VỀ PHÚ HƯNG LIFE
Năm 2013, Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức
bước vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và là một trong những công ty có tốc độ
tăng trưởng hàng đầu trên thị trường với mạng lưới kinh doanh phát triển mạnh, gần
30 tỉnh thành trên cả nước.
Các cổ đông của Phú Hưng Life gồm có: Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty bảo hiểm phi
nhân thọ Phú Hưng và Công ty CX Technology dưới sự điều hành của CT & D – một Tập đoàn
được biết đến qua những thành công nổi bật trong kinh doanh và những đóng góp
đáng kể cho xã hội Việt Nam suốt gần 30 năm qua.
Phú Hưng Life là công ty bảo hiểm nhân thọ mang đến giải pháp tài chính toàn diện,
đáng tin cậy & hướng đến những nhu cầu bảo vệ, đầu tư, tiết kiệm… đa dạng cho các
gia đình Việt Nam. Từ việc lập kế hoạch xây tổ ấm, đầu tư việc học hành cho con cái, bảo vệ
gia đình khỏi rủi ro, bệnh hiểm nghèo hay tiết kiệm cho kế hoạch nghỉ hưu…
Luôn đồng hành cùng gia đình Việt vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG (PHÚ HƯNG LIFE)
Tầng 5, CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM
Hotline CSKH: (028) 5413.7189

PhuHungLifeOfficial

vn.customercare@phuhunglife.com

www.phuhunglife.com

Chủ Động BẢO VỆ
AN TÂM Sống Khỏe
BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ
Giải pháp dự phòng tài chính hiệu quả cho chi phí điều trị
ung thư, giúp bạn an tâm sống khỏe.
Sản phẩm được Bộ Tài Chính phê duyệt theo Công văn số 13689/BTC-QLBH ngày 07/11/2018

BẠN CÓ BIẾT ? [*]

MINH HOẠ QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Ung thư là một trong những Bệnh hiểm nghèo phổ biến tại Việt Nam.
Ước tính hiện có

300.000

người đang sống chung với ung thư
Độ tuổi mắc ung thư nhiều nhất
từ

30 - 60

tuổi
và đang ngày càng trẻ hóa

55%
41%

số bệnh nhân gặp thảm họa

Chị Trang, 30 tuổi

tài chính và tử vong trong vòng

Người được bảo hiểm

Chị Trang, 30 Tuổi

1 năm sau khi được chẩn đoán.

Số tiền bảo hiểm

200.000.000 đồng

người sống sót sau 1 năm

Phí bảo hiểm

1.532.000 đồng/năm
(ứng với 4.000 đồng/ ngày)

phải đối mặt với hệ lụy
tài chính nặng nề.

[*] Theo công bố bởi Bệnh Viện Hùng Vương TP. HCM , tháng 03 năm 2017 và báo cáo chính thức của Viện K, tháng 10 năm 2018.

Phí bảo hiểm

1.532.000 đồng/năm

VẬY GIẢI PHÁP NÀO GIÚP BẠN CHỦ ĐỘNG TRƯỚC NGUY CƠ UNG THƯ ?

Tổng quyền lợi
Phú Hưng Life sẽ chi trả lên đến

220.000.000 đồng

[**]

Với Bảo hiểm Bệnh ung thư của Phú Hưng Life, chỉ từ 830 đồng/ngày,
bạn đã có ngay kế hoạch dự phòng tài chính vững vàng, chủ động trước
nguy cơ ung thư, giúp bạn an tâm thưởng thức cuộc sống.
[**] Quyền lợi Bệnh ung thư: 200.000.000 đồng & Quyền lợi hỗ trợ chi phí mai táng: 20.000.000 đồng

NHỮNG QUYỀN LỢI NỔI BẬT
Chi Phí Thấp, Quyền Lợi Cao

Phí bảo hiểm thấp, chỉ từ 830 đồng/ ngày
Bảo vệ toàn diện Bệnh ung thư: mọi giai đoạn, mọi Bệnh ung thư

100% Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả ngay khi khách hàng bị chẩn đoán

mắc Bệnh ung thư [*]

Thêm 10% Số tiền bảo hiểm: hỗ trợ chi phí mai táng trong trường hợp
Người được bảo hiểm gặp rủi ro tử vong
Thủ tục mua đơn giản, thủ tục bồi thường nhanh chóng và minh bạch
[*] Quyền lợi bảo hiểm áp dụng trong trường hợp Bệnh ung thư được chẩn đoán sau 90 ngày,
kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Tuổi khi tham gia

18 – 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

05 năm

Thời hạn đóng phí

05 năm

Định kỳ đóng phí

hàng năm

