
Điểm tựa kịp thời. An tâm bước tới
PHÚ-TÂM AN



Prudential Việt Nam tự hào giới thiệu PHÚ-TÂM AN – giải 
pháp bảo hiểm đầu tiên trên thị trường mang đến cho 
Khách hàng dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 
24/7 cùng quyền lợi bảo vệ toàn diện trước rủi ro tai nạn.

Ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến 
với bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống luôn 
nhiều thăng trầm và ít ai có thể lường trước được 
những “tai bay vạ gió” có thể xảy đến với mình. 
Ngoài ốm đau, bệnh tật thì tai nạn đã và đang là 
rủi ro để lại không ít gánh nặng cho nhiều gia đình, 
đặc biệt là chi phí điều trị và phục hồi sức khỏe.  

1. Thương tật vĩnh viễn
2. Chấn thương cơ quan nội tạng
3. Gãy xương
4. Phỏng
5. Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu
6. Tử vong do Tai nạn

Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7 a

Bảo vệ trước mọi rủi ro do tai nạnb

Quyền lợi "Quà đáo hạn"c

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHÚ-TÂM AN



b. Bảo vệ trước các rủi ro do tai nạn

Khác với các sản phẩm bảo hiểm tai nạn thông thường, 
PHÚ-TÂM AN mang đến cho Khách hàng sự bảo vệ toàn 
diện hơn trước mọi rủi ro do tai nạn, và từ những chấn 
thương nhỏ, như mô tả dưới đây:

ĐẶC BIỆT BẠN SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH 
NHIỀU LẦN TRONG SUỐT THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

a. Dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7

Ngay khi nhập viện:

• Khách hàng xuất trình Chứng minh nhân dân (hoặc 
giấy khai sinh nếu Khách hàng dưới 15 tuổi). 

• Bệnh viện kiểm tra thông tin.

• Bệnh viện thông báo kết quả bảo lãnh viện phí dự kiến 
đến Khách  hàng.

Hoặc 
• Khách hàng nhắn tin với cú pháp PRUD_BLVP_xxxxxxxxxxxx 

đến tổng đài 8099 để được hỗ trợ các thủ tục Bảo lãnh viện phí. 

• Trong đó:   xxxxxxxxxxxx là Mã số Hợp đồng (8 chữ số)

                       Hoặc số Chứng minh nhân dân (9 đến 12 chữ số)

           “_” là khoảng trắng.

           Ví dụ:  PRU BLVP 12345678

Trước khi xuất viện:
•  Prudential gửi Quyết định bảo lãnh dựa trên thông tin 

xuất viện do Bệnh viện cung cấp. 

• Bệnh viện chuyển Quyết định bảo lãnh viện phí cho khách hàng

• Khách hàng xác nhận và ký tên để hoàn tất thủ tục bảo lãnh.

Với dịch vụ đặc biệt này, khi không may gặp tai nạn, 
Khách hàng chỉ cần:

An tâm về chi phí điều trị do tai nạn
Không ai biết trước rủi ro tai nạn để chuẩn bị nguồn tài 
chính kịp thời, trang trải các chi phí điều trị. PHÚ-TÂM AN là 
giải pháp bảo hiểm tiên phong mang đến cho Khách hàng 
dịch vụ bảo lãnh chi phí điều trị do tai nạn 24/7.

1. Thương tật vĩnh viễn 

6.  Tử vong do tai nạn(3) 100% hoặc 200%
hoặc 300% STBH

Từ 3% - 100% STBH

2. Chấn thương
cơ quan nội tạng

Từ 5% - 100% STBH

3. Gãy xương(1) Từ 2% - 100% STBH

4. Phỏng(1) Từ 25% - 100% STBH

1 triệu đồng/ lần bị tai nạn
5. Hỗ trợ chi phí

vận chuyển cấp cứu(2)

Lưu ý:

• Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả lớn hơn 
chi phí điều trị của Khách hàng tại Bệnh viện: Prudential 
sẽ thanh toán cho Khách hàng số tiền còn lại. 

• Nếu Quyền lợi bảo hiểm Prudential đồng ý chi trả nhỏ 
hơn chi phí điều trị Khách hàng thanh toán với Bệnh viện: 
Khách hàng thanh toán cho Bệnh viện số tiền chênh lệch 
trước khi xuất viện.

• Những trường hợp chưa đủ thông tin để xác nhận bảo 
lãnh, Khách hàng có thể nộp hồ sơ yêu cầu  Giải quyết 
Quyền lợi bảo hiểm cho Prudential tại các văn phòng 
Prudential sau khi xuất viện.

• Mọi thắc mắc về chương trình xin quý khách vui lòng liên 
hệ: Tổng đài phục vụ khách hàng 1800 1 247 (miễn phí).

( STBH: Số tiền bảo hiểm )



c. Quyền lợi "quà đáo hạn"

Tại thời điểm kết thúc Thời hạn hợp đồng nếu hợp đồng 
bảo hiểm còn liệu lực, thì Prudential sẽ chi trả quyền lợi 
“Quà đáo hạn” như sau: 

Tùy thuộc vào nhu cầu bảo vệ cũng như khả năng tài 
chính, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn kế hoạch bảo hiểm 
phù hợp nhất cho riêng mình.

Thời hạn
hợp đồng

5 năm

10 năm

50% tổng Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi

75% tổng Phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi

Quyền lợi "Quà đáo hạn"

Số tiền bảo hiểm
Thời hạn hợp đồng
Phí bảo hiểm
hàng năm
Quyền lợi
“Quà đáo hạn”

Kế hoạch 
tham khảo

100 triệu

5 năm

3,8 triệu

9,5 triệu

200 triệu

10 năm

7,6 triệu

57 triệu

300 triệu

10 năm

11,4 triệu

85,5 triệu

500 triệu

10 năm

19 triệu

142,5 triệu

Dành 
cho 

doanh 
nghiệp

Dành cho cá nhân

Phổ 
thông

Nâng 
cao

Toàn 
diện

Người được bảo hiểm là Nam, 35 tuổi, nhóm nghề nghiệp 1, 2. 

(Đơn vị: đồng)

Đây sẽ là “ngân quỹ” đáng kể để bạn lập kế hoạch chăm 
sóc sức khỏe hay thực hiện những dự định quan trọng 
cho bản thân và gia đình.  

CÁC KẾ HOẠCH THAM KHẢO

Ghi chú:

(1)  Mức chi trả tối đa cho quyền lợi này là 100% Số tiền 
bảo hiểm (STBH) nhưng không vượt quá 500 triệu 
đồng nếu Người được bảo hiểm (NĐBH) từ 18 tuổi trở 
lên; hoặc 100% STBH nhưng không vượt quá 250 triệu 
đồng nếu NĐBH từ 6 đến dưới 18 tuổi; hoặc 50% STBH 
nếu NĐBH từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi tại thời điểm xảy 
ra sự kiện bảo hiểm.

(2)  Quyền lợi được chi trả khi NĐBH được điều trị qua đêm 
tại Khoa chăm sóc đặc biệt hoặc chuyển viện. Mức chi 
trả tối đa là 2 triệu đồng cho mỗi năm hợp đồng.

(3)  Quyền lợi tử vong do tai nạn bằng 100% STBH. Quyền 
lợi tử vong sẽ bằng 200% STBH nếu NĐBH (là hành 
khách có mua vé) tử vong do tai nạn trên các phương 
tiện giao thông đường bộ theo tuyến định sẵn bao 
gồm xe buýt, xe lửa, tàu điện ngầm; hoặc 300% STBH 
nếu NĐBH tử vong do tai nạn trên các chuyến bay 
thương mại theo tuyến định sẵn. 

Quyền lợi tử vong do tai nạn được chi trả khi NĐBH tử 
vong do tai nạn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra 
tai nạn. Trong trường hợp rủi ro tử vong không do tai 
nạn, quyền lợi bảo hiểm bằng toàn bộ Phí bảo hiểm 
đã đóng.



HÃY THAM GIA PHÚ-TÂM AN
NGAY TỪ HÔM NAY ĐỂ AN TÂM TRỌN VẸN

TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA CUỘC SỐNG

(*) Trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra tại năm thứ 10.

Khác với các sản phẩm truyền thống khác, PHÚ-TÂM AN 
là giải pháp bảo hiểm mở rộng cho mọi người từ 6 tháng 
đến 65 tuổi, tham gia hợp đồng với thời hạn 5, 10 (tối đa 
đến 70 tuổi). 

AI CÓ THỂ THAM GIA PHÚ-TÂM AN?

Thương tật vĩnh viễn
Chấn thương cơ quan nội tạng
Gãy xương
Phỏng
Tử vong
Tử vong/TTTBVV không do tai nạn(*)

”Quà đáo hạn”

Quyền lợi bảo hiểm

Rủi ro do 
tai nạn

Các quyền 
lợi khác

300
300
300
300
300
114
85,5

Mức chi trả 
tối đa

 (triệu đồng)

Anh A, 35 tuổi, nhân viên văn phòng, tham gia 
PHÚ-TÂM AN - kế hoạch Nâng cao với STBH là 300 triệu 
đồng trong thời hạn 10 năm. Phí bảo hiểm hàng năm là 
11,4 triệu đồng. Quyền lợi bảo hiểm được tóm tắt như sau:

MINH HỌA QUYỀN LỢI 

•    An tâm về chi phí điều trị do tai nạn 

•    An tâm với hỗ trợ kịp thời 24/7

•    An tâm trước các rủi ro do tai nạn



Lưu ý:

Tất cả các thông tin thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính 
tóm lược và có giá trị tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm 
được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm 
do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy 
tắc, Điều khoản để hiểu rõ về quyền lợi và các vấn đề liên 
quan đến sản phẩm bảo hiểm.  

a. Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các 
hành động hiếu chiến, nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc 
bạo động; hoặc

b. Phạm tội (theo kết luận của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền) của Bên mua bảo hiểm (BMBH), Người 
được bảo hiểm (NĐBH) và/hoặc người nhận quyền lợi 
bảo hiểm; hoặc

c. Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của NĐBH 
dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc

d. Tham gia các hoạt động nguy hiểm của NĐBH như 
lặn có bình khí nén, nhảy bungee, leo núi, đua xe dưới 
mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu, nhảy dù; hoặc

e. Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện, 
thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga, các hoạt 
chất tương tự hoặc ma túy, trừ trường hợp có chỉ định 
của Bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra 
Tai nạn; hoặc

f. Bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm do hành động cố ý của BMBH, NĐBH 
và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc

g. Tai nạn hoặc tình trạng Thương tật vĩnh viễn, chấn 
thương cơ quan nội tạng, Gãy xương hoặc phỏng đã 
xảy ra hoặc tồn tại trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc 
Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày 
nào đến sau; hoặc

h. Bất kỳ tình trạng Thương tật vĩnh viễn, chấn thương cơ 
quan nội tạng hoặc Gãy xương là hậu quả của tình trạng 
bệnh (bao gồm nhưng không giới hạn ở chứng loãng 
xương hay các bệnh về xương), hoặc là hậu quả của việc 
điều trị, cho dù BMBH và/hoặc NĐBH biết hay không biết. 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Loại trừ quyền lợi bảo hiểm do tai nạn trong các trường hợp sau: Khi Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn, chấn 
thương cơ quan nội tạng, Gãy xương hoặc phỏng do Tai 
nạn trong các trường hợp loại trừ theo như quy định trên, 
nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục đóng Phí bảo hiểm, 
Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực theo 
Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.
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PRUDENTIAL - TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ (BHNT) 
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential là một trong 
những tập đoàn BHNT hàng đầu Anh Quốc và cũng là một 
trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, quản lý 
509 tỷ bảng Anh (tính đến 04/2016). Nhiều thập kỷ vừa qua, 
Prudential liên tục phát triển vững mạnh để đáp ứng nhu cầu 
của hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới. Tại châu Á, 
với hơn 90 năm kinh nghiệm, Prudential hiện đang hoạt động 
vững mạnh tại 14 thị trường.

PRUDENTIAL - TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ GẮN BÓ LÂU DÀI 
TẠI VIỆT NAM

Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm 
uy tín hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát 
triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả.
Chính thức hoạt động vào năm 1999, với thông điệp "Luôn luôn 
lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", Prudential Việt Nam mong muốn 
trở thành lựa chọn số một về bảo hiểm nhân thọ cho mọi gia đình 
Việt Nam. Bằng sự thấu hiểu và tận tâm, Prudential mang đến 
những giải pháp an toàn tài chính hữu hiệu, giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.
   Sở hữu tiềm lực vững mạnh với hệ thống văn phòng đại lý phủ kín 63 
tỉnh thành trên toàn quốc và hợp tác chặt chẽ với 6 Ngân hàng hàng đầu.
    Lập kỷ lục đầu tư 3.200 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm 
(2015) và 8.306 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm (2016).
    Đóng góp tích cực cho cộng đồng ở 3 lĩnh vực: Giáo dục, Sống 
khỏe và Hỗ trợ cộng đồng.
    Nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá(*): 

Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ Tịch nước Việt Nam 
trao tặng năm 2014
Giải thưởng Rồng Vàng 2016 với danh hiệu "Công ty Bảo hiểm 
Nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam"
Top 5 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất năm 2016
Giải thưởng "Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016"
Danh hiệu Hoạt động Hỗ trợ Cộng đồng tốt nhất châu Á năm 2014 

* Các giải thưởng được tổ chức bình chọn bởi bên thứ ba độc lập.

Tổng đài Phục vụ Khách hàng

1800 1 247
Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

(028) 3910 1660 www.prudential.com.vn


