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Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công
Và mình đã trở thành bác sỹ như mơ ước từ thủa ấu thơ
Và mình đã có một ngôi nhà đẹp với gia đình đầm ấm, an vui
Mình có thể tiếp tục tin vào một tương lai tươi sáng

Quà tặng
khi tham gia
Hợp đồng

Quyền lợi đầu tư
được đảm bảo với

Lãi suất

cam kết tối thiểu

Lựa chọn
Số tiền bảo hiểm
tự động gia tăng

5%

hằng năm

Ai cũng có thể đạt được những gì họ tin là có thể
Bạn cũng vậy, vì Bạn đã có sự đồng hành của Bảo Việt Nhân thọ
với giải pháp tài chính mới dành cho khách hàng đáo hạn tái tục
Hợp đồng.

Thêm

Quyền lợi
duy trì Hợp đồng,
Thưởng gia tăng
GTTK

An Phúc Gia Lộc luôn nuôi dưỡng những niềm tin để Bạn
hiện thực mong ước, tiếp bước thành công.

Giải pháp

Linh hoạt
Bảo hiểm + Tiết kiệm
+ Đầu tư

An Phúc Gia Lộc
6 tính năng vượt trội để cùng Bạn thực hiện những ước mơ, dự định lớn
Quà tặng tham gia Hợp đồng: Bảo Việt
Nhân thọ tặng Quà tặng tham gia Hợp đồng
bằng 10% của Phí bảo hiểm định kỳ của Năm
Hợp đồng thứ nhất vào Giá trị Tài khoản Hợp
đồng khi Bạn đóng Phí bảo hiểm định kỳ này
trong Năm hợp đồng thứ nhất. Đây là sự ưu
đãi, sự tri ân đặc biệt mà Bảo Việt Nhân thọ
dành riêng cho khách hàng có Hợp đồng
đáo hạn và tiếp tục tham gia bảo hiểm.
Quyền lợi đầu tư của Bạn luôn được đảm
bảo bởi trong mọi trường hợp, Bảo Việt Nhân
thọ luôn cam kết lãi suất mà Bạn được hưởng
trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực sẽ
không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.
Tự động gia tăng Số tiền bảo hiểm hàng
năm: Bạn có thể lựa chọn tỷ lệ gia tăng Số
tiền bảo hiểm 5%/năm để nâng cao sự bảo
vệ tài chính trước ảnh hưởng bởi sự mất giá
của đồng tiền.

Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng: Đây là phần
thưởng đặc biệt dành cho các Hợp đồng
được duy trì đến ngày đáo hạn.
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 khách hàng. Hợp đồng càng có giá
trị lớn thì càng được nhận nhiều thưởng.
Đặc tính linh hoạt của sản phẩm giúp Bạn
cũng có thể điều chỉnh các tính năng “bảo
hiểm”, “tiết kiệm” và “đầu tư” cũng như việc
đóng phí bảo hiểm và các tính năng khác
nhằm làm cho Hợp đồng An Phúc Gia Lộc
phù hợp với khả năng tài chính, nhu cầu bảo
hiểm, nhu cầu tích lũy tài chính của mình
theo từng giai đoạn của cuộc đời.
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Các lợi ích Bạn được hưởng
khi tham gia An Phúc Gia Lộc
Bạn và Gia đình đạt được những dự định, kế hoạch lớn cho cuộc đời
Quyền lợi đáo hạn
Giá trị Tài khoản Hợp đồng trừ đi Khoản nợ và Phí chấm dứt Hợp đồng còn lại (nếu có) được Bảo
Việt Nhân thọ thanh toán vào Ngày đáo hạn Hợp đồng giúp Bạn thực hiện những dự định, kế hoạch
lớn đã đặt ra trong cuộc sống như mua nhà đẹp, sắm xe hơi xịn, trả khoản vay ngân hàng, cho con
đi du học tại các trường Đại học nổi tiếng Thế giới, đi du lịch châu Âu,…

Được bảo vệ tài chính một cách hoàn hảo trước những rủi ro bất ngờ
• Quyền lợi bảo hiểm tử vong
Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo Việt Nhân thọ chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu Người được
bảo hiểm không may bị tử vong. Để phù hợp với nhu cầu bảo vệ và tích luỹ tài chính của mình, Bạn có
thể lựa chọn một trong hai quyền lợi, đó là:

Quyền lợi Cơ bản

Quyền lợi Vượt trội

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm gia
tăng và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời
điểm xảy ra tử vong (Hình 1). Đây là lựa
chọn đem đến sự tích luỹ tài chính lớn hơn

Tổng số của Số tiền bảo hiểm gia tăng và
Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm xảy
ra tử vong (Hình 2). Đây là lựa chọn đem
đến sự bảo vệ tài chính lớn hơn

Xin lưu ý, kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, Quyền lợi Vượt trội sẽ
tự động chuyển thành Quyền lợi Cơ bản.

Nhu cầu đầu tư cao

Nhu cầu bảo hiểm cao

(Hình 1)
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Giá trị
Tài khoản Hợp đồng
Quyền lợi bảo hiểm
tử vong
Số tiền
bảo hiểm gia tăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 năm HĐ

• Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn do
tai nạn: Nếu Người được bảo hiểm không may bị
thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khi chưa
quá tuổi 65, Bảo Việt Nhân thọ chi trả quyền lợi
bảo hiểm bằng 100% Quyền lợi bảo hiểm tử vong.
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(Hình 2)
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hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo ở giai
đoạn cuối.
• Được bảo hiểm tối đa đến mức có thể: cho dù
không còn khả năng tiếp tục đóng phí bảo hiểm

nhưng Bạn vẫn được bảo hiểm nếu Giá trị Giải
ước của Hợp đồng sau khi trừ Khoản nợ vẫn còn
đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng.

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 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 Hợp đồng thỏa mãn các 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 đến ngày đáo hạn. Quyền lợi này
được xác định dựa trên kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung và trên cơ sở số Phí bảo hiểm định kỳ
mà Bên mua bảo hiểm đóng từ thời điểm Hợp đồng phát sinh hiệu lực.

Đầu tư an toàn và hiệu quả
• 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 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.
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

Gia tăng Quyền lợi bảo hiểm với
các Sản phẩm bổ trợ

800
600
400
200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 năm HĐ

• Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Bảo
Việt Nhân thọ ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm
tử vong (nhưng không quá 500 triệu đồng) nhằm
giúp trang trải các chi phí rất lớn phát sinh trong
giai đoạn khó khăn nhất nếu Người được bảo

Ngoài hợp đồng chính, khách hàng còn có thể lựa chọn thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi
bảo vệ toàn diện cho bản thân cũng như cho những người thân yêu trong gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro do tai nạn.
• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro.
Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công
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Sản phẩm Linh hoạt vượt trội
Linh hoạt trong lựa chọn, điều chỉnh giải pháp tài chính
cho phù hợp với nhu cầu
Điểm ưu việt của An Phúc Gia Lộc là Bạn có thể dễ dàng lựa chọn, điều chỉnh Quyền lợi bảo hiểm của
mình nhằm phù hợp nhất với sự thay đổi hoàn cảnh trong cuộc sống, thông qua các tính năng:
• Lựa chọn Số tiền bảo hiểm: Bạn có thể lựa
chọn Số tiền bảo hiểm linh hoạt dựa trên tuổi tham
gia và mức phí định kỳ đóng hàng năm
• Điều chỉnh Số tiền bảo hiểm: Sau năm Hợp
đồng thứ nhất, Bạn có thể đề nghị tăng Số tiền
bảo hiểm khi có nhu cầu gia tăng về bảo hiểm
hoặc đề nghị giảm Số tiền bảo hiểm khi nhu cầu
bảo hiểm không cần ở mức cao như trước nữa.
Xin lưu ý, Số tiền bảo hiểm có thể được tăng hoặc

giảm trong tương quan với phí bảo hiểm định kỳ
quy năm theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ.
• Thay đổi Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bạn có
thể chuyển lựa chọn từ Quyền lợi Cơ bản sang
Quyền lợi Vượt trội, và ngược lại. Thêm vào đó,
Bạn có thể đề nghị thay đổi tỷ lệ gia tăng Số tiền
bảo hiểm.

• Thay đổi số phí bảo hiểm đóng: Khi khả năng
tài chính suy giảm và sau năm Hợp đồng thứ
nhất, Bạn có thể đề nghị giảm số phí đóng (phí
bảo hiểm ghi trên hoá đơn) và ngược lại.
• Đóng thêm phí để gia tăng đầu tư khi khả
năng tài chính cho phép. Tổng số phí đóng thêm
trong một năm có thể lên đến 5 lần phí bảo hiểm

định kỳ quy năm của năm đầu tiên.
• Tạm ngừng đóng phí: Tại một thời điểm nào
đó, 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 khi Hợp đồng
đã có Giá trị Giải ước. Hợp đồng tiếp tục được
duy trì hiệu lực cho đến khi nếu của Hợp đồng
sau khi trừ Khoản nợ vẫn còn đủ cho Khoản khấu
trừ hàng tháng.

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.
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Bạn có thể lựa chọn thời hạn bảo hiểm 10 năm, 15 năm hoặc 20 năm phù hợp với độ tuổi và kế hoạch
tài chính của mình. Khi kế hoạch tài chính thay đổi, Bạn có thể yêu cầu thay đổi thời hạn bảo hiểm phù
hợp với quy định của Bảo Việt Nhân thọ.

Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
• Có thể tạm ứng từ Giá trị giải ước và/hoặc
rút tiền từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Bạn
cần một khoản tiền để thực hiện một kế hoạch
hoặc để đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết.

• Bạn có thể chấm dứt Hợp đồng trước thời
hạn khi thực sự gặp khó khăn về tài chính và
không thể tiếp tục duy trì Hợp đồng. Ngược
lại, Bạn có thể đề nghị khôi phục Hợp đồng khi
tình trạng tài chính được cải thiện.

Một số thông tin quan trọng khác
Chương trình dành cho ai?

Linh hoạt trong đóng phí bảo hiểm
• Lựa chọn, thay đổi định kỳ đóng phí: Bạn có
thể đóng phí theo định kỳ hàng năm, 6 tháng,
quý hoặc tháng.

Lựa chọn, thay đổi thời hạn bảo hiểm phù hợp với kế hoạch tài chính

• Đây là chương trình bảo hiểm ưu đãi đặc biệt
dành riêng cho các khách hàng tái tục Hợp
đồng theo các quy định của Bảo Việt Nhân thọ.
• Có nhu cầu bảo vệ tài chính Gia đình và tích
lũy tài chính nhằm thực hiện một mục tiêu cụ
thể (như cho con học đại học, đi du học, mua
nhà, mua xe, đi du lịch, nghỉ hưu…) trong một
thời hạn xác định.
• Người được bảo hiểm có thể là Người được

bảo hiểm hoặc Bên mua bảo hiểm của Hợp
đồng đáo hạn
• Bên mua bảo hiểm có thể là chính Người được
bảo hiểm, vợ/chồng/con/cha/mẹ/anh/chị/em
ruột, doanh nghiệp, tổ chức…
• Tuổi của Người được bảo hiểm: trong độ tuổi từ
6 đến 65 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm
và không quá 75 tuổi khi Hợp đồng đáo hạn.

Lập kế hoạch tài chính để Gia đình có cuộc sống tuyệt vời chính là cách Bạn thể hiện trách nhiệm và
tình yêu thương trọn vẹn dành cho những người thân yêu.
Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công
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An Phúc Gia Lộc hoạt động như thế nào?
Mỗi Hợp đồng bảo hiểm An Phúc Gia Lộc có một
Tài khoản Hợp đồng tương ứng. Giá trị Tài khoản
Hợp đồng được tích luỹ từ phí bảo hiểm được phân bổ
và tiền lãi đầu tư thu được. Giá trị Tài khoản Hợp đồng
cũng dùng để trang trải cho Khoản khấu trừ hàng tháng
và các khoản Phí có liên quan.

Phí đóng

Lãi đầu tư

Phí ban đầu

Phí bảo hiểm rủi ro

Hàng năm, Bảo Việt Nhân thọ thông báo các giao dịch
có ảnh hưởng tới Giá trị Tài khoản Hợp đồng của Bạn:
Các khoản phí bảo hiểm đóng, Phí ban đầu, Phí bảo
hiểm được phân bổ, các khoản khấu trừ (Phí bảo hiểm
rủi ro, Phí quản lý Hợp đồng...), Giá trị Tài khoản và Giá
trị giải ước, các quyền lợi theo Hợp đồng, kết quả hoạt
động của Quỹ liên kết chung.

Giá trị Tài khoản Hợp đồng
Phí quản lý Hợp đồng
Các Phí khác nếu
phát sinh giao dịch

Các loại phí, chi phí áp dụng
Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để bảo đảm chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro quy định trong Hợp đồng,
được tính căn cứ vào: Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, nghề nghiệp, giới tính, tuổi, tình trạng
sức khoẻ của Người được bảo hiểm và các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.
Phí ban đầu:
Năm phân bổ
Tỷ lệ Phí ban đầu trên phí bảo hiểm định kỳ
Tỷ lệ Phí ban đầu trên Phí bảo hiểm đóng thêm

1
50%
8%

2
25%
6%

3
20%
6%

4
15%
6%

5
10%
5%

Từ năm thứ 6 trở đi
2,5%
2,5%

Phí quản lý Hợp đồng: hiện tại là 20.000 đồng/tháng
Phí quản lý Quỹ liên kết chung: hiện tại là 2%/năm
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.
Phí chấm dứt Hợp đồng (% trên Phí bảo hiểm định kỳ quy năm):
Năm phân bổ
Phí chấm dứt Hợp đồng

1
100%

2
3
4
100% 100% 90%

5
80%

6
50%

7
25%

Từ năm thứ 8 trở đi
0%

Phí rút trước là khoản phí theo tỷ lệ với Phí chấm dứt Hợp đồng tại thời điểm rút một phần Giá trị Tài khoản
Hợp đồng.
Phí dịch vụ: hiện tại bằng 100.000 đồng/lần. Trong mỗi năm hợp đồng, Bạn được miễn Phí dịch vụ cho lần rút
đầu tiên.
Lưu ý: Phí chấm dứt Hợp đồng, Phí rút trước và Phí dịch vụ chỉ phát sinh khi Bạn có giao dịch liên quan. Phí kiểm tra sức khỏe,
Phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng chỉ phát sinh khi có giao dịch liên quan như quy định tại Điều khoản Hợp đồng

Hợp đồng An Phúc Gia Lộc là một cam kết dài hạn, Bạn không nên chấm dứt Hợp đồng
trong những năm đầu do các khoản phí mà Bạn phải chịu có thể rất cao. Duy trì Hợp đồng
cũng là cách giúp Bạn thực hiện được kế hoạch tài chính của mình một cách dễ dàng nhất.
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Còn điều gì Bạn nên biết rõ hơn?
Hợp đồng bảo hiểm An Phúc Gia Lộc có thời
hạn dài, vậy khi cuộc sống hoặc thu nhập
thay đổi, tôi có thể điều chỉnh kế hoạch tài
chính không?
An Phúc Gia Lộc được thiết kế nhằm đáp ứng
tốt nhất những thay đổi trong cuộc sống của Bạn
thông qua cơ chế linh hoạt trong đóng phí bảo
hiểm, lựa chọn và thay đổi: Số tiền bảo hiểm,
Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Tỷ lệ gia tăng Số
tiền bảo hiểm, Thời hạn bảo hiểm… Chẳng hạn,
Bạn có thể đóng mức Phí cao, đóng Phí đóng
thêm lúc thu nhập cao và có thể giảm phí xuống
khi khả năng tài chính không còn dồi dào như
trước. Thêm vào đó, khi có nhu cầu bảo hiểm
cao Bạn có thể chọn Số tiền bảo hiểm lớn và/
hoặc chọn Quyền lợi Vượt trội. Ngược lại, khi
Bạn đã hoàn tất trách nhiệm với con cái và gia
đình, Bạn có thể đề nghị giảm Số tiền bảo hiểm
và/hoặc chuyển sang Quyền lợi Cơ bản.
Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Giá trị giải ước
khác nhau như thế nào?
Giá trị Tài khoản Hợp đồng là số tiền hiện có
trong Tài khoản Hợp đồng của Bạn. Giá trị Tài
khoản Hợp đồng được hình thành từ phí bảo
hiểm được phân bổ và lãi đầu tư sau khi khấu
trừ các loại phí. Giá trị giải ước là số tiền Bạn
nhận được khi có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng
hoặc khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực theo quy
định của Điều khoản Hợp đồng. Giá trị giải ước
được xác định bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng
trừ đi Phí chấm dứt Hợp đồng.
Có thể được rút bao nhiêu tiền từ Giá trị Tài
khoản Hợp đồng?
Bạn có thể rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp
đồng khi Hợp đồng có Giá trị giải ước để phục
vụ cho nhu cầu chi tiêu đột xuất. Bạn vui lòng
liên hệ với Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ để
được hướng dẫn chi tiết.
Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công

Chương trình An Phúc Gia Lộc có nhiều điểm
khá giống với An Phát Hưng Gia của Bảo Việt
Nhân thọ. Vậy đâu là sự khác biệt giữa hai
chương trình này? Có phải tất cả các khách
hàng đều có thể được tham gia chương trình
An Phúc Gia Lộc không?

• Cũng giống như An Phát Hưng Gia, chương

trình An Phúc Gia Lộc là sản phẩm bảo hiểm
đầu tư liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ
với 3 tính năng được kết hợp là “bảo hiểm + tiết
kiệm + đầu tư” cùng đặc tính nổi trội là sự linh
hoạt của sản phẩm làm phù hợp với khả năng
tài chính, nhu cầu bảo hiểm, nhu cầu tích luỹ tài
chính của khách hàng theo từng giai đoạn của
cuộc đời.

• Điểm khác biệt với An Phát Hưng Gia đó là
An Phúc Gia Lộc được thiết kế dành riêng cho
các khách hàng có Hợp đồng đáo hạn và muốn
tiếp tục bảo hiểm với Bảo Việt Nhân thọ. Theo
đó, khi tham gia Hợp đồng An Phúc Gia Lộc,
khách hàng sẽ được tặng ngay Quà tặng tham
gia Hợp đồng bằng 10% của Phí bảo hiểm định
kỳ của Năm Hợp đồng thứ nhất vào Giá trị Tài
khoản Hợp đồng khi đóng Phí bảo hiểm định kỳ
này trong Năm hợp đồng thứ nhất. Ngoài Quà
tặng tham gia Hợp đồng, khách hàng tham gia
An Phúc Gia Lộc còn được hưởng các ưu đãi
khác như: phạm vi bảo hiểm thương tật toàn bộ
vĩnh viễn bao gồm cả nguyên nhân không phải
là tai nạn, được bảo hiểm ngay đối với rủi ro tử
vong do nguyên nhân không phải tai nạn, độ tuổi
được bảo hiểm rộng hơn (từ 6-65 tuổi tại thời
điểm bắt đầu bảo hiểm).
Các quyền lợi ưu đãi trên chỉ có trong chương
trình An Phúc Gia Lộc và dành riêng cho các
khách hàng có Hợp đồng đáo hạn và muốn tiếp
tục bảo hiểm với Bảo Việt Nhân thọ.
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An Phúc Gia Lộc

Hiện thực mong ước, tiếp bước thành công

Ví dụ minh họa
Năm nay anh An 35 tuổi, anh chuẩn bị đáo hạn một Hợp đồng An Khang Thịnh Vượng 10
năm với Bảo Việt Nhân thọ. Khi nhận tiền đáo hạn của Hợp đồng cũ, anh An muốn được
tham gia tiếp một Hợp đồng bảo hiểm mới để tiếp tục được bảo hiểm cho mình lại vừa có
thể thực hiện được mong ước cho cậu con trai đi du học trong 15 năm tới.
Anh An đang cân nhắc xem nên chọn chương trình bảo hiểm nào để có thể đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của anh cũng như muốn tìm hiểu Bảo Việt Nhân thọ có chương trình hoặc quyền
lợi ưu đãi gì thêm với một khách hàng đã tham gia bảo hiểm lâu dài với Bảo Việt Nhân thọ
như anh An không?
Bảo Việt Nhân thọ rất vui mừng khi được cùng anh An lên kế hoạch tài chính cho những sự kiện
quan trọng trong cuộc đời của anh. An Phúc Gia Lộc kết hợp linh hoạt 3 tính năng “bảo hiểm + tiết
kiệm + đầu tư” với thời hạn bảo hiểm 10 năm, 15 năm và 20 năm. Vì vậy sản phẩm này rất phù
hợp với thời hạn mà anh An đã đặt ra trong kế hoạch. Mặt khác, chương trình An Phúc Gia Lộc
cũng có một số ưu đãi đặc biệt được thiết kế ngay trong chính sản phẩm này để dành cho những
khách hàng đã tham gia bảo hiểm lâu dài với Bảo Việt Nhân thọ như anh An.
Giả sử, anh An tham gia Hợp đồng mới An Phúc Gia Lộc cho mình với Số tiền bảo hiểm 500 triệu
đồng, chọn Quyền lợi tử vong Cơ bản, tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm là 5%, thời hạn 15 năm,
chọn mức phí đóng hàng năm là 50 triệu đồng, lãi suất đầu tư dự kiến đạt được là 7%/năm. Anh
An sẽ có các quyền lợi khi tham gia với các thông tin được tóm tắt như sau:

Tóm tắt minh họa quyền lợi bảo hiểm
Năm Hợp đồng (tính tròn năm)
Phí bảo hiểm cộng dồn
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ TTTBVV
Quà tặng tham gia Hợp đồng
Giá trị tài khoản Hợp đồng

Đơn vị: triệu đồng

1

2

3

4

5

10

15

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

500,0

750,0

500,0

525,0

550,0

575,0

600,0

725,0

1.165,9

71,0

117,0

168,9

227,1

611,8

1.165,9

0,9

3,3

5,0
30,5

Quyền lợi Gia tăng giá trị tài khoản
Quyền lợi duy trì Hợp đồng
GTTKHĐ + QLDTHĐ + QLGTGTTK

28,9
30,5

71,0

117,0

168,9

227,1

612,7

1.198,1

Anh An nhận tiền đáo hạn để cho con trai đi du học

Ngoài Quà tặng tham gia Hợp đồng, anh An còn được hưởng các ưu đãi khác như: phạm vi
bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn bao gồm cả nguyên nhân không phải là tai nạn, được
bảo hiểm ngay đối với rủi ro tử vong do nguyên nhân không phải tai nạn ...
Nếu anh An không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong thì gia đình anh An sẽ
được nhận Quyền lợi bảo hiểm tử vong như nêu trên.
Nếu tham gia thêm Sản phẩm bổ trợ, với số phí đóng thêm rất nhỏ, anh An sẽ được chi trả
quyền lợi khi xảy ra các rủi ro thuộc phạm vi Sản phẩm bổ trợ.
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TẠI SAO CHỌN
BẢO VIỆT NHÂN THỌ

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
75 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.
• 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.

Đây là tài liệu tóm lược những điểm
chính của sản phẩm, để biết thêm chi
tiết Bạn vui lòng tham khảo Điều khoản
mẫu và đề nghị được tư vấn thêm.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ
thành viên phục vụ khách
hàng tại các tỉnh, thành
phố trên toàn quốc.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower
Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Tổng đài 1900 558899 nhánh số 4
Email baovietnhantho@baoviet.com.vn
Website www.baovietnhantho.com.vn

