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                                                          Thông Cáo Báo Chí     Hà Nội, ngày11 tháng 01 năm 2021                                              

Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới PHÚC BẢO BỔ TRỢ TAI NẠN 

TOÀN DIỆN, quyền lợi tăng cường tới 400% Số tiền bảo hiểm. 
 

Ngày 11/01/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life 

Việt Nam) chính thức ra mắt sản phẩm mới Phúc Bảo Bổ trợ Tai nạn Toàn diện (ADR01), 

tăng cường quyền lợi trong trường hợp tai nạn lên tới 400% số tiền bảo hiểm, bảo vệ cho 

cả gia đình trong một hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm thấp, bảo vệ lên tới 40 năm. Với 

mong muốn chia sẻ lo lắng cùng khách hàng, Fubon Life Việt Nam mang đến giải pháp gia 

tăng quyền lợi bảo vệ với những rủi ro tai nạn không lường trước thông qua sản phẩm 

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TAI NẠN TOÀN DIỆN, để bạn và người thân an tâm tận hưởng 

cuộc sống. 

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia - nêu con số thống kê trong 5 năm (tính từ ngày 15-

10-2015 đến 14-10-2020), cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39.917 người, bị 

thương 77.477 người. Tính riêng trong 11 tháng của năm 2020, cả nước xảy ra 12.985 vụ tai nạn 

giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. (Theo Báo Tuổi trẻ , 12/2020). Ngoài 

ra, Theo báo cáo của 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn 

quốc đã xảy ra 3.349 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 3.450 người bị nạn trong đó: Số người chết vì 

TNLĐ: 378 người. Số người bị thương nặng: 806 người. (Theo Ủy ban an toàn lao động). 

Những số liệu trên cho thấy rủi ro tai nạn không thể dự đoán trước và rình rập đe dọa cuộc 

sống bất cứ lúc nào. Tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và với bất kỳ ai. Hậu quả của tai nạn 

luôn gây xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến gia đình, không chỉ về tinh thần mà còn là 

gánh nặng về tài chính. Với mong muốn giúp khách hàng đảm bảo nguồn tài chính dự phòng 

trước những rủi ro của cuộc sống, Fubon Life Việt Nam luôn không ngừng phát triển và ra mắt 

những sản phẩm bảo hiểm mới mang đến nhiều quyền lợi cho khách hàng. Mới đây, Fubon Life 

Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp phép cho sản phẩm mới – Phúc Bảo Bổ trợ Tai nạn Toàn 

diện (ADR01) 

1. Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro không mong muốn do tai nạn với tổng quyền lợi 

lên đến 400% Số tiền bảo hiểm  

Công ty sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, 

Quyền lợi chi trả gấp đôi nếu Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn khi đang sử dụng 

các phương tiện vận chuyển thương mại công cộng bao gồm xe buýt, tàu hỏa, tàu điện ngầm 

và tàu điện trên cao khi đang là hành khách có mua vé. Hoặc sẽ chi trả gấp 3 lần lên tới 

300% Số tiền bảo hiểm nếu Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn hàng không.  

Khi NĐBH xảy ra nhiều sự kiện bảo hiểm có thể nhận tổng chi trả các quyền lợi lên đến 

400% STBH, đây là đặc điểm vô cùng cạnh tranh so với các sản phẩm tương tự trên thị 

trường. 

2. Gia tăng bảo vệ tai nạn toàn diện cho cả gia đình trong một hợp đồng 

Mở rộng, gia tăng quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tai nạn thông qua bổ sung quyền lợi thương 

tật do tai nạn được mở rộng như quyền lợi bỏng, gãy xương, chấn thương cơ quan nội tạng; 

tăng thêm nhiều sự kiện được bảo hiểm.  

https://tuoitre.vn/tai-nan-giao-thong.html
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3. Phí bảo hiểm thấp, giá trị bảo vệ do tai nạn dài lên tới 40 năm: 

Với lựa chọn thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 5 đến 40 năm, người được bảo hiểm được tạo 

điều kiện tham gia bảo hiểm liên tục, hạn chế sự biến động phí và những nguy cơ bị chấm 

dứt hợp đồng so với các sản phẩm tái tục hàng năm.  

Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam - Ông Rick. Chiang chia sẻ: “Với nhiều quyền lợi gia 

tăng, sản phẩm “Phúc Bảo Bổ trợ Tai nạn Toàn diện” là giải pháp bảo hiểm toàn diện bảo vệ cả 

gia đình trước những rủi ro tử vong, tai nạn, bệnh tật. Với sản phẩm mới này, khách hàng của 

Fubon Life Việt Nam không chỉ được bảo vệ trước những rủi ro tai nạn nghiêm trọng, mà còn 

được bảo vệ tăng cường trong những chấn thương thường gặp. Fubon Life Việt Nam hy vọng 

tiếp tục là điểm tựa đồng hành cùng Khách hàng trong cuộc sống và tương lai”. 

 

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 sứ mệnh phục vụ xã hội, trách nhiệm của doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon 

Life Việt Nam nỗ lực không ngừng, tiên phong 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 triển khai 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 284,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 45.174 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/  

Fanpage: https://www.facebook.com/baohiemnhanthofubon  

  

Ghi chú nguồn thông tin: 

1. Năm 2020: 6000 người chết vì tai nạn giao thông kể từ đầu năm 2020: 

https://tuoitre.vn/hon-6-000-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-ke-tu-dau-nam-2020-

20201209134804432.htm   

2. Thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 

http://antoanlaodong.gov.vn/catld/pages/chitiettin.aspx?IDNews=2488  
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