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NIỀM TIN VỮNG CHĂC, CAM KẾT VỮNG BỀN

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

• 2 giây có 1 người tử vong
vì tim mạch
• 5 giây có 1 người bị nhồi
máu cơ tim
• 6 giây có 1 trường hợp
đột quỵ

• 200.000 ca tử vong/năm
do các bệnh lý tim mạch,
chiếm ¼ tổng số trường
hợp tử vong tại Việt Nam
• 70.000 ca tử vong/năm do
bệnh ung thư

(Nguồn: Hội tim mạch học Việt Nam, Hội ung thư Việt Nam, 2015 )

Chi phí điều trị các bệnh lý hiểm nghèo
Tên gói
BM_Phẫu Thuật Tim Hở Phức Tạp
BM_Phẫu Thuật Tim Kín, Lồng Ngực, Mạch Máu

Chi phí
Hàng trăm triệu
60 - 70 triệu

BM_Gói Chụp Và Can Thiệp Mạch Ngoại Biên

Hàng trăm triệu

BM_Gói Can Thiệp Động Mạch Vành Từ Lần 2

Hàng trăm triệu

BM_Gói Chụp, Can Thiệp Động Mạch Vành

Hàng trăm triệu

BM_Gói Can Thiệp Động Mạch Chủ

Hàng trăm triệu

Ung thư cổ tử cung (Giai đoạn sau)

Hàng trăm triệu

Ung thư phổi (Giai đoạn sau)

Hàng trăm triệu

Ung thư vú (Giai đoạn sau)

Hàng trăm triệu

(Nguồn: Bảng giá bệnh viện Vinmec, bệnh viện Trí Đức, 2015)
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• 20,8 triệu người Việt Nam
bị tăng huyết áp
• 03 người trưởng thành thì
có 01 người có nguy cơ
mắc các bệnh lý tim mạch
• 150.000 người mắc mới
ung thư/năm
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Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính

“

Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự,
không phải vàng và bạc

AN BÌNH THỊNH VƯỢNG là giải pháp bảo
hiểm nhân thọ ưu việt của Tổng Công ty Bảo
Việt Nhân thọ. Sản phẩm mang đến cho
khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính
khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm
trọng. Đây cũng là giải pháp giúp khách
hàng tích lũy tài chính một cách có kỷ luật để
chuẩn bị cho những dự định trong tương lai
khi về già hoặc khi may mắn không mắc phải
46 bệnh lý nghiêm trọng nào.

”

Mahatma Gandhi

An Bình Thịnh Vượng mang tới cho khách hàng
những quyền lợi nổi bật như sau:
Bảo vệ trước 46 bệnh lý nghiêm trọng

Được chi trả lên tới 1.000 ngày viện phí

Được chi trả lên tới 200% Số tiền bảo hiểm
trước rủi ro tử vong
Chi trả quyền lợi định kỳ mỗi 3 năm bắt đầu
từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 3

Lãi chia cuối Hợp đồng và Bảo tức hấp dẫn

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính
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QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Bảo hiểm nhiều lần trước rủi ro bệnh lý nghiêm trọng
Với quyền lợi đặc biệt này, nếu không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm
trọng, khách hàng có thể yên tâm điều trị để nhanh chóng phục hồi và
vẫn tiếp tục được hưởng quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm trong thời gian
còn lại của Hợp đồng.
Khách hàng hoàn toàn có thể chủ động hơn trước những nguy cơ mắc
bệnh lý nghiêm trọng khi được Bảo Việt Nhân thọ chi trả 2 lần cho 2
bệnh lý nghiêm trọng thuộc nhóm bệnh khác nhau nếu chẳng may mắc
phải trong suốt thời hạn Hợp đồng.
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Mắc bệnh lý nghiêm
trọng lần thứ nhất

Miễn đóng phí bảo
hiểm còn lại

Mắc bệnh lý nghiêm trọng
lần thứ 2

Chi trả 100%
Số tiền bảo hiểm

Tiếp tục hưởng các
quyền lợi của Hợp
đồng chính

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
+ Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng
(nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích
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Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ
hiện đại giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn, văn minh hơn
nhưng những rủi ro bất ngờ vẫn có thể xảy ra cướp đi
mạng sống của con người bất cứ lúc nào hoặc gây nên
tình trạng bệnh tật không thể phục hồi trở lại. Thực trạng
đáng buồn là nhiều gia đình trở nên khó khăn, túng quẫn
khi người trụ cột gia đình không may gặp rủi ro dẫn tới
mất mát hoặc giảm thu nhập. Do đó, nếu tham gia bảo
hiểm nhân thọ thì khách hàng sẽ có một khoản tiền để chi
trả, trang trải những chi phí như nằm viện, phẫu thuật,
thuốc men, nợ nần hoặc bù đắp một phần những khoản
thu nhập thường xuyên của gia đình bị mất hoặc bị giảm.

Được chi trả lên tới 1000 ngày viện phí
Khi lựa chọn sản phẩm An Bình Thịnh Vượng của Bảo Việt Nhân thọ,
khách hàng giảm bớt được gánh nặng chi phí nằm viện trong quá trình
điều trị cũng như hỗ trợ tài chính để chọn lựa được các điều kiện nằm
viện điều trị tốt nhất.

Trợ cấp viện phí Cơ bản

Trợ cấp viện phí Đặc biệt

Chi trả 0,2% Số tiền bảo
hiểm cho mỗi ngày nằm viện, tối
đa lên tới 2 triệu đồng/ngày

Chi trả 2 lần Trợ cấp viện phí
cơ bản cho mỗi ngày nằm tại
khoa Hồi sức tích cực.

Lên tới 100 ngày/năm Hợp đồng

Lên tới 30 ngày/năm Hợp đồng

Tổng số ngày được nhận trợ cấp viện phí Cơ bản và Đặc biệt lên tới

1.000 ngày với Quyền lợi tối đa lên tới 260% Số tiền bảo hiểm
cho suốt thời hạn Hợp đồng.

Quyền lợi duy trì cho tới khi 65 tuổi

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính
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QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Được chi trả lên tới 200% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
Được hỗ trợ tài chính góp phần đảm bảo duy trì mức sống của gia đình, giúp gia
đình nhanh chóng ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm +
Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng
(nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm +
Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng
(nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích

(Nếu tử vong khi chưa nhận Quyền
lợi Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

(Nếu tử vong khi đã nhận Quyền lợi
Bệnh lý nghiêm trọng lần thứ nhất)

Bảo Việt Nhân thọ có thể chi trả lên tới 400% Số tiền bảo hiểm trước
rủi ro tử vong do tai nạn nếu Người được bảo hiểm tham gia An Bình Thịnh
Vượng cùng Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh
viễn do tai nạn.
Quyền lợi chi trả này bao gồm (1) 200% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
của Hợp đồng chính và (2) 200% Số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai
nạn của Sản phẩm bổ trợ.

Khoản tiết kiệm, tích lũy lớn giúp khách hàng thực hiện những
dự định quan trọng trong tương lai
Khi khách hàng sống tới ngày Hợp đồng đáo hạn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả:
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Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm +
Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng
(nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm +
Bảo tức + Lãi chia cuối Hợp đồng
(nếu có) + Quyền lợi định kỳ lũy tích

(Nếu chưa nhận Quyền lợi Bệnh lý
nghiêm trọng lần thứ nhất)

(Nếu đã nhận Quyền lợi Bệnh lý
nghiêm trọng lần thứ nhất)

AN BÌNH THỊNH VƯỢNG NHIỀU LỰA CHỌN LINH HOẠT CHO KHÁCH HÀNG
• Lựa chọn số tiền bảo hiểm và mức phí phù hợp với khả năng tài chính của gia đình
• Lựa chọn và linh hoạt thay đổi định kỳ đóng phí
• Tạm ứng từ giá trị hoàn lại
• Tạm ứng đóng phí tự động
• Rút trước bảo tức
• Khôi phục hiệu lực Hợp đồng
• Nhận hoặc tích lũy quyền lợi định kỳ
• Bổ sung các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi bảo vệ

Được chi trả định kỳ 10% Số tiền bảo hiểm mỗi 3 năm, tối đa lên
đến 18 lần chi trả trong toàn bộ thời hạn hợp đồng
• Bảo Việt Nhân thọ chi trả Quyền lợi định kỳ bằng 10% Số tiền bảo hiểm bắt
đầu từ ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 3 và sau mỗi 3 năm cho tới hết thời hạn
Hợp đồng. Nếu lãi suất tích lũy là 8%/năm thì Tổng Quyền lợi định kỳ tích lũy
đến ngày đáo hạn tối đa lên tới 30 lần Số tiền bảo hiểm.
• Khách hàng có thể lựa chọn tích lũy Quyền lợi định kỳ và hưởng lãi suất tích
lũy theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ hoặc có thể đề nghị rút Quyền lợi định
kỳ đang tích lũy.
Các ngày kỷ niệm Hợp đồng được chi trả Quyền lợi định kỳ:

3

6

9

12

...

10%

10%

10%

10%

10%

Lãi chia cuối Hợp đồng và Bảo tức hàng năm
• Lãi chia cuối Hợp đồng: là khoản chia thêm cho khách hàng khi chi trả Hợp
đồng đáo hạn hoặc khi chấm dứt Hợp đồng do yêu cầu giải quyết Quyền lợi
bảo hiểm hoặc hủy Hợp đồng.
• Bảo tức: là khoản lãi chia khách hàng được thông báo hàng năm tùy thuộc vào
kết quả kinh doanh của công ty.

Gia tăng phạm vi bảo vệ toàn diện với các sản phẩm bổ trợ
Giải pháp bổ trợ đáp ứng nhu cầu mở rộng quyền lợi bảo hiểm một cách toàn
diện cho khách hàng thông qua các sản phẩm:
• Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
• Bảo hiểm Trợ cấp phẫu thuật và Điều trị ngoại khoa
• Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng

• Quyền lợi Miễn nộp phí bảo hiểm
Và các sản phẩm bổ trợ khác...

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính
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DANH SÁCH

BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG
ĐƯỢC BẢO HIỂM

NHÓM 1

16 Bệnh Alzheimer

1

Ung thư di căn

17 Loạn dưỡng cơ

2

Ghép tủy xương

18 U não lành tính

3

Thiếu máu bất sản

4

Bệnh ưa chảy máu (Hemophilia)
NHÓM 2

19 Phẫu thuật sọ não do bệnh của não bộ
20 Hôn mê
21 Hội chứng Apallic

5

Nhồi máu cơ tim cấp

6

Tai biến mạch máu não (Đột quỵ)

7

Suy tim mất bù (Bệnh tim giai đoạn cuối)

8

Phẫu thuật Van tim (Phẫu thuật thay Van tim)

9

Phẫu thuật Động mạch chủ

24 Viêm khớp dạng thấp nặng

10

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (Phẫu
thuật cầu nối chủ vành)

25 Ghép thận

11 Ghép tim
NHÓM 3
12 Bệnh xơ cứng rải rác (Bệnh đa xơ cứng)

NHÓM 4
22 Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống gây tổn thương thận
23 Suy thận (bệnh thận giai đoạn cuối)

26 Bệnh xơ cứng biểu bì tiến triển
NHÓM 5
27 Viêm não

13 Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ

28 Viêm màng não

14 Bệnh teo cơ nguồn gốc tủy sống

29 Bệnh sốt bại liệt

15 Bệnh Parkinson

30 Sốt rét ác tính
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THÔNG TIN CHUNG

NHÓM 6
31

Chấn thương sọ não nặng

32

Mất (cụt) các chi

33

Liệt các chi

34

Mù hai mắt

35

Thương tật vĩnh viễn đa chức năng

36

Bỏng nặng

37

Câm

38

Điếc hai tai

39

Mất khả năng sống (tồn tại) độc lập
NHÓM 7

40

Suy gan (Bệnh gan giai đoạn cuối)

41

Viêm gan siêu vi tối cấp

42

Tăng áp lực động mạch phổi vô căn

43

Suy hô hấp (Bệnh phổi giai đoạn cuối)

44

Viêm tụy mãn tính tái phát

45

Suy đa tạng

46

Ghép cơ quan chính (Phổi, Gan, Tụy)

Tuổi của Người được bảo hiểm
theo Hợp đồng chính:
Từ 18-60 tuổi tại thời điểm Hợp đồng bảo
hiểm phát sinh hiệu lực và không quá 75 tuổi
vào ngày đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm:
Thời hạn xác định: 10, 15, 20, 25 năm và đến
năm 75 tuổi.

Thời hạn đóng phí:
• Với thời hạn bảo hiểm 10, 15, 20, 25 năm:
thời hạn đóng phí trùng với thời hạn bảo
hiểm.
• Với thời hạn bảo hiểm đến năm 75 tuổi: thời
hạn đóng phí là 10, 15, 20, 25 năm hoặc
đóng phí đến năm 75 tuổi.

Linh hoạt lựa chọn định kỳ đóng phí:
Đóng phí theo năm, 6 tháng, quý, tháng.

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính
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MINH HỌA QUYỀN LỢI
Khách hàng NVA (nam) 35 tuổi, tham gia sản phẩm AN BÌNH THỊNH VƯỢNG, lựa chọn được
bảo vệ đến 75 tuổi và tham gia thêm Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn
bộ vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn 15 năm với những thông tin chi tiết như sau:
Số tiền bảo hiểm Hợp đồng chính

100.000.000 đồng

Số tiền bảo hiểm Sản phẩm bổ trợ

200.000.000 đồng

Phí bảo hiểm định kỳ Hợp đồng chính

16.121.000 đồng/năm (tương đương 44.200đồng/ngày)

Phí bảo hiểm định kỳ Sản phẩm bổ trợ

362.200 đồng/năm

Thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính

15 năm

Thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng chính

40 năm

TRƯỜNG HỢP SỐNG AN BÌNH
Tổng phí bảo hiểm Hợp đồng chính (*)
16.121.000 đ/năm x 15 năm
= 241.815.000 đ

3

Tham
gia

6

9

15

12

Năm 40
Kết thúc Hợp đồng

Vào ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 3 và mỗi 3 năm sau đó đến trước khi hợp
đồng đáo hạn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ trả quyển lợi định kỳ 10 triệu đồng. Tổng
Quyền lợi định kỳ được tích lũy đến ngày đáo hạn là 700.349.100 đồng.

Nhận Quyền lợi

2,045 tỷ đồng

TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH LÝ NGHIÊM TRỌNG
Ghi chú:
Số liệu minh họa với tỷ lệ bảo
tức 2,5% trên (02 lần Số tiền bảo
hiểm + bảo tức đã công bố), tỷ lệ
lãi suất 7,5% và Quyền lợi định kỳ
được để lại lũy tích tại Bảo Việt
Nhân thọ.
(*) Tổng phí bảo hiểm Hợp đồng
chính chưa bao gồm phí bảo
hiểm của Sản phẩm bổ trợ

Tổng phí bảo hiểm
Hợp đồng chính (*)
16.121.000 đ
Tham
gia

1

Miễn đóng phí
3

6

9

12

Mắc bệnh lý
nghiêm trọng
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Năm 40
Kết thúc Hợp đồng

Nhận Quyền lợi
1,379 tỷ đồng

Nhận lần 1
100 triệu đồng
Quyền lợi định kỳ vẫn được chi trả vào các ngày kỷ niệm
Hợp đồng thứ 3 và sau mỗi 3 năm.

TRƯỜNG HỢP TỬ VONG

Hãy lập kế hoạch đảm bảo
tài chính chủ động và chắc
chắn để bạn và gia đình luôn
thảnh thơi vui sống khỏe
mạnh và thực hiện thành
công những dự định trong
cuộc sống ngay từ hôm nay
với An Bình Thịnh Vượng.
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Tổng phí bảo hiểm
Hợp đồng chính + Sản phẩm bổ trợ
16.483.200 đ/năm
Tham
gia

Năm 1
Kết thúc Hợp đồng

Nhận Quyền lợi
205 triệu đồng

Nhận Quyền lợi

+ 200 triệu đồng

Nếu tử vong do tai nạn

Trợ cấp viện phí tối đa
suốt thời hạn Hợp đồng
được nhận

260 triệu đồng

TẠI SAO CHỌN
BẢO VIỆT NHÂN THỌ

BẢO VIỆT NHÂN THỌ - SỨ MỆNH
“BẢO ĐẢM LỢI ÍCH 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.

Là doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, Bảo Việt
Nhân thọ nhận thức rõ vai trò của mình đến cộng
đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

• Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng.

• Hướng tới đối tượng học sinh nghèo hiếu học mà
Bảo Việt Nhân thọ kết hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em
Việt Nam triển khai trong nhiều năm qua. Thông
qua chương trình này, Bảo Việt Nhân thọ đã đem
hàng chục ngàn phần quà, suất học bổng và hàng
ngàn xe đạp tới cho các em học sinh trên khắp
các vùng miền tổ quốc.

• Hơn 12 triệu khách hàng.
• Mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành với
75 Công ty thành viên.
• 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 - Anh quốc bình chọn.
• 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.

• Chương trình khám bệnh từ thiện “Chung tay vì
cộng đồng” dành cho hàng ngàn gia đình chính
sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
• Trao tặng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho các
em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
• Trao tặng nhà tình nghĩa tri ân các gia đình có
công với cách mạng.
• Trao tặng quà hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

• Sản phẩm “An Sinh Giáo Dục” được bình chọn là
“Sản phẩm vì cộng đồng”.
Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm An Bình Thịnh Vượng, để biết thêm chi tiết
Bạn vui lòng tham khảo Điều khoản và đề nghị được tư vấn thêm.
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Tích lũy tài chính
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TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài: 1900 558899 nhánh số 4
Fax: (04) 3577 0958
Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn
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Website: www.baovietnhantho.com.vn

