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Sản phẩm bổ trợ Miễn đóng phí bệnh lý nghiêm trọng mở rộng

Kế hoạch

bảo vệ tài chính
toàn diện

AN TÂM MIỄN PHÍ

Bạn lo lắng mọi kế hoạch đã lập có thể bị dở dang khi Bạn hay người
thân không may gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe?

Nhẹ âu lo, tròn mong ước

Bạn có biết Sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí của Bảo Việt Nhân thọ
sẽ giúp Bạn tiếp tục với kế hoạch tài chính của mình trong bất kỳ hoàn
cảnh nào?
Giờ đây, Bạn đã có thể nhẹ âu lo, tròn mong ước vì những dự định của
mình dành cho người thân sẽ luôn trở thành hiện thực khi Hợp đồng
bảo hiểm được miễn đóng phí với An Tâm Miễn Phí.

Quyền lợi nổi bật của An Tâm Miễn Phí

• An tâm miễn phí, tập trung chữa trị: Nếu Người được
bảo hiểm không may mắc phải 01 trong 37 bệnh lý
nghiêm trọng, hoặc mắc 01 trong 08 bệnh lý ung thư
của phụ nữ (nếu là nữ), Hợp đồng chính sẽ được
miễn phí kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau khi
Người được bảo hiểm được chẩn đoán và xác nhận
đến hết thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ. Bạn
sẽ không còn phải lo lắng việc đóng phí duy trì Hợp
đồng và yên tâm chữa trị để phục hồi sức khỏe.

• Quyền lợi đảm bảo trọn vẹn: Dù không phải tiếp
tục đóng các khoản phí bảo hiểm nhưng Bạn vẫn hoàn
Và còn nhiều quyền lợi hẫp dẫn khác

•

Bảo vệ toàn diện với các bệnh lý nghiêm trọng:
Khi kết hợp với các Sản phẩm bổ trợ Quyền lợi miễn
đóng phí do Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh
viễn, Quyền lợi bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng, Bạn
sẽ đạt được quyền lợi bảo vệ toàn diện (gồm cả miễn
đóng phí và chi trả bảo hiểm) trước các nguy cơ tử
vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mắc bệnh lý

Một số thông tin quan trọng khác

• Đối tượng tham gia: là Người được bảo hiểm, Bên
mua bảo hiểm, vợ/chồng của Bên mua bảo hiểm của
Hợp đồng chính phù hợp với quy định của Bảo Việt
Nhân thọ.
•

Tuổi tham gia bảo hiểm: tùy vào đối tượng tham
gia, tuổi tham gia có thể từ 01 đến 60 tuổi.

• Thời hạn bảo hiểm: tính từ ngày phát sinh hiệu lực
Ví dụ minh họa

Anh A tham gia bảo hiểm (BH)
An Phát Trọn Đời cho vợ
Phí BH đóng hàng năm
30 tuổi
Thời gian anh A đóng phí
Anh A tham gia thêm cho mình
Quyền lợi bổ trợ An Tâm Miễn Phí

toàn yên tâm vì toàn bộ quyền lợi của Hợp đồng vẫn được bảo
đảm trọn vẹn. Các kế hoạch tài chính mà Bạn đã lập dành cho
tương lai như quỹ giáo dục cho con, kế hoạch mua nhà, trang
bị tài sản,… vẫn đạt được đúng như dự định ban đầu của Bạn.

•

Mở rộng đối tượng bảo vệ cho người thân: Không chỉ
dành cho bản thân, Bạn còn có thể mở rộng quyền lợi miễn
đóng phí cho các thành viên khác trong gia đình như vợ/chồng
(nếu Bạn là Bên mua bảo hiểm trong Hợp đồng chính).

• Đạt được kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện: Bạn sẽ
đạt được kế hoạch bảo vệ + tích luỹ + đầu tư toàn diện khi kết
hợp An Tâm Miễn Phí với Hợp đồng chính và các sản phẩm
bổ trợ khác.
nghiêm trọng trong cuộc sống.

• Mức phí hợp lý: Với một khoản phí bảo hiểm nhỏ, Hợp
đồng chính và Sản phẩm bổ trợ này sẽ được miễn phí khi
không may mắc phải những bệnh lý nghiêm trọng.
•

Mạng lưới phân phối rộng khắp: Sản phẩm được phân
phối bởi mạng lưới 60 Công ty thành viên trên khắp các
tỉnh/thành trong toàn quốc.

đến ngày kết thúc thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính hoặc
khi Người được bảo hiểm đạt đến tuổi 66 (tức là bảo hiểm hết
tuổi 65), tùy thuộc thời điểm nào xảy ra trước.

• Định kỳ nộp phí: theo Hợp đồng chính với định kỳ năm, 06
tháng, quý hoặc tháng.

• Kết hợp với Hợp đồng chính: được tham gia cùng lúc với
Hợp đồng chính hoặc sau khi Hợp đồng chính đã có hiệu lực
theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ.

Anh A không may
bị tai biến

Đáo hạn
Hợp đồng

Phí BH do An Tâm Miễn Phí chi trả
35 tuổi

65 tuổi

90 tuổi

Thời gian Bảo Việt Nhân thọ đóng phí thay
Miễn đóng phí cho Hợp đồng chính
đến hết thời hạn hiệu lực của Sản phẩm bổ trợ này

Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí, để biết thêm chi tiết Bạn vui lòng truy cập
website hoặc liên hệ với Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ để được giải đáp và tư vấn thêm.
Hãy cùng Bảo Việt Nhân thọ đẩy lùi nỗi lo chi phí khi xây dựng kế hoạch bảo vệ toàn diện cho gia đình với An Tâm Miễn Phí ngay từ hôm nay!

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Trụ sở chính Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower,
Ðường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Các Công ty Bảo Việt Nhân thọ
thành viên phục vụ khách hàng
trên toàn quốc
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