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đảm bảo 100%
giá trị bảo vệ

Đóng phí ngắn hạn

Giá trị bảo vệ sẽ không thay đổi dù thời 
gian tham gia đóng phí ngắn hạn 
(12/15/20 năm).

100%

Lorem ipsum

trước ung thư
Yên tâm 100%

Cùng với sự phát triển ngày càng cao 
của y học, khi phát hiện sớm ung thư, 
tỉ lệ sống sót càng cao. Sống Khỏe 
Hơn 100 sẽ hỗ trợ tài chính khi mắc 
ung thư kể từ giai đoạn sớm (với lựa 
chọn Quyền lợi nâng cao).

Tỷ lệ sống sót sau 5 năm 
khi phát hiện Ung thư ở giai đoạn sớm *

 

bệnh hiểm nghèo
từ 0 – 100 tuổi

Bảo vệ tài chính 
trước ung thư và 

Sau độ tuổi 75 vẫn là lúc 
sức khỏe chúng ta cần được 
tiếp tục quan tâm và bảo vệ.

Trên 70 tuổi50-69 tuổi15-49 tuổi

27.01%

43.37%

24.50%

Nguy cơ mắc ung thư theo độ tuổi (2017)**

* American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 

** Theo ourworldindata.org

Ung thư vú 

Ung thư phổi Ung thư dạ dày

Ung thư trực tràng

99% 90%

60% 68%

Bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình chưa bao giờ là thừa. 

Sống Khỏe Hơn 100 được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính
cho bạn trước các rủi ro về bệnh ung thư 

và bệnh hiểm nghèo đến 100 tuổi.
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Bệnh ung thư

Tổng đài bác sĩ tư vấn miễn phí về bệnh hiểm nghèo 
và thủ tục yêu cầu giải quyết QLBH

Chị A
(30 tuổi)

Số tiền bảo hiểm
800.000.000đ

Phí bảo hiểm
22.552.000đ/năm

Tổng phí đóng
338.280.000đ

Thời gian đóng phí
15 năm

Chi trả 1 lần,
tối đa 200 triệu
cho tất cả các hợp 
đồng bảo hiểm có tại 
AIA của cùng 1 Người 
được bảo hiểm 

Chi trả 1 lần,
tối đa 500 triệu

Chi trả nhiều bệnh khác 
nhau, mỗi bệnh chỉ được 
chi trả duy nhất 1 lần, tối 
đa 500 triệu/bệnh

Chi trả duy nhất 1 lần khi 
Người được bảo hiểm lần đầu 
tiên được chẩn đoán mắc bệnh 
Ung thư biểu mô tại chỗ hoặc 
Bệnh hiểm nghèo giai đoạn 
sớm trong thời gian đóng phí

Tổng quyền lợi cho các lần chi trả quyền lợi 
bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo (bao gồm 
bệnh ung thư nghiêm trọng và bệnh hiểm 
nghèo giai đoạn nghiêm trọng) không vượt 
quá 100% STBH.

Số tiền chi trả theo các quyền lợi này sẽ được 
khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo 
hiểm tử vong, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, 
quyền lợi sống thọ. 

Quyền lợi sản phẩm

Minh họa quyền lợi nâng cao

QUYỀN LỢI CƠ BẢN

QUYỀN LỢI NÂNG CAO

TRƯỜNG HỢP: UNG THƯ, MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ TỬ VONG DO TAI NẠN

TỔNG GIÁ TRỊ CHI TRẢ 
1.245.104.000đ

TỔNG GIÁ TRỊ CHI TRẢ 
845.104.000đ

TRƯỜNG HỢP: CHIẾN THẮNG UNG THƯ VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO

Nhận trong những trường hợp dưới đây100% STBH

Nhận
trước

Nhận
trước STBHSTBH

20% 30%
Phí bảo hiểm năm
200%

Nhận thêm +50%+ 50% STBH
Ung thư 
nghiêm trọng

Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn 
nghiêm trọng

STBH: Số tiền bảo hiểm

Ung thư 
giai đoạn sớm*

Ung thư 
biểu mô tại chỗ* 

Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn sớm*

Hỗ trợ 2 năm 
phí bảo hiểm

Tử vong Tàn tật toàn bộ và 
vĩnh viễn 
trước 75 tuổi hoặc 
từ ngày đạt 75 tuổi 
cho đến trước ngày 
kỷ niệm hợp đồng 
kế tiếp

Sống thọ
100 tuổi

Tử vong do tai nạn
trước 65 tuổi hoặc từ ngày đạt 65 tuổi 
cho đến trước ngày kỷ niệm hợp đồng 
kế tiếp

400.000.000đ

100% STBH - 

+ 400.000.000đ
Hỗ trợ 2 năm phí bảo hiểm: 45.104.000đ

35 tuổi 37 tuổi 60 tuổi

+

Ung thư tuyến 
giáp thuộc ung 
thư giai đoạn sớm

Ung thư tuyến 
giáp thuộc ung 
thư giai đoạn sớm

160.000.000đ

Phẫu thuật gan thuộc 
bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn sớm

Phẫu thuật gan thuộc 
bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn sớm

240.000.000đ

Tử vong do tai nạn
Quyền lợi Ung thư & Quyền lợi 
Bệnh hiểm nghèo đã chi trả

400.000.000đ

100% STBH - 

Hỗ trợ 2 năm phí bảo hiểm: 45.104.000đ

35 tuổi 37 tuổi 100 tuổi

160.000.000đ 240.000.000đ

Sống thọ 100 tuổi

Quyền lợi Ung thư & Quyền lợi 
Bệnh hiểm nghèo đã chi trả

+ vì tử vong
do tai nạn

Nhận
trước

Nhận
trước STBH

30%
STBH
20%

+Nhận
trước

Nhận
trước STBH

30%
STBH
20%

Khi chọn Quyền lợi nâng cao, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi tương tự như Quyền lợi cơ bản, đồng thời bạn có thể 
nhận trước một phần của STBH tương ứng với các sự kiện bảo hiểm giai đoạn sớm như sau:

*

Nhận                                        còn lại50% STBH

Nhận                                        còn lại50% STBH
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Bảo hiểm trọn đời 1.0 07

• Các bệnh Ung thư giai đoạn sớm

• Các bệnh Ung thư biểu mô tại chỗ

• Các bệnh Ung thư nghiêm trọng

• Các bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (23 bệnh)  

• Các bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng (45 bệnh)  

Danh sách bệnh được bảo hiểm

Hệ tim mạch

Tổng đài bác sĩ tư vấn miễn phí về bệnh hiểm nghèo 
và thủ tục yêu cầu giải quyết QLBH

1.    Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành xâm lấn tối thiểu
2.    Thủ thuật can thiệp mạch vành qua da
3.    Đặt máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim 
4.    Nong và đặt stent động mạch cảnh
5.    Điều trị bệnh van tim ít xâm lấn
6.    Đặt màng lọc tĩnh mạch chủ

1.    Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
2.    Nhồi máu cơ tim
3.    Bệnh cơ tim 
4.    Phẫu thuật van tim
5.    Phẫu thuật động mạch chủ
6.    Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát

Hệ thần kinh
7.    Hôn mê kéo dài ít nhất 48 giờ
8.    Phẫu thuật dẫn lưu não thất
9.    Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên 
10. Tổn thương não

7.    Hôn mê kéo dài ít nhất 96 giờ 
8.    Đột quỵ 
9.    U não lành tính
10.  Chấn thương sọ não nặng
11.  Phẫu thuật não hở
12.  Bệnh Alzheimer hoặc Sa sút trí tuệ
13.  Bệnh tế bào thần kinh vận động 
14.  Bệnh xơ cứng rải rác
15.  Viêm não nặng do vi rút
16.  Viêm màng não do vi khuẩn
17.  Bệnh Parkinson nặng
18.  Bại liệt

Hệ tiêu hóa - gan mật

Hệ tim mạch

Hệ thần kinh

Hệ tiêu hóa - gan mật

Hệ hô hấp - tiết niệu

Hệ hô hấp - tiết niệu

Hệ huyết học - miễn dịch

Hệ huyết học - miễn dịch

Các bệnh khác

Các bệnh hiểm nghèo giai đoạn nghiêm trọng khác

Nhóm bệnh áp dụng trước 18 tuổi hoặc từ ngày đạt 18 tuổi 
cho đến trước Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp 

11.  Ghép ruột non
12.  Phẫu thuật gan 
13.  Xơ gan do nhiễm siêu vi

19.  Suy gan mạn
20.  Viêm gan siêu vi tối cấp 
21.  Viêm tụy mạn tính tái phát

14.  Phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi
15.  Bệnh thận

16.  Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống ít nghiêm trọng
17.  Thiếu máu bất sản có khả năng hồi phục

18.  Ghép giác mạc
19.  Mất thị lực một mắt
20.  Mất thính lực một tai
21.  Bỏng
22.  Liệt một chi
23.  Phẫu thuật phục hồi khuôn mặt bị tổn thương do tai nạn

22.  Bệnh phổi mạn tính
23.  Suy thận 

24.  Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống 
25.  Thiếu máu bất sản 
26.  Ghép tủy xương

27.  Ghép tạng
28.  Bỏng nặng
29.  Mất khả năng sống độc lập
30.  Nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp
31.  Loạn dưỡng cơ
32.  Mất thính lực
33.  Mất khả năng phát âm
34.  Bệnh giai đoạn cuối
 

35.  Bệnh Still
36.  Bệnh Hemophilia nặng
37.  Bệnh thấp tim 
38.  Bệnh xương thủy tinh
39.  Tiểu đường tuýp 1 (Tiểu đường phụ thuộc Insulin)
40.  Bệnh Kawasaki có biến chứng tim
41.  Viêm cầu thận có hội chứng thận hư
42.  Bệnh tay chân miệng nặng
43.  Bệnh Wilson
44.  Uốn ván thể toàn thân
45.  Trạng thái động kinh
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Sau khi hoàn tất thời gian đóng phí 
(12/15/20 năm), bạn được đảm bảo 
nhận 100% số tiền bảo hiểm khi có 
sự kiện bảo hiểm xảy ra

Điều kiện tham gia
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 

30 ngày tuổi - 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng: được tính từ Ngày có hiệu lực
của hợp đồng đến ngày kỷ niệm hợp đồng 

ngay sau khi Người được bảo hiểm đủ 100 tuổi

Thời hạn đóng phí: 
12 năm, 15 năm hoặc 20 năm
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Sau khi hoàn tất thời gian đóng phí (12/15/20 
năm), bạn được đảm bảo 
nhận 100% số tiền bảo hiểm khi có 
sự kiện bảo hiểm xảy ra

Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư hoặc 
quyền lợi bệnh hiểm nghèo nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào 
sau đây:

•  Bệnh ung thư hoặc Bệnh hiểm nghèo đã được chẩn đoán trước hoặc trong vòng 
90 ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp 
đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;

•  Hành vi gian lận bảo hiểm;

•  Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•  Sử dụng chất ma túy;

•  Sử dụng thuốc không có chỉ định của Bác sĩ; 

•  Tự gây ra thương tích cho bản thân.

•  Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•  Sử dụng chất ma túy;

•  Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền;

•  Tự gây ra thương tích cho bản thân; 

•  Tham gia các hoạt động thể thao hoặc giải trí nguy hiểm như: lặn có bình dưỡng 
khí, nhảy dù, nhảy bungee (nhảy từ một độ cao nhất định với một sợi dây đàn hồi 
buộc ở cổ chân), leo núi, đua ngựa hay đua xe; 

•  Di chuyển trên các phương tiện hàng không trừ khi NĐBH là hành khách hoặc 
phi hành đoàn trên các chuyến bay thương mại được cấp phép và có lịch trình 
thường xuyên.

Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh 
viễn (“TTTB&VV”) hoặc quyền lợi tử vong do tai nạn nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra 
do bất cứ trường hợp nào sau đây:

•  Hành vi gian lận bảo hiểm; hành vi phạm tội của khách hàng hay NTH. Trong 
trường hợp có nhiều hơn một NTH, AIA sẽ không chi trả phần quyền lợi bảo 
hiểm tử vong do tai nạn cho NTH nào có hành vi gian lận bảo hiểm hoặc hành 
vi phạm tội gây ra với NĐBH;

Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tử vong, nếu sự kiện 
bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:

•  Hành vi tự tử của Người được bảo hiểm (“NĐBH”) trong vòng 24 tháng kể từ 
Ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần 
nhất, tùy ngày nào đến sau;

•  Hành vi gian lận bảo hiểm; hành vi phạm tội của khách hàng hay Người thụ 
hưởng. Trong trường hợp có nhiều hơn một Người thụ hưởng (“NTH”), AIA sẽ 
không chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong cho NTH nào có hành vi gian lận 
bảo hiểm hoặc hành vi phạm tội gây ra với NĐBH.

Trường hợp NĐBH tử vong thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, AIA sẽ chấm dứt 
hợp đồng và hoàn lại giá trị nào cao hơn giữa:

•  Giá trị hoàn lại* tính đến thời điểm xảy ra sự kiện tử vong; hoặc

•  Tất cả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các quyền lợi bảo hiểm 
đã chi trả trước đó và khoản nợ, nếu có.

* Giá trị hoàn lại: là số tiền tích lũy theo thời gian của Hợp đồng bảo hiểm và thay đổi tương 
ứng theo quyền lợi bảo hiểm còn lại sau khi (các) quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư, bệnh 
hiểm nghèo được chi trả. 

Các trường hợp loại trừ bảo hiểm

LƯU Ý:

Tài liệu này chỉ tóm tắt quyền lợi sản phẩm và không là hợp đồng bảo hiểm. Chi tiết về 
quyền lợi được quy định trong Quy tắc và Điều khoản Sống Khỏe Hơn 100 (được phê chuẩn 
theo công văn số 14152/BTC-QLBH ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính với tên kỹ thuật 
"Bảo hiểm hỗn hợp bệnh hiểm nghèo 100 tuổi").
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