
SUN -
BẠN ÐỒNG HÀNH
Vững bước hành trình
An tâm khám phá



Bảo vệ bạn 24/7 trước các rủi ro
tai nạn (*)

1
Chi trả gấp đôi lên đến 600 triệu đồng 
cho tai nạn xe máy (*)

2

Hỗ trợ viện phí do tai nạn

3
Tham gia đơn giản, nhanh chóng

4

SUN - BẠN ÐỒNG HÀNH
Vững bước hành trình, An tâm khám phá

Bạn muốn chủ động lập kế hoạch bảo vệ trước những rủi ro tai nạn? 
Hãy an tâm trên mọi nẻo đường cùng SUN - Bạn Đồng Hành với chỉ hơn 1.000 đồng/ngày.

(*) Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn



TỬ VONG*/TTTBVV
Do tai nạn xe gắn máy

TỬ VONG*/TTTBVV
Do tai nạn khác

HỖ TRỢ VIỆN PHÍ DO TAI NẠN**

HỖ TRỢ CHI PHÍ HẬU SỰ***

PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG 1 LẦN

Gói Tiết Kiệm Gói Chuẩn Gói Cao Cấp

200.000.000

10.000.000

150.000

20.000.000

300.000

30.000.000

100.000.000 200.000.000 300.000.000

450.000

100.000/Ngày nằm viện 200.000/Ngày nằm viện 300.000/Ngày nằm viện

400.000.000 600.000.000

(Đơn vị: đồng)

* Tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn

** Hỗ trợ viện phí do tai nạn lên đến 120 ngày. Nếu thời gian nằm viện kéo dài từ lúc hợp đồng còn hiệu lực đến sau ngày hợp đồng chấm dứt, khoản hỗ trợ viện phí 
cho cả những ngày nằm viện liền tiếp theo sau ngày hợp đồng chấm dứt vẫn được chi trả.

*** Tử vong do mọi nguyên nhân

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM



THÔNG TIN CẦN BIẾT

18 – 60 tuổi
TUỔI THAM GIA

1 Năm
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ĐÓNG PHÍ 1 LẦN



Các nội dung trong Tài liệu giới thiệu sản phẩm này chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung khác được quy định cụ thể 
tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm (được đăng tải tại website www.sunlife.com.vn).  

1. Quyền lợi tử vong do tai nạn, hoặc Quyền lợi TTTBVV do tai nạn, hoặc Quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn KHÔNG áp dụng cho các trường 
hợp:
 ● Sử dụng thức uống có cồn vượt quá nồng độ cho phép;
 ● Sử dụng chất kích thích, ma túy;
 ● Tự tử, tự gây thương tích;
 ● Chiến tranh hoặc các hoạt động gây chiến;

2. Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự KHÔNG áp dụng cho các trường hợp:
 ● Tự tử, tự gây thương tích;
 ● Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm;
 ● Bị thi hành án tử hình;
 ● Bệnh AIDS hoặc các bệnh có liên quan tới AIDS;
 ● Bệnh có sẵn.

 ● Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc 
  Người thụ hưởng;
 ● Điều trị theo chương trình thử nghiệm;
 ● Bệnh có sẵn.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ




