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1. Điều kiện bảo hiểm A:
     Tử vong không phải do 

nguyên nhân tai nạn

2. Điều kiện bảo hiểm B:
     Tử vong/Thương tật thân thể
     do tai nạn

a. Trường hợp tử vong 

b. Trường hợp thương tật
      thân thể

 3. Điều kiện bảo hiểm C:
     Ốm đau, bệnh tật,  biến chứng 

thai sản phải nằm viện điều 
trị nội trú hoặc phẫu thuật

      Giới hạn/năm và bao gồm
      các giới hạn phụ:

a. Trường hợp nằm viện
     (tối đa 60 ngày/năm):
 
- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 1

- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 2

- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 3

b. Trường hợp phẫu thuật

Sinh con
Giới hạn/năm và bao gồm
các giới hạn phụ: 

a. Trường hợp nằm viện
     (tối đa 60 ngày/năm):
 
- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 1

- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 2

- Trợ cấp nằm viện/ngày
   Bệnh viện nhóm 3

b. Trường hợp phẫu thuật

Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật 

Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật
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40.000 60.000 100.000

30.000 45.000 75.000

Bình an cho những người thân yêu

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
(Rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm và xảy ra sau thời gian chờ quy định tại Quy tắc bảo hiểm) 
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM CHÍNH

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM BỔ SUNG
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BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020



BẢO AN GIA ĐÌNH VIỆT 2020
Sản phẩm gắn kết và bổ trợ cho quyền lợi của Hợp 
đồng bảo hiểm nhân thọ UVL tại BVNT

Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro: ốm đau, bệnh tật,
tai nạn, thai sản

CÁC QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI CỦA SẢN PHẨM

Bảo An Gia Đình Việt 2020 là sản phẩm độc quyền của Bảo Việt 
dành riêng cho các Khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân 
thọ UVL tại Bảo Việt Nhân thọ. Khách hàng luôn được bảo vệ và được 
Bảo Việt chia sẻ gánh nặng tài chính trước các rủi ro không may gặp 
phải trong cuộc sống như ốm đau bệnh tật, tai nạn, biến chứng thai 
sản, tử vong… trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm, chỉ với số tiền 
phí bảo hiểm nhỏ và ổn định qua các năm trong thời hạn Hợp đồng 
bảo hiểm.

Bảo An Gia Đình Việt 2020 là sản phẩm duy nhất bảo vệ toàn diện 
cho 03 thế hệ: cha/mẹ, vợ/chồng, con trong gia đình Khách hàng với 
thủ tục tham gia thuận tiện thông qua việc kê khai giấy yêu cầu bảo 
hiểm.

TỬ VONG do ốm đau, bệnh tật, tai nạn
Trả 100% STBH lên đến 50.000.000 đồng

Bảo hiểm trên 300 loại thương tật, 
trên 200 loại phẫu thuật từ đơn 
giản tới phức tạp.
Phạm vi rộng: ốm đau, bệnh tật, 
tai nạn, biến chứng thai sản, tử 
vong đều được bảo hiểm, mở rộng 
mua thêm quyền lợi sinh con.

Phí đóng nhỏ bảo vệ phạm 
vi lớn.
Phí bảo hiểm không thay đổi 
trong suốt thời gian tham 
gia bảo hiểm lên tới 05 năm. 

Có hợp đồng Bảo Việt Nhân thọ, 
có ngay Hợp đồng Bảo An Gia 
Đình Việt bảo vệ 3 thế hệ trong 
gia đình. 

Không yêu cầu kiểm tra sức 
khỏe, chỉ cần kê khai Giấy yêu 
cầu bảo hiểm.

Khám chữa bệnh tại tất cả bệnh 
viện trên toàn quốc.
Chi trả quyền lợi bảo hiểm 
trong vòng tối đa 15 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
bồi thường.

THAM GIA ĐƠN GIẢN, 
HIỆU LỰC DÀI LÂU

THƯƠNG TẬT THÂN THỂ do tai nạn
Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật 

THƯƠNG TÍCH KHÁC (chó cắn, rắn cắn….)
Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật

SINH CON trả cho cả sinh thường, sinh mổ

PHẪU THUẬT do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản
Trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật

NẰM VIỆN do ốm đau, bệnh tật, biến chứng thai sản
Trả trợ cấp lên đến 150.000 đồng/ngày,
tối đa 60 ngày/năm tùy theo tuyến bệnh viện

Tư vấn viên :


