
SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Miễn đóng phí bảo hiểm

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, giới thiệu chung về sản phẩm và không ràng 
buộc bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Đây không phải là tài liệu minh hoa bán 
hàng, tài liệu giới thiệu sản phầm nhằm mục đích giao kết hợp đồng cụ thể hoặc đính kém theo hợp đồng bảo 
hiểm. Vui lòng xem các điều kiện và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin 
đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu bảo hiểm nào 
căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của Công ty



Miễn đóng phí cho Hợp đồng chính và các Sản phẩm 
bổ trợ đi kèm trong trường hợp Người được bảo hiểm:
    
    Tử vong; hoặc

    
    Thương tật toàn bộ vĩnh viễn; hoặc

   
    Bị chẩn đoán mắc 1 trong 5 Bệnh nan y:
    Ung thư, Đột quy, Nhồi máu cơ tim, Suy gan,  
    Suy thận.

Vì yêu thương là sẻ chia
Cuộc sống là những chuyến phiêu lưu với vô vàn bất 
ngờ phía trước. Để bạn an tâm trải nghiệm tương lai 
trải rộng thênh thang và chủ động theo đuổi những dự 
định của mình, BIDV MetLife đồng hành cùng bạn với 
Sản phẩm Bổ trợ Miễn đóng phí bảo hiểm.

Tổng quan về sản phẩm

Bên mua bảo hiểm: Cá nhân hoặc Tổ chức

Người được bảo hiểm: là Bên mua bảo 
hiểm của Hợp đồng chính hoặc Vợ/Chồng 
của Bên mua bảo hiểm Hợp đồng chính

Độ tuổi tham gia: 18 tuổi – 70 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: 5 đến 25 năm

Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm


