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                                                          Thông Cáo Báo Chí        Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020                                              

Fubon Life Việt Nam cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm phát sinh nếu khách 

hàng nhiễm virus Corona.  

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra 

đang là tâm điểm của cả thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng 

khẩn cấp trên thế giới vì virus Corona. Việt Nam cũng đã công bố dịch đối với loại bệnh 

này. Trước những diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp của dịch bệnh, khách 

hàng liệu có được chi trả quyền lợi viện phí, rủi ro tử vong,....? Đó là băn khoăn được nhiều 

khách hàng, đại lý bảo hiểm, thậm chí là chuyên gia trong ngành đặt ra với các công ty bảo 

hiểm mấy ngày qua trong bối cảnh dịch bệnh Corona đang bùng phát trên toàn cầu. Với 

mong muốn là điểm tựa tài chính tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong dịch bệnh, 

cung cấp sản phẩm bảo hiểm toàn diện cho cả gia đình, Fubon Life Việt Nam đã có thông 

báo chính thức về việc cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm phát sinh nếu khách hàng không 

may nhiễm virus Corona (2019-nCoV). 

Ứng phó trước tình hình số lượng người nhiễm bệnh ngày càng gia tăng, đồng thời hướng 

đến mục tiêu luôn kịp thời đem đến những giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho 

cả gia đình, ngày 03/02/2020, Fubon Life Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức 

đến toàn thể đại lý và khách hàng. Cụ thể:  

1. Căn cứ vào quy tắc điều khoản sản phẩm hiện hành, Công ty sẽ chi trả các quyền lợi bảo 

hiểm phát sinh do nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). 

2. Đối với sản phẩm PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT (HSR01) 

Công ty KHÔNG ÁP DỤNG THỜI GIAN CHỜ cũng như sẽ tiến hành chi trả chi phí y 

tế phát sinh theo ngày nằm viện thực tế trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm đối với Khách 

hàng nhập viện điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

(2019-nCoV).  

3. Thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng như các quy định cụ thể sẽ đối chiếu 

theo các quy tắc điều khoản của sản phẩm tương ứng và các quy định hành chính hiện 

hành. 

Bên cạnh đó, để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và gia đình, Fubon Life Việt Nam xin 

khuyến cáo Quý khách hàng thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan virus Corona theo các 

hướng dẫn của Bộ Y tế: đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc 

nước rửa tay chứa cồn, tránh tiếp xúc với người bị sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh... 

Nếu Quý khách hàng cần tìm hiểu thông tin chi tiết hoặc yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ 

phận Nghiệp vụ bảo hiểm: 
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- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Tp. Hà Nội: 024-62827887. 

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh: 028-39296818. 

- Email: csservice.vn@fubon.com 

- Website: www.fubonlife.com.vn  

- Fanpage: www.facebook.com/baohiemnhanthofubon  

 

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 60 GP/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 TNHH Bảo hiểm Nhân thọ 

Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực 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 250,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 45.000 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 10 và 11, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Người phát ngôn : Ông Rick Chiang  -   Tổng Giám Đốc                                    

Người liên hệ : Phạm Thị Huyền   -   Phòng Đối ngoại và Quan hệ Công chúng       

Điện thoại liên hệ : 024-62827888 #16246      

Hotline: 024-62827887 

Website:    http:www.fubonlife.com.vn  
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