ngày càng có 
xu hướng gia tăng. Các thói quen xấu của người Việt như hút thuốc lá, sử dụng 
rượu bia quá mức, chế độ dinh dưỡng thiếu hợp lý, ít hoạt động thể lực… tiếp 
tục là những yếu tố hàng đầu đe doạ đến sức khoẻ của chúng ta. 
Điều trị các căn bệnh nguy hiểm này không chỉ khó khăn, mà còn vượt quá khả 
năng tài chính của nhiều gia đình. Theo các chuyên gia, mỗi gia đình cần dành 
riêng một khoản ngân sách nhằm đối phó khi bệnh tật bất ngờ ập đến. 
PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO của Fubon Việt Nam là một trong 
những cách đơn giản để dự phòng đều đặn và kỷ luật, giảm gánh nặng tài 
chính khi cần chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế.
Bệnh hiểm nghèo rất khó lường,nhưng  những tác hại của nó hoàn toàn có thể 
được hạn chế nếu như mỗi người có ý thức chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

Tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm: 70 tuổi

VÍ DỤ MINH HỌA

Anh Phúc, 32 tuổi quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm “Phúc Bảo Bổ Trợ 
Bệnh Hiểm Nghèo” cho mình và con trai 6 tuổi với số tiền bảo hiểm 200.000.000 
VND, thời hạn bảo hiểm là 10 năm. Mức phí bảo hiểm đóng hàng năm cho cả 
hai bố con là: 1,900,000 VND.

Mức phí đóng hàng 
năm cho cả hai

Bố Con là: 
1,900,000 vnđ

với số tiền bảo hiểm 
200.000.000VND 
thời hạn bảo hiểm là 

10 năm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bảo vệ lên đến
100 bệnh

hiểm nghèo

Bảo vệ cả
gia đình ngay từ

giai đoạn đầu

Bảo hiểm cả 
những Bệnh 
hiểm nghèo 
ngay từ giai 

đoạn đầu

Gia tăng quyền 
lợi đối với Bệnh 

Ung thư


