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BẢNG   QUYỀN   LỢI 
BẢO   HIỂM   UNG   THƯ   LIBERTY   CANCERCASH 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
BẢO   HIỂM 

CLASSIC EXECUTIVE PREMIER 

Số   tiền   bảo   hiểm 250   TRIỆU   VNĐ 500   TRIỆU   VNĐ 750   TRIỆU   VNĐ 
Quyền   lợi   nổi   bật -   Bảo   hiểm   bệnh   Ung   thư   cho    mọi   giai   đoạn    (ngoại   trừ   bệnh 

ung thư da). 
-   Số   tiền   bảo   hiểm   được   chi   trả    toàn   bộ   một   lần , giúp Quý 
Khách   hàng   chủ   động   tài   chính. 
-   Số   tiền   bảo   hiểm   được   chi   trả    ngay khi   Người   được   bảo 
hiểm   có   chẩn   đoán   bệnh. 
- Phí   bảo   hiểm   thấp ,   phù   hợp   với   mọi   đối   tượng   Khách   hàng, 
thủ   tục   tham   gia   rất   đơn   giản   và   thuận   tiện. 
-   Phương   thức   thanh   toán    linh   hoạt ,   Quý   Khách   hàng   có   thể 
lựa   chọn   thanh   toán   từng   năm   hoặc   một   lần   cho   5   năm. 
-   Thủ   tục   bồi   thường    đơn   giản,   nhanh   chóng   và   minh   bạch. 
-   Dịch   vụ   khách   hàng   24/7   trên   cả   nước,    không   có   ngày   nghỉ 
và   ngày   lễ. 

Bệnh   Ung   thư   xuất   hiện 
sau 180 ngày   liên   tục   kể   từ 
ngày   hiệu   lực   Hợp   đồng 
bảo   hiểm 

Bồi   thường    100%   số   tiền   bảo   hiểm. 

Bệnh   Ung   thư   xuất   hiện 
sau 90 ngày   liên   tục   kể   từ 
ngày   hiệu   lực   Hợp   đồng 
bảo   hiểm 

 
Bồi   thường    70%   số   tiền   bảo   hiểm. 

Thời   hạn   sống   sót   tối   thiểu 
kể   từ   ngày   có   chẩn   đoán 
bệnh   Ung   thư 

14 ngày. 

Quy   trình   bồi   thường 1.   Gọi   ngay    1800 599 998   để   thông   báo   bồi   thường. 
2.   Cung   cấp   chẩn   đoán   Ung   thư   và   đầy   đủ   các   chứng 

từ   cần   thiết. 
3.   Nhận   toàn   bộ   số   tiền   bảo   hiểm    sau 15 ngày. 

 
Ghi chú: 
-   Quyền   lợi   bảo   hiểm   chỉ   được   áp   dụng   khi   được   quy   định   rõ   trong   Chương   trình   bảo   hiểm   của   từng 
Người   được   bảo   hiểm. 
-   Tài   liệu   này   chỉ   mang   tính   chất   tham   khảo.   Để   có   đầy   đủ   thông   tin   mới   nhất   về   quyền   lợi,   điều   kiện, 
giới   hạn   và   điểm   loại   trừ,   Quý   Khách   hàng   nên   tham   khảo   thông   tin   tại   website 
BaohiemSuckhoeLiberty.com   hoặc   gọi   Hotline    0931 497 627   để   được   tư   vấn   chi   tiết. 
 
 

http://baohiemsuckhoeliberty.com/

