Dịch vụ VinaCare dành cho khách hàng của
Vinaphone
Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình.
Tuy nhiên, cuộc sống vốn thăng trầm và khó có thể lường trước được những “tai
bay vạ gió” có thể xảy đến với mình. Dù không muốn đối mặt với bất trắc, chúng ta
vẫn cần sẵn sàng trước những điều không mong đợi. Với VinaCare, bạn sẽ được
cung cấp các thông tin, các “mẹo” cũng như công cụ để bảo vệ toàn diện trước các
rủi ro do tai nạn. Hãy trải nghiệm tiện ích chưa từng có.
 Không thẩm định sức khỏe
 Phạm vi bảo vệ rộng
 Thanh toán phí qua di động
 Chứng nhận bảo hiểm online
 Phí bảo hiểm chỉ từ 1.200 đồng/ngày
 với giá trị bảo vệ lên tới 100.000.000 đồng

VINACARE

của Vinaphone

I. Giới thiệu
VinaCare là sản phẩm chăm sóc khách hàng kèm bảo hiểm tai nạn đầu tiên được triển
khai trên mạng di động Vinaphone từ tháng 11/2019 mang lại nhiều tiện ích cho khách
hàng Vinaphone với các quyền lợi: thông tin chăm sóc sức khỏe, bảo vệ trong trường hợp
tử vong, thương tật tạm thời, thương tật vĩnh viễn, trợ cấp viện phí phẫu thuật. Mức phí
chỉ từ 1.200đ/ngày, quyền lợi bảo hiểm lên tới 100 triệu. Quyền lợi bảo hiểm được đảm
bảo bởi Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam.

II. Về Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam
Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên
thị trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia, vùng và lãnh thổ, Chubb cung cấp dịch
vụ bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và cá nhân, tai nạn cá nhân và bảo hiểm hỗ trợ chi phí
y tế, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa dạng. Chubb
nổi bật với những sản phẩm đa dạng và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân phối
rộng rãi, sức mạnh tài chính vượt trội, sự xuất sắc trong bảo hiểm, chuyên môn xử lý bồi
thường ưu việt và hoạt động với chuyên môn địa phương hóa trên khắp toàn cầu. Công ty
mẹ Chubb Limited được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: CB)
và là một thành tố của Chỉ số S&P 500. Chubb duy trì các văn phòng điều hành tại Zurich,
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New York, London và các địa điểm khác, tuyển dụng khoảng 31.000 nhân viên trên toàn
thế giới.
Chubb có cả hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Công
ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp các hạng mục bảo hiểm theo lựa chọn và
chuyên biệt trong ngành dịch vụ bảo hiểm Tài sản, Tai nạn, Hàng hải, Tài chính, Năng
lượng & các Dịch vụ Bảo hiểm Tai nạn & Sức khỏe. Chubb tại Việt Nam tận dụng chuyên
môn toàn cầu và sự nhạy bén của địa phương để xây dựng các giải pháp giảm thiểu rủi
ro cho khách hàng. Ngoài ra, công ty tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ vững
chắc với khách hàng thông qua việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất, phát triển sản phẩm
mới và dẫn dắt thị trường bằng nguồn năng lực tài chính vững mạnh.

III. Biểu phí và Quyền lợi Sản phẩm:
STT

Loại
Cao
cấp

Phí
Giá trị bồi thường tối tuần
Nội dung
đa
(đã gồm
VAT)
1. Quyền lợi tử vong do tai 100
triệu
đồng/1
nạn
người/1 vụ tai nạn
2. Quyền lợi thương tật
toàn bộ vĩnh viễn do tai 100 triệu đồng/ năm
14.000đ
nạn
3. Quyền lợi chi phí phẫu
5 triệu đồng/ năm
thuật do tai nạn

Phí
tháng
(đã gồm
VAT)

56.000đ

1. Quyền lợi tử vong do tai 50 triệu đồng/1 người/1
nạn
vụ tai nạn
Loại
Cơ
bản

2. Quyền lợi thương tật
toàn bộ vĩnh viễn do tai 50 triệu đồng/ năm
nạn
3. Quyền lợi chi phí phẫu
5 triệu đồng/năm
thuật do tai nạn

9.500đ

38.000đ

IV. Tiện ích của sản phẩm:


Tham gia dễ dàng ngay trên di động không cần thẩm định sức khỏe: Thời gian hỗ trợ từ
8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6, hoặc truy cập tại Website để xem chi tiết dịch
vụ: http://savemoney.vn/bao-hiem/62-bao-hiem-tai-nan
hoặc Hotline: 02473074668
(cuoc goi co dinh) để được hỗ trợ.

 Nếu cần thêm thông tin, đừng ngần ngại liên hệ cùng Chubb Hotline: + 84 (28) 3910 7260 từ Thứ

hai đến Thứ Sáu (8:30 – 17:30)



Giấy chứng nhận bảo hiểm trực tuyến.
Nhiều lựa chọn thanh toán phí bảo hiểm đơn giản – thuận tiện: Tài khoản di động, Thẻ
cào.

V. Điều kiện tham gia:




Mọi thuê bao di động Vinaphone đang hoạt động
Tuổi tham gia: 18 – 72
Thời hạn bảo hiểm: 01 năm
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