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MINI GAME
TRẢ LỜI HAY, QUÀ LIỀN TAY
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MINI GAME – TRẢ LỜI HAY, QUÀ LIỀN TAY

QUY ĐỊNH THAM GIA
- Áp dụng cho 5 TVV nhanh nhất trả lời được 1 điểm khác biệt của sản phẩm

“Bảo hiểm VBICARE”
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ĐIỂM NỘI TRỘI CỦA BẢO HIỂM SỨC KHỎE VBICARE 
SO VỚI THỊ TRƯỜNG

Gói Kim Cương phạm vi bảo
hiểm: TOÀN CẦU

Trẻ em dưới 6 tuổi : có thể tham
gia ĐỘC LẬP

Thời gian chờ ngắn
- Bệnh viêm phổi, viêm phế

quản, tiểu phế quản: 30 ngày
- Thai sản: 270 ngày

Phí bảo hiểm ưu đãi và linh hoạt

Bảo lãnh tại hơn 250 cơ sở y tế
trên toàn quốc với thời gian siêu
tốc:
- 30 phút (ngoại trú)
- 24 giờ (nội trú)

Giải quyết bồi thường từ 3 đến 5 
ngày làm việc qua App MyVBI



NHỮNG CON SỐ BIẾT 
NÓI VỀ THỰC TRẠNG 
BỆNH UNG THƯ



ĐIỂM LOẠI TRỪ

THỰC TRẠNG BỆNH UNG THƯ TOÀN CẦU

Top 5 quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhất thế giới:

1. Australia (Úc): 468/100.000

2. New Zealand: 438/100.000

3. Ireland: 373/100.000

4. Hungary: 368/100.000

5. Mỹ: 352/100.000



THỰC TRẠNG UNG THƯ TẠI VIỆT NAM
NỮ GIỚI NAM GIỚI
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THỰC TRẠNG UNG THƯ TẠI VIỆT NAM
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GIỚI THIỆU VBI HOPE VÀ 
CÁC CÔNG CỤ BÁN HÀNG



ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Công dân Việt Nam

Người nước ngoài 
đang cư trú hợp 
pháp tại Việt Nam

Độ tuổi từ 18 đến 55, 
được phép tái tục 
đến 65.



ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Câu hỏi về sức khỏe kiểm tra điều kiện tham gia (Chỉ áp dụng với KH mới tham gia 
hoặc tái tục không liên tục tại VBI)

Bạn đã từng mắc phải, hoặc được thông báo rằng
bạn mắc phải, hoặc đang trong quá trình kiểm tra
bệnh ung thư, khối u, u nang, phát triển ung thư
biểu mô tại chỗ của bất kỳ loại ung thư nào không?

Có Không Có Không

Có Không

02. Bất kỳ thành viên trực hệ trong gia đình của
bạn (cha mẹ hoặc anh chị em ruột) đã được
chẩn đoán hoặc tử vong do bệnh ung thư
trước tuổi 60 không?

Bạn có bị sụt giảm cân nặng trên 10kg 
trong vòng 6 tháng gần đây nhất không?
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Quyền lợi 1: Bảo hiểm bệnh ung thư

Quyền lợi 2: Trợ cấp nằm viện điều trị bệnh Ung thư

Quyền lợi 3: Tử vong do mọi nguyên nhân

Giai đoạn sớm

Giai đoạn trễ

Giai đoạn sớm

Giai đoạn trễ

ü Khi NĐBH có chẩn đoán ung thư phải điều trị hoặc tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm,
VBI chi trả 100% giới hạn quyền lợi bảo hiểm tương ứng mà không xét chi phí y tế
thực tế phát sinh.

ü Bảo hiểm Bệnh ung thư VBI HOPE: Chi trả LUÔN VÀ NGAY khi có chẩn đoán

q Phạm vi địa lý được bảo hiểm: Toàn cầu

q Quyền lợi bảo hiểm gồm 03 Quyền lợi sau:

ü Điều kiện xét chi trả bảo hiểm QL1 và QL2: NĐBH chưa tròn 65 tuổi vào ngày chẩn
đoán, NĐBH sống sót hơn 14 ngày kể từ ngày chẩn đoán ung thư

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ VBI HOPEQUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ – VBI HOPE



GIAI ĐOẠN SỚM bao gồm:

q Ung thư biểu mô tại chỗ (CIS): Có tế
bào ác tính nhưng chưa có sự xâm
lấn và/hoặc phá hủy các mô tế bào
ở xung quanh.

q Bệnh bạch cầu mạn tính dòng
lympho giai đoạn RAI 1 và 2

q Ung thư tế bào hắc tố (Melanoma)
giai đoạn sớm chưa xâm lấn ra
ngòai lớp biểu bì.

q Ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn
sớm: giai đoạn T1N0M0

q Ung thư tuyến giáp dạng không nhú
giai đoạn sớm: giai đoạn T1N0M0,
TB ung thư có đường kính dưới 2
cm.

q Ung thư bàng quang giai đoạn sớm:
giai đoạn T1N0M0, ung thư biểu
mô bàng quang.

VBI chi trả tối đa 2 lần quyền lợi này trong 
suốt cuộc đời NĐBH.

Hai loại ung thư ở các cơ quan, bộ
phận cơ thể khác nhau

Lần ung thư thứ 2 cách lần phát hiện
ung thư 1 từ 24 tháng trở lên

Bảo hiểm có hiệu lực sau 90 ngày tham gia

QUYỀN LỢI UNG THƯ GIAI ĐOẠN SỚM



Tế bào u đặc ác tính
như U biểu mô, u mô

liên kết
GIAI ĐOẠN TRỄ:
sự hiện diện của TẾ BÀO ÁC
TÍNH được chẩn đoán xác định
bởi mô bệnh học, đặc trưng
của sự tăng trưởng không kiểm
soát của tế bào ác tính có sự
xâm lấn và phá huỷ các mô bình
thường. Thuật ngữ khối u ác
tính bao gồm bệnh bạch cầu, u
lympho và u biểu mô.

Bệnh huyết học ác
tính như u lympho, 

bệnh bạch cầu.

Tế bào ác tính khác do 
Bộ Y tế quy định

QUYỀN LỢI UNG THƯ GIAI ĐOẠN TRỄ

ü Chi trả duy nhất 1 lần trong suốt cuộc đời.
ü Bảo hiểm có hiệu lực sau 90 ngày tham gia
ü HĐBH tự động chấm dứt sau 365 ngày kể từ ngày chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ (lưu ý

với đơn dài hạn)

QUYỀN LỢI UNG THƯ GIAI ĐOẠN TRỄ



Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư
Thời gian chờ: theo thời gian chờ của Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư giai đoạn 
sớm hoặc giai đoạn trễ (90 ngày)

Quyền lợi tử vong do tai nạn
Thời gian chờ: Không có thời gian chờ.

Quyền lợi tử vong do bệnh khác
Thời gian chờ: 180 ngày bắt đầu từ ngày thời hạn bảo hiểm

QUYỀN LỢI  TỬ VONG

QUYỀN LỢI TỬ VONG– VBI HOPE



+  Khiếu nại phát sinh từ Bệnh có sẵn hoặc các nguyên
nhân có sẵn, bệnh bẩm sinh.
+ Di căn ung thư nơi mà ung thư chính được chẩn đoán
trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm 
+ Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người
thụ hưởng bảo hiểm.
+ Điều trị với mục đích kiểm tra, xét nghiệm ỵ khoa/chẩn
đoán, khám sức khỏe tổng quát hoặc các xét nghiệm y tế
không liên quan đến việc điều trị ung thư.
+ Người nhiễm HIV/AIDS.
+ Điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểmCác điểm loại 
trừ khác được quy định tại Điều 9. Chương III. Điểm loại 
trừ bảo hiểm tại Quy tắc bảo hiểm.

Loại trừ Ung thư giai đoạn trễ : các khối u tiền ác tính,
chưa xâm lấn, Giáp biên ác tính, nghi ngờ ác tính, Ung
thư tế bào hắc tố (Melanoma) chưa xâm lấn, các loại
ung thư giai đoạn sớm hoặc giai đoạn T1N0M0, khối u
ở người nhiễm HIV.

Ung thư giai đoạn sớm: Chỉ bảo hiểm các bệnh
được list trong danh sách

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM



CHƯƠNG TRÌNH Titan Vàng Bạch kim Kim cương
Bảo hiểm bệnh ung thư 240.000.000 480.000.000 1.200.000.000 1.920.000.000

1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư 187.500.000 375.000.000 937.500.000 1.500.000.000

1.1. Ung thư giai đoạn sớm: trong trường hợp NĐBH bị chẩn đoán là ung 
thư giai đoạn sớm từ ngày thứ 91 trở đi: VBI chi trả 100% số tiền bảo hiểm 37.500.000 75.000.000 187.500.000 300.000.000

1.2. Ung thư giai đoạn trễ:
Trong trường hợp NĐBH bị chuẩn đoán từ trên 180 ngày: trong trường hợp
NĐBH bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn trễ từ ngày thứ 181 trở đi: VBI chi
trả 100% số tiền bảo hiểm

150,000,000 300,000,000 750,000,000 1,200,000,000

Trong trường hợp NĐBH bị chuẩn đoán từ 91 ngày đến 180 ngày: trong
trường hợp NĐBH bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn trễ từ 91 ngày đến
180 ngày: VBI chi trả 70% số tiền bảo hiểm

105,000,000 210,000,000 525,000,000 840,000,000

2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện (điều trị bệnh ung thư)
VBI sẽ chi trả trong trường hợp NĐBH phải điều trị nội trú (từ 24 giờ trở
lên) và không quá 30 ngày đối với mỗi loại ung thư

45,000,000 90,000,000 225,000,000 360,000,000

2.1. Ung thư giai đoạn sớm: trợ cấp tối đa 2 lần đối với ung thư giai đoạn 
sớm  trong suốt cuộc đời 22,500,000 45,000,000 112,500,000 180,000,000

Giới hạn một ngày nằm viện: không quá 30 ngày nằm viện/mỗi loại ung thư 750,000 1,500,000 3,750,000 6,000,000
2.2. Ung thư giai đoạn trễ: trợ cấp tối đa 1 lần đối với ung thư giai đoạn trễ 
trong suốt cuộc đời 22,500,000 45,000,000 112,500,000 180,000,000

Giới hạn một ngày nằm viện: không quá 30 ngày nằm viện 750,000 1,500,000 3,750,000 6,000,000
3. Quyền lợi tử vong 7,500,000 15,000,000 37,500,000 60,000,000

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ



Tái tục bảo 
hiểm

Chấm dứt
HĐBH

1. Ngày bắt đầu đơn mới nối tiếp ngày hết hạn đơn cũ mà khách hàng đã tham gia tại
VBI. Đơn cũ tham gia có thời hạn bảo hiểm tối thiểu 12 tháng.

2. Chương trình bảo hiểm đơn mới có mức trách nhiệm thấp hơn hoặc bằng mức
trách nhiệm đơn cũ. Trường hợp khách hàng tham gia chương trình mức trách
nhiệm cao hơn, VBI sẽ áp dụng thời gian chờ với phần chênh lệch.

3. Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục, hiệu lực bảo hiểm của các quyền lợi được
tính từ ngày bắt đầu của thời hạn bảo hiểm và không áp dụng thời gian chờ.

Tự động chấm dứt HĐBH:
ü NĐBH tròn 75 tuổi;
ü NĐBH bị tử vong;
ü NĐBH đã được VBI chi trả 100% Số tiền bảo hiểm;
ü Sau 365 ngày kể từ thời điểm Chẩn đoán xác định Bệnh ung thư Giai đoạn trễ (chỉ áp

dụng với hợp đồng bảo hiểm dài hạn).
ü NĐBH không thanh toán phí bảo hiểm đúng hạn.
VBI không có trách nhiệm hoàn phí bảo hiểm vì bất cứ lý do gì khi hợp đồng bảo hiểm tự 
động chấm dứt.
Đơn phương chấm dứt HĐBH, VBI hoàn lại 80% phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm 
tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí 
bảo hiểm (với điều kiện NĐBH chưa phát sinh sự kiện bảo hiểm được chi trả).



HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG TRÊN APP VBI4SALES

Bước 1: Tải ứng dụng VBI4SALES
tại:
- Iphone: AppStore
- Điện thoại Androi: Google Play

Bước 2: Đăng nhập với thông tin:
- Mã TVV
- Mật khẩu

Bước 3: Cấp đơn




