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Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ – PINKCARE
CÔNG TY BẢO HIỂM

: Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

PHẠM VI BẢO HIỂM

: Toàn cầu

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO : Sản phẩm áp dụng cho nữ giới là công dân Việt Nam hoặc người nước
HIỂM (NĐBH)
ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55
tuổi (từ 56 - 65 chỉ chấp thuận với đơn tái tục).
VBI không chấp nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:

THỜI GIAN CHỜ

:

-

Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong

-

Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%

-

Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật

-

Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ 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.

-

Quyền lợi bảo hiểm bệnh Ung thư vú: 90 ngày

-

Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú: 90 ngày

-

Quyền lợi tử vong:
+ Tai nạn: 0 ngày
+ Nguyên nhân khác: 180 ngày
+ Tử vong do ung thư vú: Tương tự quyền lợi BH bệnh ung thư
vú

THỜI GIAN SỐNG SÓT

:

-

Ung thư giai đoạn sớm và giai đoạn trễ: 14 ngày

PHẠM VI BẢO HIỂM

:

-

Quyền lợi ung thư vú giai đoạn sớm: Trong trường hợp
NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn sớm từ ngày thứ
91 trở đi: VBI chi trả 25% số tiền bảo hiểm quyền lợi ung thư.
Quyền lợi này được chi trả duy nhất 1 lần trong suốt thời hạn
bảo hiểm
Quyền lợi ung thư vú giai đoạn trễ: VBI chi trả duy nhất 1

-

lần ung thư vú giai đoạn trễ trong suốt cuộc đời:
+ Trong trường hợp NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn
trễ từ ngày thứ 91 đến ngày 180: VBI chi trả 70% số tiền bảo
hiểm.
+ Trong trường hợp NĐBH bị chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn
trễ từ ngày thứ 181 trở đi: VBI chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
- Trợ cấp nằm viện: Chi trả trong trường hợp NĐBH phải nằm
viện điều trị nội trú do bệnh ung thư Vú thuộc phạm vi bảo
hiểm. Tối đa không quá 30 ngày/năm. VBI chi trả 01 lần đối
với ung thư giai đoạn sớm và 01 lần đối với giai đoạn trễ trong
suốt cuộc đời.
- Tử vong: VBI chi trả trong trường hợp NĐBH tử vong do các
nguyên nhân không thuộc điểm loại trừ chung của Quy tắc bảo
hiểm bao gồm tai nạn, bệnh và các nguyên nhân thuộc phạm vi
bảo hiểm khác.
SỐ TIỀN BẢO HIỂM

: Theo phụ lục đính kèm

PHÍ BẢO HIỂM/NĂM

: Theo phụ lục đính kèm

THỜI HẠN BẢO HIỂM

: 12 tháng

ĐIỀU KIỆN/ĐIỀU KHOẢN

: Quy tắc bảo hiểm bệnh ung thư vú ban hành kèm theo Quyết định số
1290/QĐ-VBI6 ngày 02/07/2020 của Tổng giám đốc Công ty bảo
hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
BẢO HIỂM VIETINBANK – VBI

PHỤ LỤC 01: CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ CHI TIẾT
1. Người được bảo hiểm:
Sản phẩm áp dụng cho nữ giới là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú hợp
pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi (từ 56 - 65 chỉ chấp thuận với đơn tái tục).
VBI không chấp nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau:
- Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật
- Người đã từng mắc phải, hoặc bị nghi ngờ 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.
2. Phạm vi địa lý được bảo hiểm: Toàn cầu
3. Quyền lợi bảo hiểm:
- Quyền lợi bảo hiểm ung thư vú
+ Ung thư vú giai đoạn sớm: Chi trả tối đa 01 lần duy nhất 25% số tiền bảo hiểm đối với mỗi
và mọi Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Việc chẩn đoán phải được thực hiện trước khi
Người được bảo hiểm tròn 65 tuổi và Người được bảo hiểm còn sống 14 ngày kể từ ngày có
chẩn đoán xác định.
+ Ung thư vú giai đoạn trễ: Nếu việc chẩn đoán được thực hiện trước khi NĐBH tròn 65 tuổi
và NĐBH còn sống 14 ngày kể từ ngày có chẩn đoán xác định, VBI sẽ chi trả quyền lợi bảo
hiểm Bệnh ung thư giai đoạn trễ 01 lần duy nhất đối với mỗi và mọi Hợp đồng/Giấy chứng
nhận bảo hiểm ký kết giữa VBI và NĐBH theo Quy tắc bảo hiểm này theo hạn mức quyền
lợi được quy định cụ thể trên Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền chi trả như sau:
ü 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.
ü 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
(Quyền lợi này sẽ trừ đi Số Tiền Bảo Hiểm đã chi trả trước đó cho quyền lợi ung thư vú
giai đoạn sớm (nếu có))
- Tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật: VBI chi trả trong trường hợp NĐBH tử vong do các
nguyên nhân không thuộc điểm loại trừ chung của Quy tắc bảo hiểm bao gồm tai nạn, bệnh
và các nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm khác.

- Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú: Chi trả trong trường hợp NĐBH phải
nằm viện điều trị nội trú do bệnh ung thư Vú thuộc phạm vi bảo hiểm. Tối đa không quá 30
ngày, VBI chi trả 01 lần đối với ung thư giai đoạn sớm và 01 lần đối với giai đoạn trễ trong
suốt cuộc đời.
4. Chương trình bảo hiểm
4.1. Quyền lợi bảo hiểm
Đơn vị: VNĐ
STT
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Lemon
Orange
Pomelo
1
1.1

Số tiền bảo hiểm

50,000,000

116,000,000

174,000,000

Quyền lợi Bệnh ung thư

50,000,000

100,000,000

150,000,000

Bệnh ung thư giai đoạn sớm

12,500,000

25,000,000

37,500,000

50,000,000

100,000,000

150,000,000

35,000,000

70,000,000

105,000,000

Không bảo hiểm

6,000,000/năm

9,000,000/năm

Không bảo hiểm

200,000 /ngày

300,000 /ngày

Không bảo hiểm

10,000,000

15,000,000

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong
trường hợp NĐBH bị chuẩn đoán từ
sau 180 ngày)
1.2

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong
trường hợp NĐBH bị chuẩn đoán từ
91 ngày đến 180 ngày)
Quyền lợi trợ cấp nằm viện do

2

điều trị ung thư vú
Giới hạn một ngày nằm viện. Tối đa
30 ngày/năm

3

Tử vong do mọi nguyên nhân
thuộc phạm vi bảo hiểm

4.2. Phí bảo hiểm

5.
-

Độ tuổi

Lemon

Orange

Pomelo

18 - 40

42,000

102,000

152,000

41 – 55

132,000

332,000

492,000

56 – 65 (*Tái tục)

132,000

332,000

492,000

Các điểm loại trừ:
VBI sẽ không có trách nhiệm chi trả trong các trường hợp sau:
Quyền lợi bảo hiểm phát sinh từ bệnh có sẵn hoặc các nguyên nhân có sẵn

-

Ung thư vú do di căn từ các ung thư cơ quan khác lan đến vú
Người được bảo hiểm bị ung thư vú giai đoạn trễ hoặc giai đoạn sớm do nguyên nhân từ
bệnh bẩm sinh
Người được bảo hiểm tử vong trong vòng 14 ngày kể từ ngày chẩn đoán
Và các trường hợp khác tham khảo Chương III – Điều khoản loại trừ chung, Quy tắc bảo
hiểm bệnh ung thư vú 1290/QĐ-VBI6 ban hành ngày 02/07/2020.

