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                                                                      Thông Cáo Báo Chí         Hà Nội, ngày 24 tháng 08  năm 2018                                            

Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới:  

                                       Đồng tiền vừa sinh sôi, vừa bảo vệ  

                                       Bảo hiểm tới 20 năm, chỉ cần đóng phí 5 năm  

 

 

Ngày 24/8/2018, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) ra mắt 

thị trường sản phẩm bảo hiểm bảo vệ kết hợp tiết kiệm mới “Phúc Bảo Phát Lộc”. Với số tiền đáo 

hạn lên tới 140% số tiền bảo hiểm, đảm bảo tài chính gia đình tới 20 năm nhưng khách hàng chỉ phải 

đóng phí bảo hiểm trong 5 năm đầu và được hưởng quyền lợi bảo vệ trong suốt thời gian còn lại của 

hợp đồng. Sản phẩm mới giúp bạn vừa tích lũy tài sản lớn, vừa chuẩn bị nguồn lực tài chính trước 

biến cố của cuộc sống.  

“Phúc Bảo Phát Lộc” còn có thể kết hợp với nhiều sản phẩm bảo hiểm tăng cường quyền lợi chi trả 

của Fubon Life Việt Nam như “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh hiểm nghèo” giúp chuẩn bị nguồn tài chính chữa 

bệnh nếu không may mắc một trong 100 bệnh hiểm nghèo, chi trả gấp đôi khi mắc ung thư, đảm bảo cả cha 

mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị. 

Khách hàng còn có thể tham gia bảo hiểm “Phúc Bảo Bổ trợ Tử Kỳ Do Tai Nạn” để tăng cường quyền 

lợi chi trả trong trường hợp tử vong do tai nạn. Số tiền chi trả trong trường hợp tử vong/thương tật toàn bộ 

vĩnh viễn lên tới 500% số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính Phúc Bảo Phát Lộc. 

Tổ chức Y thế Thế giới WHO xếp Việt Nam trong TOP 2 của bản đồ ung thư thế giới. Mỗi năm Việt 

Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Mỗi ngày trung bình có 

khoảng 315 người chết vì ung thư (VietnamNet, 10/2016). Cũng theo số liệu của Hội Đột quỵ thế giới, cứ 

mỗi 6 người sẽ có 1 người bị đột quỵ. Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, tỷ lệ tử 

vong do đột quỵ ở nam giới là 18% và ở nữ giới là 23% (Sở Y tế Hà Nội 2017/10) . Hơn nữa, năm 2017, 

trên địa bàn cả nước đã xảy ra 20.280 vụ tai nạn giao thông làm 8.279 người chết và 5.587 người bị thương.  

Ông Rick Chiang, Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam cho biết : “Rủi ro tử vong, bệnh tật, tai nạn là 

nguyên nhân căn bản gây ra tổn thất tài chính như mất đi người trụ cột, làm suy kiệt nguồn tài chính do 

kinh phí chữa bệnh vượt quá khả năng gia đình. Khi tham gia bảo hiểm “Phúc Bảo Phát Lộc”, chỉ với 

10,000 đồng mỗi ngày, người trụ cột gia đình có thể thảnh thơi hưởng lợi ích hai trong một, vừa tiết kiệm 

với lãi suất ưu việt, vừa tạo lập nguồn tài chính dự phòng bảo vệ gia đình trươc rủi ro tử vong, thương tật  

toàn bộ vĩnh viễn với nguồn tài chính lên tới 140% số tiền bảo hiểm, bảo vệ tương lai cho cả cha mẹ và các 

con với thời hạn bảo hiểm lên tới 20 năm và lên tới 85 tuổi. 

1. Quyền lợi tiền mặt đáo hạn lên tới 140% Số tiền bảo hiểm giúp gia đình thực hiện mơ ước lớn. 

Gia đình là nơi ước mơ bắt đầu và tương lai tỏa sáng. Với “Phúc Bảo Phát Lộc”, người trụ cột gia đình 

có thể đặt mục tiêu tiết kiệm trong khoảng thời gian phù hợp nhất cho gia đình mình thông qua lựa  

chọn thời gian đáo hạn hơp đồng từ 10, 12, 15 hoặc 20 năm. Trong thời gian này, đồng tiền của bạn 

không ngừng sinh sôi. Nếu không có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo hạn hợp đồng, Fubon Life Việt Nam 

sẽ chi trả 140% Số tiền bảo hiểm trong khi quyền lợi đáo hạn của các sản phẩm khác trên thị trường 

thường chỉ bằng 100% số tiền bảo hiểm. Chính tính năng tích lũy tài chính mạnh mẽ đã tạo nên khoản 

tiền đáo hạn lớn, giúp gia đình thực hiện những mơ ước hằng ấp ủ như mua nhà đẹp, mua xe, cho con 

đi du học. 

2. Quyền lợi bảo vệ gia tăng 8%/năm trong thời gian đóng phí! 
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       Quyền lợi bảo vệ chi trả lên tới 140% Số tiền bảo hiểm. 

“Phúc Bảo Phát Lộc” giúp người trụ cột gia đình tạo lập sẵn sàng một nguồn tài chính dự phòng cho 

tương lai trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn thông qua mức chi trả bồi thường tăng 

dần từ 108% tới 140% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi bảo vệ lớn nhằm giúp gia đình vượt qua giai đoạn 

khó khăn nhất nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh  

viễn.  

3. Đóng phí 5 năm, bảo vệ tới 20 năm 

Để đảm bảo quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm được duy trì ngay cả khi gia đình gặp khó khăn về tài chính 

hay thu nhập không ổn định, ảnh hưởng tới khả năng đóng phí, duy trì hợp đồng bảo hiểm, khi tham 

gia “Phúc Bảo Phát Lộc”, Bên mua bảo hiểm chỉ đóng phí trong 5 năm đầu tiên, hợp đồng bảo hiểm 

được duy trì, mọi quyền lợi bảo hiểm vẫn giữ hiệu lực trong những năm hợp đồng tiếp theo.  

4. Bảo vệ cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng bảo hiểm khi tham gia thêm (các) sản phẩm gia tăng 

quyền lợi chi trả khi mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư và tai nạn 

4.1 Tăng cường bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo và ung thư cho cả gia đình để gia đình nhỏ được bảo vệ 

trong một hợp đồng lớn 

Để tăng cường quyền lợi chi trả phòng rủi ro khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư, 

khách hàng có thể lựa chon tham gia bảo hiểm “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo” của Fubon 

Life Việt Nam. Sản phẩm với 5 tính năng bảo vệ mạnh mẽ, hoạt động đồng thời và tập trung gồm: 

Phạm vi bảo hiểm rộng lên tới 100 bệnh hiểm nghèo, ung thư thường mắc; Đảm bảo cả cha mẹ và con 

trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị; Chi trả ngay từ giai đoạn đầu giúp 

cha mẹ và con trẻ nắm thời cơ vàng để chữa trị; Đặc biệt chi trả gấp đôi quyền lợi trong trường hợp 

mắc bệnh ung thư; Chi trả nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng.  

4.2 Tăng cường bảo vệ trước tại nạn cho cả gia đình 

Để tăng cường quyền lợi chi trả đề phòng rủi ro khách hàng không may gặp tai nạn, khách hàng có thể 

lựa chon tham gia bảo hiểm “Phúc Bảo Bổ Trợ Tử Kỳ Do Tai Nạn” của Fubon Life Việt Nam. Sản 

phẩm có tính năng bảo vệ mạnh mẽ giúp bảo vệ người trụ cột gia đình thông qua quyền lợi bảo vệ lên 

tới 500% số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính, với người được bảo hiểm từ 0 tới 18 tuổi, số tiền bảo 

hiểm cao nhất lên tới 600 triệu đồng.  

 

 

Thông tin về Fubon Life Việt Nam: 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, Công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập Công ty 

TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động do Bộ Tài Chính phê 

duyệt số 60GP/KDBH ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên 

nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn Tài chính Fubon, không ngừng phấn 

đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng.  

Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia 

công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ 

học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài. 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, 

với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai 

Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và 

toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là Tập đoàn Tài 

chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 196,5 tỷ USD với số 
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lượng nhân viên trên 31.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách 

hàng trên toàn cầu. 

 

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam 

 

Địa chỉ:                  Tầng 22 tòa nhà Charmvit, số 117, Trần Duy Hưng, Hà Nội 

Người phát ngôn: Mr. Rick Chiang     Tổng Giám Đốc                                    

Người liên hệ:       Phạm Thị Huyền         

                                Phòng Quảng cáo và Quan hệ Công chúng      Tel: 024-62827888 #16246      

Chi tiết xin liên hệ: 

Hot line:                 024-62827887                              Website: https://www.fubonlife.com.vn 

Ghi chú nguồn thông tin: 

1. WHO ranked Vietnam in Top 2 of World Cancer Map: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ung-thu-

viet-nam-nam-top-2-tren-ban-do-ung-thu-the-gioi-332534.html 

2. Each year Vietnam has 200,000 people die because of stroke: 

http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/benh-khong-lay/moi-nam-nuoc-ta-co-khoang-200-000-nguoi-bi-

dot-quy-2615.html 

3. Năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 20.280 vụ tai nạn giao thông làm 8.279 người chết và 

5.587 người bị thương. https://baotintuc.vn/phap-luat/nam-2017-moi-ngay-co-23-nguoi-chet-vi-tai-

nan-giao-thong-20171227152851509.htm 

https://www.fubonlife.com.vn/
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ung-thu-viet-nam-nam-top-2-tren-ban-do-ung-thu-the-gioi-332534.html
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ung-thu-viet-nam-nam-top-2-tren-ban-do-ung-thu-the-gioi-332534.html
http://soyte.hanoi.gov.vn/vi/news/benh-khong-lay/moi-nam-nuoc-ta-co-khoang-200-000-nguoi-bi-dot-quy-2615.html
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