
FWD Con vươn xa 2.0
Kế hoạch tương lai toàn diện cho con ngay từ hôm nay



Là bố mẹ, chắc hẳn bạn sẽ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con. Bạn mong 
con luôn vui vẻ, hạnh phúc trên mọi bước đường con đi. Bạn muốn con an toàn, 
khỏe mạnh để tự do khám phá thế giới theo cách của riêng con. Và bạn sẵn sàng 
làm mọi thứ để cho con những cơ hội tốt nhất, để con tự tin dấn bước và chinh phục 
hoài bão của chính mình.

Một ngày không xa, con sẽ trở nên cứng cáp và tự đứng trên đôi chân của riêng mình. 
Hãy cùng con tận hưởng từng phút giây ý nghĩa vì đã có FWD cùng bạn xây dựng 
tương lai toàn diện cho con ngay từ hôm nay.

Kế hoạch tương lai toàn diện
cho con ngay từ hôm nay
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Đặc điểm nổi bật
FWD Con vươn xa 2.0 kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm trong cùng một sản phẩm, 
vừa bảo vệ cho cả bố/mẹ và con trước nhiều rủi ro, đồng thời đảm bảo quỹ học vấn 
cho con trong tương lai.

Hỗ trợ viện phí trong trường hợp con bị
Tay chân miệng, Sởi Sốt xuất huyết

Đảm bảo Quỹ học vấn 100% Số tiền
bảo hiểm cho con

Hỗ trợ tài chính 100% Số tiền bảo hiểm cho con
trong trường hợp Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

Nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo nếu rủi ro
xảy ra với bố/mẹ

Bảo vệ bố/mẹ trước nhiều rủi ro khác nhau
lên tới 300% Số tiền bảo hiểm
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Quyền lợi sản phẩm

Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào

30 ngày

1 năm

2 năm 4 năm cuối Hợp đồng

Bệnh hiểm nghèo
(Ung thư, Nhồi máu cơ tim, Đột quỵ)

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/Tử vong/Tử vong do Tai nạn

Miễn đóng phí + Mọi quyền lợi được đảm bảo
chi trả theo kế hoạch

(Bệnh hiểm nghèo/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/
Tử vong/Tử vong do Tai nạn)

Nhân đôi
Quỹ học vấn

đảm bảo
(Thương tật toàn bộ

và vĩnh viễn/
Tử vong/Tử vong

do Tai nạn)

Tham gia

90 ngày

Món quà
trải nghiệm

Quỹ học vấn đảm bảo

Lãi tích luỹ

Quyền
lợi

bảo
vệ

Cho
con

Cho
bố/
mẹ

Hỗ trợ viện phí
(Tay chân miệng, Sởi, Sốt xuất huyết)

Quyền lợi
tiết kiệm

Quyền lợi
gia tăng

Ngày
kết thúc
thời hạn

Hợp đồng
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Hơn bất cứ điều gì, con cần sức khỏe để có thể vững vàng trải nghiệm mọi điều con 
thích. Với quyền lợi bảo vệ trước nhiều rủi ro sức khỏe, bạn có thể an tâm để con 
khám phá vì đã có FWD cùng bạn chở che con trong mọi trải nghiệm. 

Hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và khách hàng vẫn nhận được các quyền lợi khác sau khi FWD chi trả các 
quyền lợi này. FWD sẽ chi trả Quyền lợi Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào 1 lần trong suốt thời hạn hợp đồng.

Điều trị nội trú do
Tay chân miệng, Sởi 
hoặc Sốt xuất huyết

Được chẩn đoán
mắc bệnh Ung thư tại 
bất kỳ giai đoạn nào

Hỗ trợ viện phí 0,1% STBH/ngày nằm viện
(Tối đa 500.000 đồng/ngày nằm viện và 10 ngày nằm viện 
cho 1 bệnh trong 1 năm Hợp đồng)

Hỗ trợ tài chính 100% STBH
(Tối đa 500 triệu đồng)

I. Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi bảo vệ cho Con (NĐBH cộng thêm)

Trường hợp Quyền lợi

Quyền lợi
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NĐBH: Người được bảo hiểm
STBH: Số tiền bảo hiểm
TTTBVV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
BHN: Bệnh hiểm nghèo



Là người đồng hành trên chặng đường phát triển của con, bạn cũng cần được bảo vệ. 
FWD Con vươn xa 2.0 mang tới sự bảo vệ toàn diện cho bố/mẹ (NĐBH chính) để bạn 
an tâm tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc cùng con.

Không chỉ hỗ trợ tài chính trước nhiều rủi ro khác nhau có thể xảy ra với bố/mẹ, FWD 
còn thay bố/mẹ đóng toàn bộ phí bảo hiểm của sản phẩm chính, đồng thời đảm bảo 
mọi quyền lợi khác vẫn được chi trả theo đúng kế hoạch. Kế hoạch tương lai cho con 
vẫn được duy trì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bệnh hiểm nghèo bao gồm bệnh Ung thư, Nhồi máu cơ tim và Đột quỵ. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo sẽ được 
chi trả 1 lần trong suốt thời hạn Hợp đồng và Hợp đồng vẫn duy trì hiệu lực.

Quyền lợi TTTBVV, Tử vong và Tử vong do Tai nạn sẽ khấu trừ Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo đã được chi trả 
trước đó, nếu có. Tất cả quyền lợi bảo vệ cho bố/mẹ đều chấm dứt sau khi chi trả quyền lợi này.

Bệnh hiểm nghèo Mọi quyền lợi khác
vẫn được đảm bảo

chi trả theo
kế hoạch

TTTBVV/Tử vong

Tử vong do Tai nạn

50% STBH

Hỗ trợ tài chính

200% STBH

300% STBH

Miễn
đóng phí

Quyền lợi bảo vệ cho Bố/Mẹ (NĐBH chính)
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Con sẽ lớn lên với những hoài bão và giấc mơ chinh phục của riêng mình. Để con tự tin 
trên từng hành trình, FWD cùng bạn đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho con 
trong tương lai.

Quỹ học vấn đảm bảo 100% STBH được đảm bảo chi 
trả trước mọi rủi ro có thể xảy ra, là nền tảng vững 
chắc cho con để con có nền giáo dục tốt nhất hoặc là 
quỹ khởi nghiệp của con trong tương lai.

Để con sẵn sàng cho cột mốc quan trọng – vào Đại học 
hay khởi nghiệp, FWD cùng bố mẹ dành tặng con Món quà 
trải nghiệm 10% STBH để con khám phá với những 
chuyến du lịch thú vị, hoặc tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng 
với những khóa học ngắn hạn.

Lãi tích lũy là các khoản lãi (không đảm bảo), được FWD công bố và thông báo đến khách hàng hàng năm.

II. Quyền lợi tiết kiệm
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Đồng thời, với Lãi tích lũy, Hợp đồng được hưởng lãi ngay 
từ khi tham gia giúp nền tảng tài chính cho con luôn tăng 
trưởng để bù đắp cho sự thay đổi của chi phí giáo dục 
trong tương lai.  

  

Tham gia

Ngày kết thúc
thời hạn

Hợp đồng

5% STBH 5% STBH

Món quà trải nghiệm
10% STBH

được chi trả vào 2 năm trước khi
nhận Quỹ học vấn đảm bảo

Quỹ học vấn đảm bảo
100% STBH & Lãi tích luỹ

được chi trả vào
4 năm cuối của Hợp đồng

25% STBH
+ 25% Lãi 
tích lũy

+ 25% Lãi 
tích lũy

+ 25% Lãi 
tích lũy

+ 25% Lãi 
tích lũy

25% STBH 25% STBH 25% STBH
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FWD nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo khi rủi ro xảy ra với bố/mẹ (NĐBH chính). Đây là 
quyền lợi ý nghĩa giúp đảm bảo tương lai cho con, để con vững vàng trong cuộc sống 
ngay cả khi rủi ro xảy tới.

Với 3 nhóm quyền lợi, FWD Con vươn xa 2.0 đảm bảo bảo vệ toàn diện cho con và kế 
hoạch tương lai của con trước những rủi ro có thể xảy tới.
Ví dụ trường hợp bố/mẹ (NĐBH chính) tử vong do tai nạn:

Quyền lợi Nhân đôi Quỹ học vấn đảm bảo sẽ được chi trả vào ngày kết thúc thời hạn Hợp đồng.

III. Quyền lợi gia tăng

Chi
trả

Quỹ học vấn
đảm bảo 100% STBH

Chi trả thêm
100% STBH

Trường hợp
Bố/Mẹ (NĐBH chính)

TTTBVV/Tử vong/
Tử vong do Tai nạn

Tham
gia

Ngày
kết thúc
thời hạn

Hợp đồng5% STBH

Món quà
trải nghiệm

NĐBH tử vong
do Tai nạn

Các quyền lợi khác vẫn được duy trì bình thường

Lãi vẫn được tích luỹ trong suốt thời hạn đóng phí

Quỹ học vấn đảm bảo 100% STBH
+ Quyền lợi gia tăng 100% STBH

& Lãi tích luỹ

5% STBH

25% STBH25% STBH
+ 25% Lãi
tích lũy

+ 25% Lãi
tích lũy

+ 25% Lãi
tích lũy

+ 25% Lãi
tích lũy

25% STBH 125% STBH

Hỗ trợ tài chính
300% STBH

Kết thúc
thời hạn
đóng phí

Đóng phí bảo hiểm

Miễn đóng phí tới hết thời hạn đóng phí



Tổng phí đóng
Phí bảo hiểm hàng năm: 28,8 triệu

: 28,8 x 18 năm = 518,4 triệu

Chị Thương 30 tuổi có con gái 3 tháng tuổi.

Bảo tức tích lũy được minh họa ở mức 8,0% STBH tại năm Hợp đồng thứ 2 và 4,0% STBH mỗi năm từ năm Hợp đồng thứ 3.

Tham gia

Số tiền bảo hiểm
300 triệu

Phí bảo hiểm
28,8 triệu/năm

Thời hạn đóng phí
18 năm

Thời hạn Hợp đồng
21 năm

Quyền lợi
tiết kiệm

Quyền lợi
gia tăng

Đơn vị: đồng

Hỗ trợ viện phí
(Tay chân miệng, Sởi, Sốt xuất huyết):
300 ngàn/ngày

Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào:
300 triệu

Bệnh hiểm nghèo:
150 triệu

TTTBVV/Tử vong:
600 triệu

Tử vong do Tai nạn:
900 triệu

Ngày kết thúc
thời hạn

Hợp đồng

~159 triệu
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Tổng quyền lợi tiết kiệm: ~666 triệu

Thêm 300 triệu
(NĐBH chính TTTBVV/

Tử vong/Tử vong do Tai nạn)

Món quà
trải nghiệm Quỹ học vấn đảm bảo

+ Lãi tích luỹ

Tuổi của con

15 triệu

17

15 triệu

18 19

~159 triệu

20

~159 triệu

21

~159 triệu

Chị tham gia FWD Con vươn xa 2.0 để 
bảo vệ con trước nhiều rủi ro sức khỏe, 
đồng thời đảm bảo tài chính cho kế hoạch 
đi du học của con sau này:

1
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Minh hoạ quyền lợi

Cho
bố/
mẹ Miễn đóng phí + Mọi quyền lợi

được đảm bảo chi trả theo kế hoạch
(BHN/TTTBVV/Tử vong do Tai nạn) 

Quyền
lợi

bảo
vệ

Cho
con



NĐBH tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân

NĐBH, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ 
nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật 

Danh mục loại trừ bảo hiểm

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm, vui lòng tham khảo thông tin 
chi tiết về Quyền lợi và Loại trừ bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm FWD Con vươn 
xa 2.0 và các sản phẩm bổ trợ được đăng tải trên website của Công ty FWD Việt Nam 
(www.fwd.com.vn).

Đối tượng: Bố/mẹ có con
Tuổi tham gia:
•  Bố/mẹ: từ 18 đến 50 tuổi
•  Con: từ 0 ngày tuổi đến 21 tuổi

Thông tin cần biết

Thời hạn đóng phí: 10 – 18 năm

Thời hạn Hợp đồng: Thời hạn đóng phí + 3 năm
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Mẹ
(NĐBH chính)

Con
(NĐBH cộng thêm)

FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

Gói giải pháp FWD Con vươn xa 2.0 mang đến sự bảo vệ toàn diện cho cả gia đình.

Gói giải pháp cho cả gia đình

FWD Con vươn xa 2.0

Bố

FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 2.0

FWD CARE Bảo hiểm tai nạn



FWD Việt Nam được thành lập vào năm 2016 và là thành viên của Tập đoàn bảo hiểm FWD - có 
phạm vi hoạt động rộng khắp châu Á. Với chiến lược ưu tiên phát triển công nghệ số, FWD Việt Nam 
là công ty bảo hiểm khác biệt, có nền tảng vững chắc dựa trên các thế mạnh riêng có: sản phẩm 
đột phá, hệ thống phân phối tập trung vào chất lượng, số hóa mọi quy trình và chiến lược thương hiệu 
khác biệt.

FWD Việt Nam liên tục là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất thị trường.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.fwd.com.vn.

FWD là tập đoàn bảo hiểm có hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, 
Indonesia, Philippines, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản và Malaysia. FWD cung cấp sản phẩm 
bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm trợ cấp người lao động 
và dòng sản phẩm Takaful theo luật Shariah.

FWD mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ, sản phẩm đơn giản và dễ hiểu thông 
qua ứng dụng công nghệ số thông minh. Với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD 
đang từng bước thực hiện sứ mệnh trở thành tập đoàn bảo hiểm hàng đầu châu Á với tầm nhìn 
thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.fwd.com. 10

FWD Việt Nam

Tập đoàn bảo hiểm FWD

Thông tin về công ty



Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn.

Trụ sở chính
Tầng 11, Toà nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Tel: (84-28) 6256 3688   |   Hotline: 1800 96 96 90
Email: customerconnect.vn@fwd.com

Chi nhánh
Tầng 20, Tòa nhà VCCI Tower, 9 Đào Duy Anh, 
Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 3938 6757   |   Hotline: 1800 96 96 90
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