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BẢO HIỂM 
BỆNH UNG THƯ CATHAY



BẢO HIỂM 
BỆNH UNG THƯ CATHAY
Mỗi ngày đều là một ngày mới, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang chờ đợi bạn ở phía trước. 
Mỗi một cánh cửa đều mở ra vô vàn con đường, tốt, xấu, may, rủi bạn vẫn phải đón nhận. 
Người xưa nói “cẩn tắc vô ưu”, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa.

Sản phẩm  Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay  sẽ giúp bạn giảm bớt lo âu cho những tình huống xấu nhất.

Bảo vệ trước rủi ro mắc phải Bệnh ung thư

Hỗ trợ chi phí nếu phải nằm viện do tai nạn

Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi chẳng may tử vong

Mức phí tham gia hấp dẫn cùng với nhiều lựa chọn quyền lợi

Trải nghiệm sản phẩm bảo hiểm đơn giản nhưng quyền lợi ưu việt

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT



LỰA CHỌN BẢO HIỂM CƠ BẢN NÂNG CAO

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ 100% STBH

50% STBH

100% STBH

50% STBH

10% STBH

0,1% STBH/Ngày nằm viện
(Tối đa 10 ngày)

0,1% STBH/Ngày nằm viện
(Tối đa 7 ngày)

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG 
KHÔNG DO TAI NẠN

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG 
DO TAI NẠN

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ CHĂM SÓC 
ĐẶC BIỆT DO TAI NẠN

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ NẰM VIỆN 
DO TAI NẠN

CÁC LỰA CHỌN BẢO HIỂM

LỰA CHỌN CƠ BẢN LỰA CHỌN NÂNG CAO

MẮC UNG THƯ: 
CHI TRẢ 100 TRIỆU

TỬ VONG DO TAI NẠN: 
CHI TRẢ 50 TRIỆU

TỬ VONG DO TAI NẠN: 
CHI TRẢ 50 TRIỆU

TỬ VONG KHÔNG DO TAI NẠN: 
CHI TRẢ 10 TRIỆU

NẰM VIỆN DO TAI NẠN: 
100 NGÀN/NGÀY.
TỐI ĐA 10 NGÀY

NẰM ICU DO TAI NẠN: THÊM 
100 NGÀN/NGÀY.
TỐI ĐA 7 NGÀY

MẮC UNG THƯ: 
CHI TRẢ 100 TRIỆU

CHI TRẢ TỐI ĐA
100 TRIỆU

PHÍ  ĐÓNG
199 NGÀN

CHI TRẢ TỐI ĐA
100TR + 1TR7

PHÍ  ĐÓNG
291 NGÀN

ANH NGUYỄN VĂN A 
25 TUỔI
STBH: 100 TRIỆU

MINH HỌA 
QUYỀN LỢI



Bệnh ung thư: là một khối u ác tính được chẩn đoán đặc trưng bởi sự phát triển và lây lan 
không kiểm soát của các tế bào ác tính, xâm lấn và phá hủy các mô lành xung quanh.
Bệnh ung thư phải được xác định bằng bằng chứng mô bệnh học, mô tả sự ác tính bởi Bác sĩ 
chuyên khoa ung bướu hoặc Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, tại một Bệnh viện/cơ sở y tế.
Những trường hợp dưới đây không thỏa mãn định nghĩa trên và sẽ không được Công ty chi trả 
quyền lợi bảo hiểm:

THÔNG TIN CẦN BIẾT

ĐỊNH NGHĨA BỆNH UNG THƯ

Tất cả các bệnh ung thư được phân loại theo mô học là tiền ác tính, không xâm lấn, 
ung thư tại chỗ, có giáp biên ác, hoặc có khả năng ác tính thấp;

Ung thư cổ tử cung tại chỗ (in situ); dị sản cổ tử cung nhóm CIN-1, CIN-2, CIN-3; và 
tất cả những giai đoạn tiền ung thư hay ung thư chưa xâm lấn khác của cổ tử cung;

Ung thư tuyến tiền liệt có kết quả mô bệnh học là T1 (bao gồm cả T1a và T1b) hoặc 
ở giai đoạn sớm hơn theo hệ thống phân loại TNM, hoặc hệ thống phân loại quốc tế 
tương đương;

Ung thư tuyến giáp, ung thư bàng quang có kết quả mô bệnh học là T1N0M0 hoặc 
ở giai đoạn sớm hơn theo hệ thống phân loại TNM;

Ung thư bạch cầu Lympho mạn tính nhỏ hơn giai đoạn 3 theo phân loại RAI;

Ung thư nốt ruồi ác tính với chiều sâu dưới 1,5 mm theo bảng phân loại của Breslow, 
hay thuộc nhóm dưới 3 theo bảng phân loại của Clark;

Tăng sinh tế bào sừng, ung thư da tế bào đáy và tế bào vảy.

Tuổi tham gia:  Từ 18 đến 50 tuổi

Loại nghề nghiệp:  1, 2

Thời hạn hợp đồng:  1 năm (Tự động tái tục tối đa 4 lần 

 và sẽ không được tái tục sau 50 tuổi)

Thời hạn đóng phí:  Bằng Thời hạn hợp đồng

Số tiền bảo hiểm:  100 triệu, 200 triệu



Dấu hiệu và triệu chứng xuất hiện trước hoặc trong Thời gian chờ 90 ngày; hoặc 

Bệnh có sẵn; hoặc 

Bệnh ung thư là kết quả trực tiếp của việc sử dụng thuốc mê, thuốc an thần, 
rượu, chất độc, khí ga, hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ; hoặc

Người được bảo hiểm không còn sống sau 14 ngày kể từ thời điểm có chẩn 
đoán đầy đủ của Bệnh ung thư, với bằng chứng y khoa và xác nhận của Bác sĩ 
chuyên khoa; hoặc

Tất cả các ung thư trên người đang nhiễm HIV.

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), ngoại trừ trường hợp nhiễm 
HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ như là một nhân viên y tế hoặc công an, 
cảnh sát; hoặc 

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng đối với Người 
được bảo hiểm; hoặc

Do hành vi cố ý của Người được bảo hiểm; hoặc 

Sử dụng bất kỳ thức uống có cồn vượt quá nồng độ cho phép, chất kích thích, 
tự tử, hoặc cố tình tự gây thương tích trong lúc tỉnh táo hay mất trí; hoặc

Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, cách 
mạng, khởi nghĩa, đảo chính, nhiễm phóng xạ.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
Công ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư trong các trường hợp sau:

Công ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do Tai nạn, Quyền lợi bảo 
hiểm tử vong do Tai nạn, Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện do Tai nạn hoặc Quyền 
lợi bảo hiểm hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do Tai nạn trong trường hợp nguyên nhân gây ra 
các sự kiện bảo hiểm của Người được bảo hiểm do:

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài Chính phê duyệt



CÔNG TY TNHH BHNT CATHAY - VIỆT NAM
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, 
Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: +84 28 6255 6393               
Fax: +84 28 6255 6399            
Website: cathaylife.com.vn


