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THÔNG TIN VỀ GÓI BẢO HIỂM UNG THƯ VÚ (VBI)  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CTKM 

 “MỞ THẺ ĐẶC QUYỀN, AN YÊN CUỘC SỐNG” 

(10/06 – 07/09/2021) 

 

Điều 1. Cơ sở phát hành Giấy chứng nhận bảo hiểm 

Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) sẽ được VBI phát hành cho từng Khách 

hàng/Người được bảo hiểm (NĐBH) trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm (GYCBH của 

Khách hàng/Người được bảo hiểm). Giấy chứng nhận bảo hiểm do VBI cấp cho NĐBH 

được hiểu là Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được ký kết giữa VBI và Bên mua bảo hiểm. 

Điều 2. Bên mua bảo hiểm/Người yêu cầu bảo hiểm 

Bên mua bảo hiểm/Người yêu cầu bảo hiểm là những Khách hàng đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện được tặng quà của PVcomBank trong từng thời kỳ, có tên trong Danh sách Khách 

hàng được tặng gói bảo hiểm ung thư ví do PVcomBank cung cấp và thực hiện yêu cầu 

bảo hiểm theo mẫu của VBI, được VBI cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm. Theo đó Người 

yêu cầu bảo hiểm đồng ý nhận gói bảo hiểm ung thư vú do PVcomBank tặng và ủy quyền 

cho PVcomBank thực hiện thanh toán phí bảo hiểm cho VBI và thu xếp để VBI cấp Giấy 

chứng nhận bảo hiểm cho Khách hàng hoặc Người được bảo hiểm.  

Điều 3. Điều kiện đối với Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm ung thư 

vú 

1. Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

a) Là Khách hàng nữ có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời 

hạn bảo hiểm và/hoặc người thân của Khách hàng là Con đẻ, Vợ hợp pháp, Mẹ đẻ, 

Chị/Em ruột có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi tại thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo 

hiểm (trong trường hợp Khách hàng yêu cầu bảo hiểm cho người thân). 

b) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện được tặng gói bảo hiểm ung thư vú của PVcomBank 

trong từng thời kỳ. 

c) Người được bảo hiểm không thuộc một trong các đối tượng sau: 

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong; 

- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%; 

- Người đang trong thời gian điều trị nội trú; 

- 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. VBI sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho NĐBH trên cơ sở yêu cầu của Khách 

hàng. 

Điều 4. Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm: Theo chỉ định của NĐBH và được quy 

định cụ thể trên GCNBH. 

Điều 5. Thời hạn bảo hiểm  

1. Thời hạn bảo hiểm của tất cả các GCNBH cấp cho Khách hàng đáp ứng điều kiện sẽ 

bắt đầu từ ngày Khách được VBI cấp GCNBH. Thời hạn bảo hiểm là 01 năm kể từ 

ngày cấp và được quy định cụ thể theo từng GCNBH (trong trường hợp phí bảo hiểm 

được đóng đầy đủ và đúng hạn theo quy định).  
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Điều 6. Quyền lợi bảo hiểm 

1. Phạm vi bảo hiểm: Toàn cầu. 

2. Quyền lợi bảo hiểm:  

STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỐ TIỀN 

 Số tiền bảo hiểm 50,000,000 

1 Quyền lợi Bệnh ung thư 50,000,000 

1.1 Bệnh ung thư giai đoạn sớm 12,500,000 

1.2 

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp NĐBH bị 

chuẩn đoán từ sau 180 ngày) 
50,000,000 

Bệnh ung thư giai đoạn trễ (trong trường hợp NĐBH bị 

chuẩn đoán từ 91 ngày đến 180 ngày) 
35,000,000 

2 
Quyền lợi trợ cấp nằm viện do điều trị ung thư vú Không bảo hiểm 

Giới hạn một ngày nằm viện. Tối đa 30 ngày/năm Không bảo hiểm 

3 Tử vong do mọi nguyên nhân thuộc phạm vi bảo hiểm Không bảo hiểm 

3. Thời gian chờ: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ theo quy định dưới đây kể từ 

ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm: 

QUYỀN LỢI THỜI GIAN CHỜ 

Ung thư vú giai đoạn sớm 90 ngày 

Ung thư vú giai đoạn trễ 

Từ 90 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 Quyền lợi bệnh ung thư 

- 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 Quyền lợi bệnh ung thư 

Quyền lợi này sẽ trừ đi Quyền lợi ung thư vú giai đoạn 

sớm đã chi trả (nếu có) 

Quyền lợi trợ cấp nằm viện 
Áp dụng thời gian chờ tương tự cho Ung thư vú giai 

đoạn sớm và giai đoạn trễ 

Tử vong do ung thư vú 
Áp dụng thời gian chờ tương tự cho Ung thư vú giai 

đoạn sớm và giai đoạn trễ 

Tử vong do tai nạn 0 ngày 

Tử vong do nguyên nhân khác 180 ngày 
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