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HANWHA LIFE
NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH



I. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng 

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai 
đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo 
hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng một (01) năm kể từ khi Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số 
tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi 
phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, 
tổng số tiền thanh toán đối với Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được bảo hiểm trong 
sản phẩm bảo hiểm này sẽ không vượt quá hai trăm năm chục triệu (250.000.000) đồng.
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Trong những năm gần đây, số ca mắc bệnh Ung thư ở Việt Nam ngày một tăng cao, phần lớn người 

mắc bệnh Ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn nên điều trị khó khăn và tốn kém. Việc sở hữu một 

hợp đồng bảo hiểm hỗ trợ điều trị khi Khách hàng mắc phải Ung thư trong giai đoạn sớm hay Ung thư 

trong giai đoạn bất kỳ, sẽ mang lại sự an tâm về tinh thần, giảm bớt gánh nặng tâm lý, và đảm bảo về 

mặt tài chính.

Hiểu được sự trăn trở của Khách hàng trước căn bệnh Ung thư, Hanwha Life Việt Nam giới thiệu các sản 

phẩm bảo hiểm Hanwha Life - Người bạn đồng hành nhằm một phần hỗ trợ tài chính và chia sẻ tinh 

thần cùng Khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia

• Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào 

• Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm

• Thẩm định đơn giản, nhanh và cam kết phát hành hợp đồng

  (với 03 câu hỏi)

• Tuổi bảo hiểm: Từ 18 – 65 tuổi



Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi 
phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, 
tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm cho mỗi Người được 
bảo hiểm sẽ không vượt quá năm trăm triệu (500.000.000) đồng.

Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp 
đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung 
thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo 
hiểm Ung thư giai đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life 
Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền 
bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp 
đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp 
đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư 
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Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau một (01) năm kể từ khi Ung thư giai 
đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm 
(100%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm 
dứt hiệu lực.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, 
tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được 
bảo hiểm trong sản phẩm bảo hiểm này sẽ không vượt quá năm trăm triệu (500.000.000) đồng. 

II. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH – SẺ CHIA 

• Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

• Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 150% Số tiền bảo hiểm

• Tuổi bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia



Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm

• Bảo vệ Ung thư ở bất kỳ giai đoạn nào

• Thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư lên đến 175% Số tiền bảo hiểm

• Tuổi bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Cùng nhau vượt khó, đồng hành sẻ chia
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nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng một (01) năm kể từ khi Ung thư giai đoạn sớm được 
chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai 
đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho 
Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau một (01) năm kể từ khi Ung thư giai 
đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm 
(100%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm 
dứt hiệu lực.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, 
tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng cho mỗi Người được 
bảo hiểm sẽ không vượt quá hai tỷ (2.000.000.000) đồng nếu Người được bảo hiểm từ mười 
tám (18) tuổi trở lên hoặc một tỷ năm trăm triệu (1.500.000.000) đồng nếu Người được bảo 
hiểm dưới mười tám (18) tuổi.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp 
đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung 
thư giai đoạn sớm lần đầu tiên, Hanwha Life Việt Nam sẽ 
chi trả năm mươi phần trăm (50%) Số tiền bảo hiểm cho 
Người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng 
bảo hiểm với Hanwha Life Việt Nam, tổng số tiền thanh 
toán đối với quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm 
cho mỗi Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá năm 
trăm triệu (500.000.000) đồng.

III. HANWHA LIFE - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH – VƯỢT KHÓ



Quyền lợi bệnh Ung thư nghiêm trọng

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trước khi Quyền lợi bảo hiểm Ung thư giai 
đoạn sớm được chi trả, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền 
bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được bảo 
hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên trong vòng một (01) năm kể từ khi Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, và Hanwha Life Việt Nam đã thanh toán quyền lợi 
bảo hiểm Ung thư giai đoạn sớm, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả năm mươi phần trăm (50%) 
Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt 
hiệu lực.

Trong thời hạn hiệu lực và sau Thời hạn loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, nếu Người được 
bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên sau một (01) năm kể từ khi Ung thư 
giai đoạn sớm được chẩn đoán, xác định, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả một trăm phần 
trăm (100%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm sẽ 
chấm dứt hiệu lực.

Bất kể Người được bảo hiểm này có bao nhiêu Hợp đồng bảo hiểm với Hanwha Life Việt 
Nam, tổng số tiền thanh toán đối với quyền lợi bảo hiểm Ung thư nghiêm trọng cho mỗi 
Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá hai tỷ (2.000.000.000) đồng nếu Người được bảo 
hiểm từ mười tám (18) tuổi trở lên hoặc một tỷ năm trăm triệu (1.500.000.000) đồng nếu 
Người được bảo hiểm dưới mười tám (18) tuổi.

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung Ung thư nghiêm trọng theo giới tính

Nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư nghiêm trọng lần đầu tiên nằm trong các loại 
Ung thư như được liệt kê trong bảng dưới đây, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả thêm hai mươi 
lăm phần trăm (25%) Số tiền bảo hiểm cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo 
hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
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Trực tràng

Phổi

Bao tử

Gan 

Máu (*)

Vú

Trực tràng

Phổi

Tử cung

Buồng trứng

Người được bảo hiểm có giới tính Nam Người được bảo hiểm có giới tính Nữ

(*) Ung thư máu là Ung thư nghiêm trọng, thuộc các dạng như sau:
• U bạch huyết Hodgkin (còn gọi bệnh Hodgkin)
• U bạch huyết không-Hodgkin

• Bệnh bạch cầu
• Đa u tủy



Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm của Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo 
hiểm này nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc phải Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm 
trọng do các nguyên nhân trực tiếp từ Bệnh có sẵn. 

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm có dấu hiệu hoặc 
có triệu chứng của Ung thư giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng, hoặc được chẩn đoán Ung thư giai 
đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng trong Thời hạn loại trừ.

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm chết trong Thời 
hạn loại trừ tử vong.

Loại trừ trong các trường hợp khác:

Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm mắc phải Ung thư 
giai đoạn sớm/Ung thư nghiêm trọng là kết quả trực tiếp của:

Sử dụng chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện trái phép trừ trường hợp theo chỉ 
định của Bác sĩ; hoặc

Ảnh hưởng của rượu bia hoặc loại chất kích thích nào, trừ trường hợp có chỉ định của Bác sĩ với 
mục đích chữa bệnh; hoặc

Do hậu quả của việc tiếp xúc/phơi nhiễm bởi tia phóng xạ, chất phóng xạ hoặc bất kỳ chất nào 
từ bất cứ nguồn nhiên liệu hạt nhân, chất thải hạt nhân, vũ khí hạt nhân, hoặc sự phân hạch/tổng 
hợp hạt nhân, vũ khí sinh học hoặc vũ khí hóa học; hoặc

Không tuân thủ điều trị Ung thư theo chỉ định của Bác sĩ.

Quyền lợi bảo vệ

IV. VÍ DỤ MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM
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Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi,  tham gia sản phẩm Hanwha Life 
– Người bạn đồng hành với số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, 
thời hạn bảo hiểm 3 năm, thời hạn đóng phí bảo hiểm 1 lần.
Tổng số phí bảo hiểm: 2.520.000 VNĐ

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm

• Ung thư giai đoạn sớm

• Ung thư nghiêm trọng (trong vòng 1 năm)

• Ung thư nghiêm trọng (sau 1 năm)

• 250.000.000

• 250.000.000

• 500.000.000

Hanwha Life
Người Bạn Đồng Hành

• Thời hạn hợp đồng bảo hiểm: 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm
• Thời hạn đóng phí bảo hiểm: Đóng phí một lần hoặc Đóng phí hằng năm

VI. CÁC QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM



Có giấy phép thành lập và hoạt động số 
51GP/KDBH cấp ngày 12/6/2008, Hanwha Life 
Việt Nam có vốn điều lệ 4.891 tỷ đồng (tương 
đương 233 triệu đô la Mỹ) và là một trong những 
công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính 
mạnh nhất Việt Nam. Hanwha Life Việt Nam đang 
có hơn 400 nhân viên cùng hơn 44.000 tư vấn tài 
chính hoạt động ở hơn 170 điểm phục vụ khách 
hàng trên cả nước. Hiện công ty đang có hơn 
600.000 khách hàng tin tưởng và giao phó trọng 
trách bảo vệ bản thân và gia đình. 

Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất 
của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh 
tế lớn nhất thế giới. Hanwha hiện có danh mục kinh 
doanh đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất & Xây 
dựng, Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ dưỡng, Hàng 
không vũ trụ và cơ điện tử,  Hóa chất và Nguyên vật 
liệu tiên tiến, Năng lượng mặt trời với mạng lưới 
gồm 390 thành viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la 
Mỹ vào các dự án quan trọng như:   

Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại tỉnh 
Long An.

Mua lại công ty Chứng khoán HFT (Hà Nội)

Nhà máy sản xuất các thiết bị an ninh tại Khu 
công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. 

Đầu tư vào Tập đoàn Vingroup thông qua việc 
mua 84 triệu cổ  phiếu của tập đoàn này.

Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy bay 
đầu tiên và duy nhất tại Khu công nghệ cao 
Hòa Lạc, Hà Nội.

TẬP ĐOÀN HANWHA

Hanwha Life Insurance được thành lập từ năm 
1946, là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu 
đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 
2019, Hanwha Life Insurance có tổng tài sản lên 
đến hơn 105 tỷ đô la Mỹ và được xếp hạng tín dụng 
cao nhất là “AAA” bởi Korea Ratings và Cơ quan 
Kiểm định Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc.      

HANWHA LIFE INSURANCE

HANWHA LIFE VIETNAM
Hanwha Life 
Việt Nam

Hanwha Life
Insurance

Tập đoàn Hanwha
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