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Công ty Bảo hiểm  
Nhân thọ uy tín nhất

Dịch vụ Bảo hiểm   
Nhân thọ tốt nhất

Doanh nghiệp Bảo hiểm
Nhân thọ tốt nhất

Sản phẩm Bảo hiểm  
Nhân thọ tin cậy

Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 16678/BTC-QLBH ngày 22/11/2016

Sức khỏe là vàng, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống dành cho chúng ta và gia đình thân yêu. 
Manulife luôn đồng hành, hỗ trợ bạn chi trả các chi phí y tế và nha khoa, giúp bạn luôn khỏe mạnh 
và an vui.

Món Quà Sức Khỏe
Vì sức khỏe vàng, vì người thân yêu



Với giải pháp Món Quà Sức Khỏe của Manulife,
bạn và gia đình sẽ vơi đi gánh nặng chi phí điều trị y tế

để an tâm tận hưởng cuộc sống

Được chăm sóc chu đáo 

và toàn diện với dịch vụ 

khách hàng 24/7

Được hỗ trợ trước những chi phí 

rất lớn như chữa trị ung thư,

cấy ghép nội tạng

Tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 
tốt và tiên tiến nhất 
tại Việt Nam và
nước ngoài

Được chi trả 
chi phí thực tế
điều trị nội trú, 
ngoại trú, nha 
khoa, thai sản 

và chăm sóc 
tại nhà



Chi trả thêm chi phí chăm sóc 
thai sản, điều trị ung thư và 
cấy ghép nội tạng

Chương Trình Bảo Hiểm Cơ Bản Nâng Cao Toàn Diện Ưu Việt

Giới Hạn Tối Đa/ năm 100 triệu 250 triệu 500 triệu 1 tỷ

Các loại chi phí y tế Giới Hạn Phụ

1. Quyền lợi điều trị nội trú
 không có Phẫu Thuật/ đợt điều trị

10 triệu 25 triệu 50 triệu 100 triệu

1.1 Chi phí Phòng và Giường/ 1 ngày
(tối đa 60 ngày/ năm)

1.2 Chi phí Phòng và Giường ở Khoa Chăm 
Sóc Đặc Biệt/ 1 ngày (tối đa 60 ngày/ năm)

1.3 Chi phí Vật Lý Trị Liệu/ đợt điều trị

1.4 Chi phí Y Tế Nội Trú Khác 

1.5 Chi phí Điều Trị Trước Khi Nhập Viện  
(30 ngày trước khi nhập viện)

1.6 Chi phí Điều Trị Sau Khi Xuất Viện  
(60 ngày sau khi xuất viện, tối đa 1 lần)

1.7 Chi phí Dịch vụ Chăm Sóc Y Tế Tại Nhà/
đợt điều trị (30 ngày sau khi xuất viện - tối 
đa 2 lần/ năm)

2. Quyền lợi Điều Trị Nội Trú 
có Phẫu Thuật/đợt điều trị

20 triệu 50 triệu 100 triệu 200 triệu

2.1 Chi phí Phòng và Giường/ 1 ngày
(tối đa 60 ngày/ năm)

2.2 Chi phí Phòng và Giường ở Khoa Chăm 
Sóc Đặc Biệt/ 1 ngày (tối đa 60 ngày/ năm)

2.3 Chi phí Vật Lý Trị Liệu/ đợt điều trị

2.4 Chi phí Y Tế Nội Trú Khác 

2.5 Chi phí Điều Trị Trước Khi Nhập Viện  
(30 ngày trước khi nhập viện)

2.6 Chi phí Điều Trị Sau Khi Xuất Viện  
(60 ngày sau khi xuất viện, tối đa 1 lần)

2.7 Chi phí Dịch vụ Chăm Sóc Y Tế Tại Nhà/
đợt điều trị (30 ngày sau khi xuất viện - tối 
đa 2 lần/ năm)

2.8 Chi phí Phẫu Thuật Theo chi phí thực tế

Những ưu điểm nổi bật

Các Chương Trình Bảo Hiểm

Quyền lợi điều trị nội trú
Đơn vị: đồng

Đơn vị: đồng

Hệ thống bảo lãnh viện 
phí rộng khắp Việt Nam 

và nước ngoài

Hỗ trợ chi phí
y tế thực tế khi 
điều trị nội trú,

ngoại trú,
nha khoa

Lựa chọn

QLBH tối đa

QUYỀN LỢI

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

QUYỀN LỢI

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

QUYỀN LỢI

ĐIỀU TRỊ NHA KHOA

CƠ BẢN 100 triệu/ năm

NÂNG CAO 250 triệu/ năm
12 triệu/ năm

1 triệu/ lần thăm khám 
3 triệu/ năm

1 triệu/ lần thăm khám

TOÀN DIỆN 500 triệu/ năm
24 triệu/ năm

2 triệu/ lần thăm khám 
6 triệu/ năm

2 triệu/ lần thăm khám

ƯU VIỆT 1 tỷ/ năm
48 triệu/ năm

4 triệu/ lần thăm khám 
12 triệu/ năm

4 triệu/ lần thăm khám

Chủ động gia tăng
thêm quyền lợi bảo vệ
cho cả gia đình

Quyền lợi điều trị nội trú là quyền lợi mặc định. Khách hàng có thể lựa chọn thêm Quyền lợi điều trị ngoại trú và/ hoặc Quyền lợi điều trị 
nha khoa với Chương trình bảo hiểm tương đương hoặc thấp hơn Chương trình bảo hiểm đã chọn trong Quyền lợi điều trị nội trú.

500 nghìn 1.25 triệu 2 triệu 4 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

Theo chi phí thực tế

500 nghìn 1.25 triệu 2 triệu 4 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

Theo chi phí thực tế






