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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



Sức khỏe là lựa chọn,
không phải điều bí ẩn

của sự ngẫu nhiên
Health is a matter of choice,

not a mystery of chance
Aristotle



Bạn muốn...

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

Những ưu điểm nổi bật

Các Chương Trình Bảo Hiểm
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.



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

Quyền lợi điều trị nội trú
Đơn vị: đồng

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



 
 

100 triệu 250 triệu 500 triệu 1 tỷ

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

500 nghìn

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

3.3 Chi phí Vật Lý Trị Liệu/ đợt điều trị

3.4 Chi phí Y Tế Nội Trú Khác 

Theo chi phí thực tế3.5 Chi phí Điều Trị Trước Khi Nhập Viện  
(30 ngày trước khi nhập viện)

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

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

1 triệu 2.5 triệu 4 triệu 8 triệu

3.8 Chi phí Phẫu Thuật Theo chi phí thực tế

Ghi chú: Manulife chi trả chi phí thực tế liên quan đến người nhận tạng (Người Được Bảo Hiểm) và chi phí Phẫu Thuật cho 
người hiến tạng (không phải Người Được Bảo Hiểm). Tổng quyền lợi không vượt quá 100% Giớ i Hạ n Tối Đa. 

100 triệu 250 triệu 500 triệu 1 tỷ

5. Chi Phí Xe Cứu Thương/ năm 1 triệu 2.5 triệu 5 triệu 10 triệu

6. Điều Trị Ngoại Trú và Điều Trị Trong 

Ngày do Tai Nạn(1)/ năm
• Nam
• Nữ

Không 
bảo hiểm 5 triệu

2.5 triệu
10 triệu
5 triệu

20 triệu
10 triệu

7. Quyền lợi thai sản
(Phạm Vi Địa Lý áp dụng: tại Việt Nam)

Sinh thường/ năm Không 
bảo hiểm

10 triệu 15 triệu 20 triệu

Sinh mổ hoặc Biến Chứng Thai Sản(2)/ năm 15 triệu 25 triệu 35 triệu

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

Không
bảo hiểm

1.25 triệu 2 triệu 4 triệu

2.5 triệu 4 triệu 8 triệu7.2 Chi phí Phòng và Giường ở Khoa Chăm 
Sóc Đặc Biệt/ 1 ngày (tối đa 60 ngày/ năm)

7.3 Kiểm tra thai kì  (tối đa 3 lần/ năm) 1 triệu 1.5 triệu 3 triệu

7.4 Chi phí Sinh Thường, chi phí Sinh Mổ

Theo chi phí thực tế

7.5 Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 
7 ngày kể từ ngày sinh (không bao gồm 
Bệnh Bẩm Sinh/ Dị Tật Bẩm Sinh)

7.6 Chi phí cấp cứu Thai Sản do Tai Nạn

7.7 Chi phí điều trị Biến Chứng Thai Sản

Quyền lợi điều trị nội trú (tiếp theo)
Đơn vị: đồng

3. Cấy Ghép Nội Tạng/ năm bao gồm tim, 
phổi, gan, tuyến tụy, thận, tủy xương cho 
Người Được Bảo Hiểm là người nhận tạng 

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

4. Điều trị ung thư/ năm chi trả chi phí xạ trị 
và hóa trị trong khi Điều Trị Nội Trú, 
Điều Trị Ngoại Trú hay Điều Trị Trong Ngày



Chi phí Phòng và Giường (bao gồm cả Phòng và Giường ở khoa chăm sóc đặc biệt) được chi trả tối đa 60 ngày/năm.
(1) Quyền lợi Điều Trị Ngoại Trú và Điều Trị Trong Ngày do Tai Nạn sẽ bị giới hạn tiền Phòng và Giường và điều trị vật 
lý trị liệu (nếu có phát sinh) như trong giới hạn của Quyền lợi nội trú theo Chương trình Bảo hiểm tương ứng.
(2) Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu bồi thường quyền lợi Biến Chứng Thai Sản và sau đó có Sinh Thường hoặc 
Sinh Mổ, số tiền chi trả cho điều trị Biến Chứng Thai Sản và Sinh Thường hoặc Sinh Mổ không vượt quá giới hạn của 
Biến Chứng Thai Sản. 

Quyền lợi điều trị ngoại trú

Chi phí khám bệnh

Chi phí thực tế

Chi phí Thuốc Kê Toa của Bác Sĩ

Chi phí chẩn đoán, xét nghiệm tại Cơ Sở 
Y Tế do Bác Sĩ chỉ định và cần thiết cho 
việc chẩn đoán và điều trị bệnh

Chi phí Điều Trị Trong Ngày (ngoại trừ 
trường hợp điều trị ung thư)

Chi phí Vật lý trị liệu theo chỉ định của 
Bác Sĩ/ năm

1 triệu 2 triệu 4 triệu

Chi phí Y Học Thay Thế/ năm 1 triệu 2 triệu 4 triệu

Chương Trình Bảo Hiểm Nâng Cao Toàn Diện Ưu Việt

Thỏa thuận bồi thường
Không thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế
Có thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế

Giới Hạn Tối Đa/ năm
Mức tối đa/ năm
Mức tối đa/ Lần Thăm Khám

Các loại chi phí Giới hạn phụ

Đơn vị: đồng

Cùng Chi Trả 20%
Không áp dụng Cùng Chi Trả

12 triệu
1 triệu

24 triệu
2 triệu

48 triệu
4 triệu



Quyền lợi điều trị nha khoa
Chương Trình Bảo Hiểm Nâng Cao Toàn Diện Ưu Việt

Thỏa thuận bồi thường
Không thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế
Có thanh toán bằng thẻ bảo hiểm y tế

Giới Hạn Tối Đa/ năm
Mức tối đa/ năm
Mức tối đa/ Lần Thăm Khám

Các loại chi phí Giới hạn phụ

Khám, chẩn đoán nha khoa

Theo chi phí thực tế

Điều trị nha chu, viêm nướu

Thuốc Kê Toa

Trám răng (amalgam, composite, fuji 
hoặc các chất liệu tương đương)

X-Quang

Chữa tuỷ răng

Nhổ răng bệnh lý (không cần Phẫu Thuật)

Chi phí cắt u mô cứng của răng,
cắt cuống răng

Chi phí mão răng, răng giả /năm

Cạo vôi răng/ năm (tối đa 2 lần/ năm)

Đơn vị: đồng

Cùng Chi Trả 20%
Không áp dụng Cùng Chi Trả

3 triệu
1 triệu

6 triệu
2 triệu

12 triệu
4 triệu

500 nghìn 1 triệu 2 triệu

500 nghìn 1 triệu 2 triệu



Thông tin chung
Tuổi tham gia:  1 tháng tuổi - 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm:  tái tục hàng năm*
Thời hạn đóng phí:  hàng năm

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn 
chuyên nghiệp của chúng tôi hoặc điện 
thoại đến Trung tâm Dịch vụ khách hàng 
Manulife qua đường dây nóng

Hotline: 1900 1776
www.manulife.com.vn

Hệ thống bảo lãnh 
viện phí rộng khắp 

Việt Nam và
nước ngoài (**)Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo 

hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây: 
•   Tự tử hoặc có hành vi tự tử
•   Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
•   HIV/AIDS
•   Loại trừ khác (tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm) 
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các Loại Trừ Bảo Hiểm tại Điều khoản 
Sản phẩm bảo hiểm.

(*) Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm Món Quà Sức Khỏe
Khi gắn kèm với sản phẩm Manulife - Gia Đình Tôi Yêu: 1 năm và có thể tái tục tùy theo sự chấp thuận của Công ty.
Trong mọi trường hợp thời hạn bảo hiểm sẽ chấm dứt vào Ngày kỷ niệm HĐ ngay khi Người được bảo hiểm của sản phẩm chính 
hoặc Người được bảo hiểm của Quyền Lợi Bảo Hiểm Tăng Cường/ Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ đạt 70 tuổi hoặc tại thời điểm hết 
năm hợp đồng thứ 12, tùy trường hợp nào đến trước.
Khi gắn kèm với các sản phẩm truyền thống (Manulife - Tổ Ấm Bình Yên, Cuộc Sống Ước Mơ, Cuộc Sống An Nhàn, Cho Tuổi 
Thần Tiên, Phúc Thọ Phu Thê, Tự Do Mơ Ước, Quà Tặng Con Yêu): 1 năm và có thể tái tục tùy theo sự chấp thuận của Công ty. 
Trong mọi trường hợp thời hạn bảo hiểm sẽ chấm dứt vào Ngày kỷ niệm HĐ ngay khi Người được bảo hiểm của sản phẩm chính 
đạt 70 tuổi hoặc tại cuối thời hạn đóng phí của hợp đồng, tùy trường hợp nào đến trước.

(**) Bảo lãnh thanh toán viện phí tại nước ngoài chỉ được áp dụng khi NĐBH nằm viện điều trị nội trú do nguyên nhân bệnh.
Tham khảo danh sách hệ thống bảo lãnh viện phí tại Việt Nam và nước ngoài tại http://www.manulife.com.vn/san-pham-bo-tro-259.aspx

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm Món Quà Sức Khỏe.Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ 
tuân theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.



Bạn muốn...

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

Sức khỏe là lựa chọn,
không phải điều bí ẩn

của sự ngẫu nhiên
Health is a matter of choice,

not a mystery of chance
Aristotle


