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“An tâm sống khoẻ”

BaoViet Care

Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm 
lâu đời nhất tại Việt Nam, luôn khẳng định vị trí dẫn 
đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần, 
doanh thu phí bảo hiểm gốc và quy mô vốn điều lệ.

Hotline - Nhánh 3
1900 55 88 99

Website
baovietonline.com.vn

Ô nhiễm
môi trường

Thiếu thể dục
thể thao

Lạm dụng
bia rượu

Hút
thuốc lá

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới,
Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh hiểm nghèo 

ngày một gia tăng do nhiều yếu tố tác động

Năm ra đời của Bảo hiểm 
Việt Nam và sau này đổi 
thành Bảo hiểm Bảo Việt

196519651965
Số lượng công ty 
thành viên của 
Bảo hiểm Bảo Việt

797979

Số lượng văn phòng giao 
dịch của Bảo hiểm Bảo Việt

300+300+300+
Số lượng đại lý và tư vấn 
viên của Bảo hiểm Bảo Việt

50.00050.00050.000

Số lượng sản phẩm của 
Bảo hiểm Bảo Việt

80+80+80+
Tỷ lệ dự phòng bồi 
thường gốc hơn 
2.600 tỷ VNĐ

2.6002.6002.600

Về lĩnh vực bảo hiểm cho cá nhân - hộ gia đình

Về thương hiệu bảo hiểm được yêu thích nhất

Nhận biết của người tiêu dùng trên thị trường#1#1



 

Nếu người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc một hoặc nhiều bệnh/tình 
trạng hiểm nghèo nào (theo danh mục dưới đây) sau thời gian chờ chín mươi 
(90) ngày kể từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm, và còn sống ba mươi (30) 
ngày sau ngày được chẩn đoán, Bảo Việt sẽ thanh toán cho người được bảo 
hiểm một trăm phần trăm (100%) số tiền bảo hiểm:

Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMQUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bảo hiểm 37 bệnh hiểm nghèo 

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨMƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

* Đây chỉ là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Vui lòng tham khảo 
Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết 
về quyền lợi bảo hiểm. 

Phí bảo hiểm

900.000SỐ TIỀN ĐƯỢC NHẬN
Nếu thoả mãn điều kiện BH

300.000.000

MINH HOẠ QUYỀN LỢI

Khách hàng: 

Chị A - 30 tuổi

Số tiền bảo hiểm:

300 triệu đồng

1. Ung thư nghiêm trọng

2. Nhồi máu cơ tim cấp tính

20. Viêm gan tối cấp

3. Đột quỵ nghiêm trọng

21. Bệnh rối loạn thần 
kinh vận động

4. Phẫu thuật bắc cầu 
động mạch vành

22. Tăng áp lực động mạch 
phổi nguyên phát

5. Suy thận

23. Nhiễm HIV do truyền máu 
và nhiễm HIV do nghề nghiệp

6. Thiếu máu bất sản
(suy tủy xương)

24. Khối u não lành tính

7. Bệnh phổi giai đoạn cuối

25. Viêm não do vi rút

8. Suy gan giai đoạn cuối

26. Viêm màng não do vi 
khuẩn

9. Hôn mê

27. Tạo hình mạch và điều trị xâm 
lấn khác trên động mạch vành

10. Điếc (mất thính lực)

28. Mù (mất thị lực)

11. Phẫu thuật van tim

29. Chấn thương đầu 
nghiêm trọng

12. Mất khả năng phát âm

30. Tê liệt (mất khả năng sử 
dụng tay chân)

13. Bỏng nặng

31. Bệnh giai đoạn cuối

14. Cấy ghép cơ quan nội 
tạng chính/tủy xương

32. Xơ cứng bì tiến triển

15. Bệnh đa xơ cứng

33. Hội chứng Apallic

16. Loạn dưỡng cơ

34. Lupus ban đỏ hệ thống có 
biến chứng viêm thận do lupus

17. Bệnh Parkinson

35. Bệnh động mạch vành 
nghiêm trọng khác

18. Phẫu thuật động mạch chủ

36. Bại liệt

37. Mất khả năng sống 
độc lập

19. Bệnh Alzheimer/Chứng 
mất trí nhớ nghiêm trọng

ĐIỀU KIỆN
THAM GIA

Khách hàng tham gia mới từ 18 - 60 
tuổi, tái tục đến 65 tuổiĐộ tuổi

Từng năm, được tái tục liên tục trong 
vòng 5 năm

Thời hạn 
bảo hiểm

Phí
bảo hiểm Theo độ tuổi và giới tính

Chi trả toàn bộ 100% số tiền bảo 
hiểm nếu người được bảo hiểm bị 
chẩn đoán mắc các bệnh/tình trạng 
hiểm nghèo liệt kê trong danh sách.

Linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm 
với mức trách nhiệm tối đa lên tới 
1.000.000.000 đồng.

Phí bảo hiểm ưu đãi và hấp dẫn.


