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DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
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ghỉ việc do ốm đau hoặc tai nạn là điều mà không ai mong muốn,
đặc biệt là người lao động và doanh nghiệp vì không những sẽ ảnh hưởng
đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn làm cho người lao động mất
thu nhập. Trong hoàn cảnh đó, cả doanh nghiệp và người lao động đều
rất cần nguồn hỗ trợ tài chính để bù đắp thu nhập mà người lao động
bị mất.

Đáp ứng nhu cầu đó, Generali Việt Nam hân hạnh giới thiệu sản phẩm
bảo hiểm bổ trợ nhóm Bảo hiểm hỗ trợ thu nhập (Phiên bản 2018),
cung cấp khoản hỗ trợ tài chính bù đắp thu nhập mà người lao động
bị mất trong thời gian nghỉ việc do ốm đau hoặc tai nạn, giúp người lao
động an tâm điều trị và nhanh chóng trở lại làm việc.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ƯU VIỆT
Hỗ trợ thu nhập khi Thành viên được bảo hiểm Nghỉ ốm
do Tai nạn hoặc do Bệnh.

Generali Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm trong các
trường hợp sau:
Thành viên được bảo hiểm nghỉ thai sản hoặc nghỉ do biến chứng
thai sản;
Thành viên được bảo hiểm Nghỉ ốm vì một trong những nguyên nhân
sau:
Tự tử, mưu toan tự tử hoặc tự gây ra thương tích trong tình trạng
tỉnh táo hoặc mất trí;
Do hành vi phạm tội của Thành viên được bảo hiểm và/hoặc
Người thụ hưởng và/hoặc Bên mua bảo hiểm;
Tình trạng y tế có trước; trừ trường hợp đã được kê khai trên hồ sơ
yêu cầu bảo hiểm và được Generali Việt Nam chấp nhận;
Các trường hợp khác được quy định chi tiết tại Điều 3 của Quy tắc
và điều khoản sản phẩm bảo hiểm.

Quyền lợi hỗ trợ thu nhập cực kỳ hấp dẫn.
Linh hoạt lựa chọn 2 Chương trình bảo hiểm:
Hỗ trợ thu nhập khi Nghỉ ốm do Tai nạn, Bệnh, hoặc điều trị
Bệnh sau xuất viện theo chỉ định của Bác sĩ; hoặc
Hỗ trợ thu nhập khi Nghỉ ốm do Tai nạn.
Linh hoạt lựa chọn thời gian tối đa chi trả cho mỗi kỳ
nghỉ ốm: 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày hoặc 180 ngày.
LƯU Ý
Quyền lợi bảo hiểm được chi trả theo số ngày Nghỉ ốm do Bác sĩ chỉ định nhưng
không vượt quá:
07 ngày cho mỗi Kỳ nghỉ ốm để điều trị Bệnh sau khi xuất viện;
Thời gian tối đa được chi trả cho mỗi Kỳ nghỉ ốm mà Bên mua bảo hiểm đã
lựa chọn
Số ngày Nghỉ ốm được chi trả cho toàn bộ các Kỳ nghỉ ốm trong thời hạn
bảo hiểm không vượt quá 02 (hai) lần Thời gian tối đa được chi trả cho mỗi
Kỳ nghỉ ốm.

Đây là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm. Các quyền lợi
và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Quy tắc và Điều khoản sản phẩm
đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản
sản phẩm để biết thêm chi tiết.

