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NIỀM TIN VỮNG CHĂC, CAM KẾT VỮNG BỀN

AN TÂM HỌC VẤN

Học vấn vững chắc, tương lai rạng ngời
Rạng rỡ
tương lai

Ngay từ phút giây nhìn ngắm con chào đời và đồng hành
cùng con lớn lên theo năm tháng, cha mẹ đã luôn trao cho
con tình yêu thương vô điều kiện và mong muốn con lớn
lên có một tương lai học vấn vững chắc. Đối với các bậc
cha mẹ, không có niềm hạnh phúc nào to lớn hơn là được
thấy con trưởng thành, hạnh phúc và thành công.
Làm thế nào để cha mẹ luôn an tâm rằng

Trọn vẹn
yêu thương

Cho con yêu
nhiều hơn
mơ ước

Nâng bước
tài năng

An Tâm Học Vấn: giải pháp tài chính linh hoạt kết hợp
“bảo hiểm + tiết kiệm + đầu tư”, giúp cha mẹ đảm bảo
nguồn tài chính vững chắc và con đường học vấn cho con
yêu, để con có thể bay cao, bay xa, tự tin bước vào đời và
gặt hái những thành công.

Vững vàng
học vấn

Con yêu sẽ có MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN TỐT NHẤT?
Con yêu sẽ nhận được SỰ CHĂM SÓC TỐT NHẤT?
Con yêu sẽ luôn nhận được SỰ ĐẢM BẢO VỀ TÀI CHÍNH?
Làm thế nào để cha mẹ luôn vững tin rằng dù có bất kỳ điều
gì xảy ra, con yêu sẽ vẫn nhận được những điều tốt đẹp nhất
và thực hiện được những ước mơ tươi sáng của mình.
Là doanh nghiệp bảo hiểm của người Việt Nam, hơn ai hết
Bảo Việt Nhân thọ thấu hiểu và mong muốn được chia sẻ
những mong ước tốt đẹp và cả những lo âu của các bậc
phụ huynh. Chúng tôi đồng hành với Bạn trong quá trình
chuẩn bị cho tương lai của con yêu.

Món quà ý nghĩa dành tặng con yêu trong
những thời khắc đặc biệt trên con đường học
vấn và khởi đầu sự nghiệp.

TẠI SAO GIẢI PHÁP “AN TÂM HỌC VẤN” THU HÚT SỰ QUAN TÂM
CỦA CÁC BẬC CHA MẸ?
Là kế hoạch bảo hiểm toàn diện, kết hợp lập quỹ
đầu tư giáo dục cho tương lai của con trẻ.
Quyền lợi Học bổng hấp dẫn theo từng cấp học là
phần thưởng ý nghĩa cho kết quả học tập xuất sắc
của con yêu.
Nhiều lựa chọn linh hoạt cao trong cách nhận
Quyền lợi Học vấn, phạm vi bảo hiểm và đóng phí.
Sản phẩm bảo hiểm trẻ em đầu tiên cung cấp
Quyền lợi Bảo hiểm toàn diện nhất cho cả con cái
và cha mẹ trong cùng một Hợp đồng.

Những điểm khiến An Tâm Học Vấn trở thành
sản phẩm nổi trội trên thị trường:
Độ tuổi tham gia cho cha mẹ và con cái
được mở rộng nhất.
Lựa chọn cách nhận quyền lợi (giá trị tài
khoản hợp đồng) linh hoạt nhất (Quyền lợi
Học Vấn)
Bảo vệ toàn diện nhất với 46 bệnh lý nghiêm
trọng và các bệnh hiểm nghèo khác.

Được duy trì Hợp đồng miễn phí, đồng thời hỗ trợ
tài chính hàng năm nếu rủi ro xảy ra, giúp cho kế
hoạch học vấn của con luôn được bảo đảm.
Đầu tư an toàn và hiệu quả với các khoản lãi nhằm
bù đắp chi phí giáo dục gia tăng theo các năm.
Cha mẹ chuẩn bị càng sớm, càng chu đáo, con
yêu càng có nhiều cơ hội hơn để phát triển và
thành tài.
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An Tâm Học Vấn là một công cụ hữu hiệu
giúp Bạn dễ dàng chứng minh tài chính khi
cần làm thủ tục du học cho con

Sản phẩm An Tâm Học Vấn hỗ trợ để cha mẹ
có thể luôn bên con và cho con nhiều hơn
mơ ước. Thông qua sản phẩm này, cha mẹ
có thể giáo dục con cách sống có mục tiêu,
nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công, biết
tiết kiệm và trân trọng những giá trị trong
cuộc sống.
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CÁC QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI CỦA AN TÂM HỌC VẤN

Quyền lợi Học vấn cho con

QUYỀN LỢI HỌC VẤN
Cho con MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN TỐT NHẤT
Với kế hoạch tiết kiệm đều đặn, Bạn sẽ có một khoản tài chính có giá trị trong tương lai giúp chi trả những chi
phí giáo dục quan trọng để con yêu vững bước trên con đường học tập thành tài hoặc bắt đầu lập nghiệp.

Quyền lợi Học bổng Bảo Việt vinh danh

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng,
Thưởng gia tăng Giá trị tài khoản

Tùy thuộc sự lựa chọn của Bạn tại thời điểm tham gia về cách nhận “Quyền lợi Học vấn” (giá trị tài khoản hợp
đồng), khi con yêu đến tuổi trưởng thành, Bảo Việt Nhân thọ sẽ trả Quyền lợi Học vấn thành một hoặc nhiều
lần với quyền lợi “Học vấn Thành Tài” hoặc quyền lợi “Học vấn Đồng Hành”.

Quyền lợi Học vấn Thành Tài

Thanh toán 1 lần (Khi con đạt 22 tuổi)

100% Giá trị tài khoản
Hợp đồng

Tích lũy kết hợp Đầu tư an toàn và hiệu quả
Tham gia
(0-14 tuổi)

Kết thúc Hợp đồng
(22 tuổi)

6 loại Quyền lợi Bảo hiểm toàn diện cùng 46
bệnh lý nghiêm trọng và bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi Học vấn Đồng Hành

Linh hoạt trong lựa chọn, điều chỉnh giải pháp
tài chính phù hợp với nhu cầu và điều kiện

Nhận lần 1

Tham gia
(0-13 tuổi)

Thanh toán nhiều lần (Khi con đạt 18-22 tuổi)*

Nhận lần 2

18

Nhận lần 3

19

Nhận lần 4

20

21

Nhận lần 5

Kết thúc Hợp đồng
(22 tuổi)

100% Giá trị tài khoản Hợp đồng
(tổng giá trị 5 lần nhận)

* Bạn cũng có thể cho con nhận Quyền lợi Học vấn Đồng Hành thành nhiều lần với các lựa chọn:
• khi con đạt 19-22 tuổi
• khi con đạt 20-22 tuổi
• khi con đạt 21-22 tuổi
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CÁC QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI CỦA AN TÂM HỌC VẤN

QUYỀN LỢI HỌC BỔNG BẢO VIỆT VINH DANH

ĐẦU TƯ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

Đây là phần thưởng đặc biệt thể hiện sự ghi nhận và động viên đối với những nỗ lực phấn đấu và thành công
của con khi con đạt kết quả xuất sắc một trong các cuộc thi dưới đây (theo quy định tại Điều khoản Hợp đồng
bảo hiểm An Tâm Học Vấn):

• Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ liên kết chung: Đầu tư theo chiến lược an toàn vào các giải pháp đầu tư sinh lời
ổn định. Lãi suất của Quỹ liên kết chung sẽ được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào cuối mỗi năm tài chính tại
website www.baovietnhantho.com.vn.
• Đảm bảo chi trả lãi suất cho khách hàng suốt thời hạn hợp đồng không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.

Thi tuyển sinh vào trường Đại học
Suất HỌC BỔNG
Thi Học sinh Giỏi quốc gia bậc Trung học phổ thông

Thi học sinh Giỏi cấp Tỉnh/thành phố năm học lớp 9

QUYỀN LỢI THƯỞNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN
Đây là khoản chi trả đặc biệt lần đầu tiên có trên thị trường,
giúp gia tăng quyền lợi cho các khách hàng. Quyền lợi này sẽ
được Bảo Việt Nhân thọ trả vào mỗi năm bằng cách cộng vào
Giá trị Tài khoản Hợp đồng, khi Giá trị Tài khoản thỏa mãn quy
định của Bảo Việt Nhân thọ. Hợp đồng càng có giá trị lớn thì
càng được nhận nhiều thưởng.

QUYỀN LỢI DUY TRÌ HỢP ĐỒNG
Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho các Hợp đồng được duy
trì và đóng phí bảo hiểm đầy đủ, được xác định dựa trên kết quả
hoạt động của Quỹ liên kết chung và được trả bằng cách cộng
vào Giá trị tài khoản Hợp đồng tại ngày đến hạn nhận Quyền lợi
Học vấn Thành Tài hoặc ngày đến hạn nhận Quyền lợi Học vấn
Đồng Hành lần cuối cùng.

10%

Giá trị Tài khoản,
tối đa lên đến
50 triệu đồng

Lãi suất cam kết tối thiểu (%)

5

4,5

4

3,5

3

2

Năm Hợp đồng (năm)

1

2

3-4

5

6 - 10

11

QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN NHẤT CHO CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG CÙNG
MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Quyền lợi bảo vệ cho con - đảm bảo SỰ CHĂM SÓC TỐT NHẤT nếu con gặp rủi ro.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong
(do nguyên nhân tai nạn và không do tai nạn)

Bảo Việt Nhân thọ chi trả giá trị lớn hơn của 100%
Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp
đồng (1)

Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh lý nghiêm trọng
(bao gồm cả Thương tật toàn bộ vĩnh viễn)

Bảo Việt Nhân thọ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Bệnh lý nghiêm trọng (2)

Quyền lợi Miễn đóng phí bảo hiểm các bệnh
lý nghiêm trọng

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm định kỳ trong tương
lai, đồng thời Hợp đồng vẫn được duy trì với đầy
đủ các quyền lợi bảo hiểm cho con trẻ

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

50% Quyền lợi bảo hiểm tử vong được ứng trước,
tối đa lên đến 500 triệu đồng (3)

(1) BVNT trả giá trị lớn hơn giữa 100% Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính tại thời
điểm Người được bảo hiểm tử vong, trước 4 tuổi sẽ trả theo tỷ lệ của Quyền lợi bảo hiểm tử vong tại thời
điểm tử vong
(2) BVNT trả Số tiền bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng, trường hợp trước 4 tuổi
sẽ trả theo tỷ lệ của Số tiền bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng
(3) Khi Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối và Hợp đồng đã có hiệu lực từ
12 tháng trở lên
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CÁC QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI CỦA AN TÂM HỌC VẤN

QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO CHA MẸ - đảm bảo KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH trong trường hợp rủi ro mà cha mẹ không
thể đồng hành cùng con trong cuộc sống

Quyền lợi Miễn đóng phí
(Khi không may tử vong
hoặc mắc 1 trong 46 bệnh lý
nghiêm trọng)

Quyền lợi Hỗ trợ tài chính
(Khi không may tử vong
hoặc mắc 1 trong 46 bệnh lý
nghiêm trọng)

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm định
kỳ trong tương lai, đồng thời Hợp
đồng vẫn được duy trì với đầy đủ
các quyền lợi bảo hiểm cho con trẻ

Các khoản hỗ trợ tài chính được
trả định kỳ hàng năm cho đến thời
điểm nhận Quyền lợi Học vấn lần
đầu tiên hoặc khi Hợp đồng chấm
dứt hiệu lực

Con vẫn được bảo
hiểm, đồng thời gia
đình có khoản tài chính
đều đặn để ổn định
cuộc sống dù người
trụ cột không còn sống
hoặc thu nhập của họ
đột ngột bị sụt giảm

Quyền lợi Miễn đóng phí và Hỗ trợ tài chính sẽ chỉ được giải quyết nếu Bên mua bảo hiểm mắc phải bệnh lý nghiêm
trọng trước Ngày kỷ niệm Hợp đồng khi Bên mua bảo hiểm đạt đến tuổi 66

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VỚI CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Để cha/mẹ cũng như đứa con thân yêu được bảo vệ toàn diện hơn trước các rủi ro về sức khỏe trong cuộc
sống có thể gặp phải, ngoài Hợp đồng chính, Bạn có thể lựa chọn những sản phẩm bổ trợ sau đây để gia tăng
sự bảo vệ toàn diện cho bản thân, cho vợ/chồng và con yêu.
Sản phẩm bổ trợ
có thể mua kèm Hợp đồng chính

Cho con

Cho Bên mua bảo hiểm

Cho vợ hoặc chồng của
Bên mua bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm thương
tật bộ phận vĩnh viễn do tai
nạn
Quyền lợi bảo hiểm tử vong
và thương tật toàn bộ vĩnh
viễn do tai nạn
Quyền lợi bảo hiểm phẫu
thuật và điều trị ngoại khoa

Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp
nằm viện
Quyền lợi chăm sóc sức khỏe
dành cho phụ nữ

Các bậc cha mẹ luôn phải lo lắng gì?
• Chi phí học tập ngày càng gia tăng.
• Những rủi ro không lường trước khiến cha/
mẹ không thể đồng hành cùng con khôn lớn
trưởng thành.
• Những rủi ro xảy đến với con và những thách
thức con phải vượt qua.
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Cha mẹ
luôn mong muốn
bên con và cho con
NHỮNG ĐIỀU
TỐT ĐẸP NHẤT

Quyền lợi bảo hiểm các bệnh
lý nghiêm trọng
Quyền lợi Miễn đóng phí bảo
hiểm các bệnh lý nghiêm
trọng mở rộng
Quyền lợi Miễn nộp
phí bảo hiểm
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CÁC QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI CỦA AN TÂM HỌC VẤN

LINH HOẠT XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI CỦA CON TRẺ PHÙ
HỢP VỚI CÁC NHU CẦU THAY ĐỔI KHÁC NHAU TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH THAM GIA

MỘT SỐ THÔNG TIN CHI TIẾT CẦN BIẾT THÊM VỀ AN TÂM HỌC VẤN

Sản phẩm này dành cho ai?

Linh hoạt trong lựa chọn, điều chỉnh giải pháp tài chính cho phù hợp với nhu cầu
• Có thể lựa chọn, thay đổi Số tiền bảo hiểm
• Có thể lựa chọn, thay đổi định kỳ đóng phí, số phí bảo hiểm đóng
• Có thể lựa chọn thời hạn đóng phí tối thiểu là 8 năm, tối đa 22 năm
• Có thể lựa chọn nhận Quyền lợi Học vấn nhiều lần hoặc 1 lần
• Có thể đóng phí trước cho toàn bộ thời hạn bảo hiểm hoặc đóng phí trước cho một khoảng thời gian phù
hợp với nhu cầu

Đóng thêm phí để gia tăng giá trị đầu tư khi khả năng tài chính cho phép
Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
Khi cần một khoản tiền để thực hiện một kế hoạch hoặc để đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết, Bạn có thể
tạm ứng từ Giá trị giải ước hoặc rút tiền từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Tạm ngừng đóng phí
Nếu thu nhập đột ngột giảm làm Bạn không còn đủ khả năng tiếp tục đóng phí bảo hiểm, Bạn có thể yêu cầu
tạm ngừng đóng phí tại bất kỳ thời điểm nào sau khi Phí bảo hiểm định kỳ của 04 năm Hợp đồng đầu tiên đã
được đóng đủ.

Dù Bạn có nhiều lựa chọn linh hoạt trong đóng phí, Bảo Việt
Nhân thọ vẫn mong muốn Bạn duy trì việc đóng phí đều
đặn để được hưởng quyền lợi đầy đủ và ở mức cao nhất

Bạn hãy tìm hiểu và tham gia
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ này nếu:

Bạn có nhu cầu:
• Xây dựng kế hoạch tài chính chuẩn bị cho tương lai học vấn
vững chắc và khởi đầu sự nghiệp thành công của con yêu.
• Bảo vệ và mang lại chỗ dựa vững chắc cho cả cha mẹ và con
cái trước những rủi ro bất trắc trong cuộc sống chỉ bằng việc
tham gia duy nhất 01 Hợp đồng bảo hiểm.
• Dành tặng món quà đặc biệt và ý nghĩa khi con yêu phấn đấu
học tập thành tài.

Và đáp ứng các quy định cơ bản:
Tuổi của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng chính:
• Từ 0 -14 tuổi: nếu lựa chọn nhận Quyền lợi Học vấn Thành Tài
• Từ 0 - 13 tuổi: nếu lựa chọn nhận Quyền lợi Học vấn Đồng Hành
Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng chính là cha mẹ, người
giám hộ hợp pháp hoặc anh/chị của Người được bảo hiểm, có
thể được bảo hiểm theo quy định của luật.
Tuổi của Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng chính: 18-60
tuổi nhưng không quá 70 tuổi tại thời điểm nhận Quyền lợi Học
vấn lần đầu tiên.
Thời hạn Hợp đồng: từ 8-22 năm
Thời hạn đóng phí: tối thiểu 8 năm - tối đa 22 năm
Thời hạn bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ: 01 năm và sẽ
được tự động tái tục phù hợp với quy định của Điều khoản sản
phẩm (trừ các Quyền lợi miễn nộp phí).
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CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

AN TÂM HỌC VẤN HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

CÁC LOẠI PHÍ
1. Phí bảo hiểm rủi ro: Phí bảo hiểm rủi ro được xác định căn cứ vào tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm
rủi ro, nghề nghiệp, sức khoẻ, độ tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và các quy định
liên quan của Bảo Việt Nhân thọ.

Phí Bảo hiểm đóng

Lợi nhuận đầu tư
từ Quỹ đầu tư
liên kết chung

Phí
ban đầu

TÀI KHOẢN
AN TÂM HỌC VẤN

Phí bảo hiểm rủi
ro, Phí quản lý
Hợp đồng

Thưởng Gia tăng
Giá trị Tài khoản
& Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

Phí quản lý quỹ,
Phí khuyến khích duy trì
Hợp đồng

Phần thưởng đặc biệt
Học bổng Bảo Việt
Vinh danh

Nhận
Quyền lợi Học vấn
Đồng Hành hoặc Thành Tài

2. Phí ban đầu:
Năm phân bổ

1

2

3

4

5

Từ năm thứ 6 trở đi

Tỷ lệ Phí ban đầu trên Phí
bảo hiểm định kỳ

55%

25%

20%

15%

10%

2,5%

Tỷ lệ Phí ban đầu trên Phí
bảo hiểm đóng thêm

8%

6%

6%

6%

5%

2,5%

3. Phí quản lý Hợp đồng: 20.000 đồng/tháng.
4. Phí quản lý Quỹ liên kết chung: 2%/năm tính trên phần giá trị của Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung.
Mức Phí quản lý Quỹ liên kết chung có thể thay đổi nhưng sẽ không quá 3%/năm.
5. Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng: trong khoảng từ 0,25%/năm đến 1%/năm tính trên phần giá trị của
Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung.
6. Phí chấm dứt Hợp đồng được thu khi Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn trong 07 năm phân bổ đầu tiên.
Cụ thể:
Năm phân bổ
Phí chấm dứt Hợp đồng
(% Phí bảo hiểm định kỳ
quy năm)

• Ngay cả khi con yêu không lựa chọn con đường
học vấn, con cũng cần một khoản tài chính để
tạo dựng sự nghiệp. Cha mẹ cần chuẩn bị từ
bao giờ và chuẩn bị bao nhiêu?
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2

3

4

5

6

7

Từ năm thứ 8 trở đi

100%

100%

90%

80%

70%

50%

25%

0%

7. Phí rút trước & Phí dịch vụ: được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được
tính theo tỷ lệ thuận với Phí chấm dứt Hợp đồng theo nãm phân bổ. Khi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp
đồng, Quý khách chịu thêm Phí dịch vụ (hiện tại là 100.000 đồng). Trong mỗi Năm Hợp đồng, Hợp đồng được
miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

Các bậc cha mẹ luôn phải lo lắng điều gì?
• Học vấn là cánh cửa mở ra tương lai cho con trẻ
nhưng liệu rằng gia đình có đủ tài chính cho con
theo học ở những bậc cao hơn?

1

Cha mẹ
mong muốn con có
điều kiện TÀI CHÍNH để
HỌC TẬP và xây dựng
SỰ NGHIỆP

8. Phí kiểm tra sức khỏe: bằng phí thực tế phát sinh. Quý khách chỉ phải chịu phí này trong một số trường hợp.
9. Phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng: 0,3% Số tiền bảo hiểm tử vong, tối thiểu: 60.000 đồng, tối đa:
300.000 đồng. Quý khách chỉ phải chịu phí này trong một số trường hợp.
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MINH HỌA QUYỀN LỢI

TẠI SAO NÊN CHỌN BẢO VIỆT ?

Khách hàng Nguyễn Văn A (nam) 30 tuổi, tham gia An Tâm Học Vấn cho cháu B (nữ) 4 tháng tuổi với những
thông tin chi tiết như sau:
Số tiền bảo hiểm tử vong

400.000.000 đồng

Số tiền bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng

150.000.000 đồng

Quyền lợi Hỗ trợ tài chính cho Bên mua bảo hiểm

50.000.000 đồng/năm

Quyền lợi Học Vấn Đồng hành nhận 4 lần

Từ 19-22 tuổi

Thời hạn đóng phí

19 năm

Thời hạn bảo hiểm

22 năm

Phí bảo hiểm định kỳ

50.000.000 đồng/năm

Sau đây là minh họa quyền lợi bảo hiểm cho anh A và con gái trong Hợp đồng An Tâm Học Vấn:
Đơn vị: triệu đồng
Thời gian tích lũy

LÃI SUẤT ĐẦU TƯ DỰ KIẾN (8%)

Thời gian nhận Quyền lợi Học Vấn

Tuổi người được bảo hiểm

5

10

15

18

19

20

21

22

Khoản đóng góp cộng dồn

300

550

800

950

-

-

-

-

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

400

677

1.287

1.799

950

-

Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh lý nghiêm
trọng (46 bệnh)

150

150

150

150

QUYỀN LỢI BẢO VỆ ĐA DẠNG

Cháu B

Anh A

Quyền lợi Miễn đóng phí BH các Bệnh lý
nghiêm trọng (46 bệnh)

Miễn toàn bộ phí còn lại

1.463 1.053
-

-

-

-

-

-

-

-

BẢO VIỆT NHÂN THỌ
BẢO VỆ GIÁ TRỊ VIỆT

• Bảo Việt Nhân thọ - Thành viên Tập đoàn Bảo Việt
- Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam
với hơn 50 năm kinh nghiệm.

Bảo Việt nhân thọ - tự hào là Công ty bảo hiểm
thuần Việt duy nhất tại Việt Nam - hiểu rõ đâu là cốt
lõi và giá trị quan trọng nhất của người Việt Nam,
nỗ lực không ngừng trong hành trình bảo vệ giá
trị Việt, mang đến cuộc sống khỏe mạnh, nụ cười,
niềm hạnh phúc và niềm vui đến các gia đình trên
khắp Việt Nam.

• Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng.
• Hơn 12 triệu lượt Khách hàng.
• Mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành với
70 Công ty thành viên.

• Giải thưởng sản phẩm “An Phát Trọn Đời” là sản
phẩm tốt nhất thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt
Nam, đạt giải “Tin và Dùng” do Người tiêu dùng
bình chọn.

Chúng tôi gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hóa và
tinh thần cao đẹp của Người Việt Nam. Đó có thể
là những điều giản dị trong cuộc sống như tình cảm
yêu thương gắn bó gia đình, sự quan tâm chăm sóc
đến thế hệ trẻ, sự đôn hậu và ấm áp tình người, lòng
tự trọng tự tôn dân tộc, sự cần cù vượt khó và ý
chí kiên cường vươn lên... Được nhìn thấy nụ cười
của gia đình, được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh
vô lo, vô ưu hay chứng kiến con mình trưởng thành
là niềm hạnh phúc của không riêng người Việt Nam
nào. Và đó cũng là niềm hạnh phúc của Bảo Việt
Nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ đã, đang và sẽ đóng
góp không ngừng vì sự phát triển của con người
Việt Nam, để xây dựng một xã hội và một cộng đồng
người Việt khỏe mạnh, hạnh phúc và sáng tinh thần.

• Sản phẩm “An Sinh Giáo Dục” được bình chọn là
“Sản phẩm vì cộng đồng”.

Bảo Việt Nhân thọ
Bảo vệ nụ cười Việt, tương lai Việt, hạnh phúc Việt

• Hơn 1,5 triệu Khách hàng được chi trả quyền lợi
bảo hiểm và đáo hạn.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

200

339

500

500

500

500

475

-

Quyền lợi Hỗ trợ tài chính cộng dồn (*)

700

450

200

50

-

-

-

-

• Hơn 30.000 tỷ đồng được chi trả cho Khách hàng

-

-

-

-

• Đứng đầu trong TOP 5 Công ty Bảo hiểm nhân
thọ uy tín nhất tại Việt Nam.
• Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất
Việt Nam” do Tạp chí tài chính ngân hàng toàn
cầu đặt tại Anh quốc bình chọn.

Quyền lợi Miễn đóng phí bảo hiểm các Bệnh
lý nghiêm trọng (46 bệnh)

Miễn toàn bộ phí còn lại

QUYỀN LỢI HỌC VẤN
Quyền lợi Học vấn định kỳ (đã bao gồm
Thưởng gia tăng Giá trị Tài khoản)

-

-

-

-

452

488

526

568

Quyền lợi duy trì Hợp đồng

-

-

-

-

-

-

-

59

Tổng Quyền lợi Học vấn định kỳ + Quyền lợi duy trì Hợp đồng

2.093

* Quyền lợi Hỗ trợ tài chính cộng dồn minh họa tại tuổi 5, 10, 15, 18 với giả định rủi ro Bệnh lý nghiêm trọng
xảy ra tại năm tương ứng. Quyền lợi Hỗ trợ tài chính tối đa có thể nhận được lên tới 2,2 tỷ đồng (giả định Bên
mua bảo hiểm mắc Bệnh lý nghiêm trọng tại Năm Hợp đồng thứ nhất và Quyền lợi được tích lũy tại Giá trị Tài
khoản Hợp đồng).
Ngoài ra, cháu B còn được nhận Học bổng Bảo Việt vinh danh tương đương 10% Giá trị Tài khoản (tối đa lên
tới 50 triệu đồng) nếu đạt thành tích xuất sắc tại các cấp học.

Hãy chuẩn bị cho tương lai vững chắc của con Bạn ngay từ bây giờ với
Kế hoạch tài chính An Tâm Học Vấn của Bảo Việt Nhân thọ!
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Trên đây là tóm lược những điểm chính của chương trình An Tâm Học Vấn, để biết thêm chi tiết
Bạn vui lòng tham khảo Điều khoản và đề nghị được tư vấn thêm.
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TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Ðường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài 1900 558899 nhánh số 4 I Fax (04) 3577 0958 I Email baovietnhantho@baoviet.com.vn
Website www.baovietnhantho.com.vn
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