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Cuộc sống vốn dĩ tồn tại rủi ro, trong đó rủi ro lớn nhất bạn nên tránh bằng mọi giá
là rủi ro của việc không làm gì cả.

Denis Waitley

Sống cùng rủi ro, nhưng đừng để rủi ro cản trở bạn thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình.
Hãy luôn chuẩn bị cho tương lai bằng một kế hoạch vững chắc trước các rủi ro với bảo hiểm tai
nạn VITA – Sống An Nhiên từ Generali Việt Nam. Là một trong những sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ trực tuyến của Generali, VITA – Sống An Nhiên mang đến cho bạn dịch vụ bảo hiểm nhanh
gọn, hiệu quả với mức phí siêu cạnh tranh.
Hãy để VITA – Sống An Nhiên giúp bạn An nhiên vui sống.

Bảo hiểm tai nạn
toàn diện

Mức phí
siêu cạnh tranh

Mua trực tuyến
nhanh & an toàn

Bảo vệ toàn diện trước
các rủi ro thương tật
hoặc tử vong do Tai nạn

Phí chỉ từ 1 triệu đồng/
năm cho quyền lợi bảo
vệ lên đến 1 tỷ đồng (*)

Thẩm định sức khỏe đơn
giản với 3 câu hỏi

Linh hoạt lựa chọn
gói bảo hiểm tùy theo
nhu cầu và khả năng
tài chính

Mức phí không thay
đổi trong suốt thời
gian bảo hiểm

Trải nghiệm mua sắm
trực tuyến dễ dàng và
tiện lợi trong vài lần
click chuột với 3 bước

(*) Phí bảo hiểm tính cho nam, 18 tuổi, tham gia Gói Tiết kiệm với thời hạn bảo hiểm 10 năm.

Đơn vị: đồng

GÓI BẢO HIỂM
TIẾT KIỆM

PHỔ THÔNG

NÂNG CAO

Bảo vệ tử vong hoặc Thương
tật toàn bộ và vĩnh viễn

100 triệu

200 triệu

500 triệu

Bảo vệ các trường hợp
Tai nạn (*)

300 triệu
(chi trả lên
đến 900 triệu)

500 triệu
(chi trả
lên đến 1,5 tỷ)

500 triệu
(chi trả
lên đến 1,5 tỷ)

Thương tật và/hoặc Bỏng do
Tai nạn (**)

Tối đa 300 triệu

Tối đa 500 triệu

Tối đa 500 triệu

Tử vong do Tai nạn

Tối đa 300 triệu

Tối đa 500 triệu

Tối đa 500 triệu

Tử vong do Tai nạn trên
các phương tiện công cộng/
thang máy/ hỏa hoạn tại các
tòa nhà công cộng

Tối đa 600 triệu

Tối đa 1 tỷ

Tối đa 1 tỷ

Tử vong do Tai nạn khi là
hành khách trên máy bay

Tối đa 900 triệu

Tối đa 1,5 tỷ

Tối đa 1,5 tỷ

Số tiền chi trả tối đa

1 tỷ

1,7 tỷ

2 tỷ

Lưu ý:
(*) Các trường hợp tử vong do Tai nạn được chi trả sau khi trừ đi Quyền lợi thương tật và/hoặc
Bỏng do Tai nạn đã chi trả trước đó.
(**) Chi tiết về Tỷ lệ chi trả cho quyền lợi thương tật và/hoặc Bỏng do Tai nạn tham khảo tại đây.
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THÔNG TIN CHUNG
• Bạn mua cho bản thân
• Bạn có quốc tịch Việt Nam
• Bạn trong độ tuổi từ 18 đến 50

18
TUỔI
• Thời hạn bảo hiểm

50
TUỔI

60
TUỔI

10 năm; hoặc
Đến 60 tuổi nhưng không vượt quá 30 năm

• Đóng phí

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm
Áp dụng định kỳ đóng phí năm

• Thông tin chi tiết về loại trừ bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản đã được Bộ
Tài chính phê duyệt

Tham gia VITA - Sống An Nhiên NGAY bằng cách truy cập vào website https://genvita.vn/
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng của
Generali Việt Nam tại số hotline 1900 96 96 75. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn!

