
Bảo hiểm 08 bệnh
Ung thư phổ biến

1900 54 54 58
PVI contact Center:

pvionline.com.vn
Bảo hiểm trực tuyến:

Tổng công ty bảo hiểm PVI

baohiempvi@pvi.com.vn
Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung chi tiết của sản phẩm vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Bệnh Ung thư – phạm vi B
hoặc liên hệ trực tiếp tới Hotline của Bảo hiểm PVI để được tư vấn

• Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
• Độ tuổi tham gia mới: từ 16 đến 55 tuổi 
• Mở rộng độ tuổi đến 65 tuổi nếu tham gia tái tục liên tục.

Người được bảo hiểm

• Chi trả 100% số tiền bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm Bệnh Ung thư được bảo 
hiểm khi khách hàng có chẩn đoán bệnh
• Hỗ trợ toàn diện với các quyền lợi bảo hiểm bổ sung bao gồm: chi trả trợ cấp 
trong thời gian nằm viện điều trị lên tới 90 ngày và chi trả khi khách hàng tử vong 
do bệnh ung thư được bảo hiểm
• Bệnh Ung thư được bảo hiểm do Người được bảo hiểm lựa chọn, bao gồm ít nhất 
hai (02) trong số tám (08) loại bệnh Ung thư có tỷ lệ người Việt Nam mắc phải cao 
nhất hiện nay, cụ thể như dưới đây:

Ưu điểm 

5. Bệnh ung thư vú
6. Bệnh ung thư cổ tử cung
7. Bệnh ung thư vòm họng
8. Bệnh lý huyết học ác tính

1. Bệnh ung thư gan
2. Bệnh ung thư phổi
3. Bệnh ung thư dạ dày
4. Bệnh ung thư đại tràng/ trực tràng



Bảng quyền lợi Bệnh Ung thư – Phạm vi B 

Quyền lợi bảo hiểm lên tới 1,52 tỷ đồng với phí bảo hiểm ưu đãi chỉ từ  
45.000 VNĐ/người/năm.
Thời gian chờ ngắn.

• KHÔNG ÁP DỤNG đối với Tử vong do tai nạn
• Đối với các quyền lợi khác, thời gian chờ áp dụng là 90 ngày đầu tiên 
kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm.

(*) Loại bệnh Ung thư được bảo hiểm quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận 
bảo hiểm.  
Nội dung chi tiết của sản phẩm vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Bệnh Ung thư – phạm vi B

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam

Chương trình bảo hiểm Chương 
trình Đồng 

Chương 
trình Bạc 

Chương 
trình Titan 

Chương 
trình Vàng 

Chương 
trình Bạch 

kim 

Chương trình 
Kim cương 

Số tiền bảo hiểm 125.000.000 190.000.000 250.000.000 380.000.000 760.000.000 1.520.000.000 

Phạm vi địa lý được bảo 
hiểm 

Việt  Nam Việt  Nam Việt  Nam Việt  Nam Việt  Nam Việt  Nam 

Quyền lợi bảo hiểm       

1. Bảo hiểm Bệnh Ung thư 
(*) 100.000.000 150.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 1.200.000.000 

1.1. Bệnh Ung thư giai đoạn 
sớm 

25.000.000 37.500.000 50.000.000 75.000.000 150.000.000 300.000.000 

1.2. Bệnh Ung thư giai đoạn 
trễ 

100.000.000 150.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 1.200.000.000 

2. Trợ cấp nằm viện điều trị 
Bệnh Ung thư (*)       

2.1. Bệnh Ung thư giai đoạn 
sớm (Trong vòng 180 
ngày kể từ ngày Người 
được bảo hiểm có chẩn 
đoán Ung thư giai đoạn 
sớm) 

150.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

250.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

300.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

500.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

1.000.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

2.000.000 
/ngày 

tối đa 45 
ngày 

2.2. Bệnh Ung thư giai đoạn 
trễ (Trong vòng 365 ngày 
kể từ ngày Người được 
bảo hiểm có chẩn đoán 
Ung thư giai đoạn trễ) 

150.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

250.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

300.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

500.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

1.000.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

2.000.000 
/ngày 

tối đa 90 
ngày 

3. Tử vong do Bệnh Ung thư 
(*) 4.750.000 6.250.000 9.500.000 12.500.000 25.000.000 50.000.000 

4. Tử vong do Tai nạn 4.750.000 6.250.000 9.500.000 12.500.000 25.000.000 50.000.000 
 


