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Sản phẩm My Family – VPBank Vun Đầy Hạnh Phúc  

1. Giới thiệu chung:  

Vun Đầy Hạnh Phúc với những quyền lợi ưu việt sẽ là một trong những món quà quý giá nhất bạn dành 

cho người thương yêu để cùng nhau sống vui khỏe mỗi ngày. 

2. Đặc điểm và quyền lợi: 

Bảo vệ sức khỏe toàn diện 

Cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất giúp bạn vượt qua rủi ro về sức khỏe: 

- Thời hạn đóng phí là 15 năm được bảo hiểm đến năm 85 tuổi với mức bảo vệ 100% Số Tiền Bảo 

Hiểm (STBH) trong 10 năm hợp đồng đầu tiên và 150% STBH từ năm hợp đồng thứ 11 trở đi, 

cho trường hợp mắc phải một trong 31 bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong. 

- Bảo hiểm trợ cấp nằm viện đến 75 tuổi với số tiền trợ cấp tương đương 0,2% STBH cho mỗi 

ngày nằm viện qua đêm.  

- Bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng thường gặp của nam hoặc nữ đến tuổi 65 bằng 20% STBH. 

- Bảo hiểm thương tật do tai nạn cho nam giới đến 65 tuổi lên đến 100% STBH. 

Quỹ tiết kiệm cho tương lai 

Giúp bạn tạo dựng quỹ tiết kiệm với khoản tiền tích lũy nhỏ đều đặn hàng năm: 

- Nhận ngay khoản tiết kiệm lên đến 150% STBH khi đáo hạn. 

- Khoản bảo tức và lãi tích lũy hàng năm hấp dẫn giúp gia tăng tiền tiết kiệm cho các kế hoạch tài 

chính. 

- Phiếu tiền mặt bảo đảm bằng 20% STBH vào Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 20.  

3. Thông tin cần biết 

- Tuổi người được bảo hiểm từ 18 đến 50 

- Thời gian đáo hạn: 85 tuổi 

- Thời gian đóng phí: 15 năm. 

Các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ có thể mua kèm 

+ Bảo hiểm trợ cấp y tế 

+ Bảo hiểm tai nạn cá nhân 

+ Bảo hiểm tử kỳ 

- + Quyền lợi miễn nộp phí/ miễn nộp phí đặc biệ  

Danh sách 31 bệnh lý nghiêm trọng 

1. Nhồi máu cơ tim 

2. Phẫu thuật nối tắt động mạch vành 

3. Đột quỵ 

4. Ung thư 

5. Suy thận 

6. Ghép cơ quan chính 

7. Liệt 

8. Mù 



Page 2 of 3 

 

9. Bệnh xơ cứng rải rác 

10. Cụt các chi 

11. Hôn mê 

12. Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ 

13. Thiếu máu bất sản 

14. Bệnh gan mãn tính 

15. Viêm tụy mãn tái phát 

16. Bệnh phổi giai đoạn cuối 

17. Thay thế van tim 

18. Điếc (mất thính lực) 

19. Câm 

20. Bỏng nặng 

21. Bệnh nang tủy thận 

22. Loạn dưỡng cơ 

23. Bệnh Bac-Kinh-Son (Parkinson) 

24. Bệnh sốt bại liệt 

25. Phẫu thuật động mạch chủ 

26. Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối 

27. Thương tật toàn bộ và vĩnh viên 

28. Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống 

29. Viêm não 

30. Viêm đa khớp dạng thấp nặng 

31. U não lành tính 

Quyền lợi bảo hiểm cộng thêm đối với các bệnh lý nghiêm trọng thường gặp của nam hoặc 

nữ: 

Nam giới: 

- Ung thư gan 

- Ung thư phổi 

- Ung thư tiền liệt tuyến 

 

Nữ giới: 

- Ung thư biểu mô tại chỗ của vú, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng hoặc âm đạo 

- Biến chứng thai kỳ 

- Sinh con dị tật bẩm sinh 

- Phẫu thuật hồi phục do tai nạn. 

 

4. Liên hệ: 

 

Để biết thêm chi tiết về Vun Đầy Hạnh Phúc, vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch gần nhất của 

VPBank hoặc truy cập: www.vpb.com.vn / Hotline: 1900545415, 0439288880. 

Lưu ý: 

http://www.vpb.com.vn/
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Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm và không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Các 

quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài chính 

phê duyệt. 

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và phân phối bởi Ngân Hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). 

 

  

 


