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NIỀM TIN VỮNG CHĂC, CAM KẾT VỮNG BỀN

VÌ SAO BẠN CẦN CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO TUỔI HƯU?
Bạn đang không có sự chuẩn bị nào cho cuộc sống khi nghỉ
hưu và phó thác hoàn toàn vào trợ cấp của nhà nước sau này?
Bạn đang công tác và có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng lương
hưu từ nguồn đó không đủ để bạn sống thoải mái khi nghỉ hưu?
Sống quây quần cùng con cháu là điều ai cũng mong muốn
nhưng sống độc lập tài chính và không phụ thuộc vào chu cấp
của con cái không phải ai cũng làm được.
Tuổi nghỉ hưu sẽ là lúc tuyệt vời nhất cho những ước mơ khi
còn trẻ mà bạn chưa thực hiện được, và thật tuyệt vời khi bạn
có thể “rủng rỉnh” túi cho những ước mơ này.

Giải pháp Hưu trí dành cho cá nhân
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Sống an nhàn là điều mỗi chúng ta luôn mong mỏi, khát khao khi đến tuổi bóng xế chiều.
Không toan tính cho việc mưu sinh, chẳng bận tâm chi tiêu mỗi tháng để được ngao du đây
đó và vui quây quần bên những người thân yêu…
Thấu hiểu những lo âu và mong muốn được chia sẻ bao ước mơ tốt đẹp trên mỗi chặng
đường trong cuộc sống, Bảo Việt Nhân thọ mang đến cho bạn kế hoạch hưu trí dành cho cá
nhân Hưu Trí An Khang. Đây chính là sự chuẩn bị tài chính tốt nhất để bạn có thể tận hưởng
một cuộc sống về già độc lập, “rủng rỉnh” như khi còn ở ”tuổi xuân xanh” cho đến tận cuối
đời với mức lương hưu như mong muốn.

Tại sao kế hoạch Hưu Trí An Khang là sự chuẩn bị tài chính tốt nhất để bạn
tận hưởng hưu trí thảnh thơi, cuộc đời sung túc?

Nguồn thu nhập
vững chắc, ổn
định khi nghỉ hưu

Được tự chọn
mức lương hưu
như mong muốn

Được bảo vệ và
đảm bảo tài chính
trước rủi ro trong
cuộc sống
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Tích lũy Quỹ hưu
trí an toàn, minh
bạch và hiệu quả

Tiết kiệm được
nhiều hơn với ưu
đãi về thuế thu
nhập cá nhân
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Các quyền lợi vượt trội của
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Quyền lợi Hưu trí định kỳ - THẢNH THƠI
VỚI CUỘC SỐNG KHI NGHỈ HƯU
Khi đạt tuổi nghỉ hưu theo quy định, Người
được bảo hiểm sẽ được hưởng Quyền lợi
Hưu trí định kỳ (lương hưu) theo một trong
hai lựa chọn sau: (1) Nhận Quyền lợi Hưu
trí định kỳ trong một thời hạn xác định
hoặc (2) Nhận Quyền lợi Hưu trí định kỳ
cho đến khi Người được bảo hiểm tử
vong.
Xem thông tin chi tiết hơn tại mục Quyền lợi
Hưu trí định kỳ trang 7.
Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu
Người được bảo hiểm có thể nhận ngay
một khoản tài chính phục vụ kế hoạch chi
tiêu lớn khi bắt đầu bước vào tuổi hưu với
một trong hai lựa chọn sau:
Nhận

25%

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

Nhận

50%

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

Đầu tư an toàn và hiệu quả với Quỹ
hưu trí tự nguyện
Trong suốt thời gian Hợp đồng bảo hiểm,
Khoản đóng góp của bạn sẽ được đầu tư
vào Quỹ hưu trí tự nguyện của Bảo Việt
Nhân thọ và được hưởng lãi từ kết quả đầu
tư của Quỹ này sau khi đã trừ Chi phí hợp
lý có liên quan.
Bảo Việt Nhân thọ cam kết lãi suất theo năm
trong suốt thời gian tham gia Hợp đồng, sẽ
không thấp hơn lãi suất cam kết tối thiểu.
Quỹ hưu trí tự nguyện thực hiện chiến lược
đầu tư theo định hướng an toàn, theo đó,
tài sản của Quỹ được đầu tư vào các công
cụ sinh lời ổn định như trái phiếu Chính phủ,
trái phiếu Doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng
và các công cụ khác theo quy định pháp
luật, hạn chế đầu tư vào cổ phiếu.
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Lãi suất cam kết tối thiểu Quỹ hưu trí tự nguyện
Năm

1
5,5%

Năm

2
5%

Năm

3
4,5%

Năm

4-10
3%

Mỗi năm
còn lại

1,5%

Quyền lợi bảo vệ toàn diện - Sự đảm
bảo an toàn tài chính trước rủi ro trong
cuộc sống
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Quyền lợi
bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
được chi trả khi Người được bảo hiểm
không may gặp rủi ro (Tử vong/Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn) sẽ giúp gia đình giảm bớt
gánh nặng tài chính, vượt qua giai đoạn khó
khăn.
Xem thông tin chi tiết hơn tại mục Quyền lợi
bảo hiểm Tử vong trang 7.
Quyền lợi Trợ cấp mai táng - giảm gánh
nặng về chi phí hậu sự
Khi Người được bảo hiểm không may tử
vong trước khi đến hạn nhận Quyền lợi
hưu trí, Quyền lợi Trợ cấp mai táng được
chi trả nhằm hỗ trợ các chi phí hậu sự mà
gia đình phải lo toan khi người thân không
may qua đời. Số tiền của Quyền lợi Trợ cấp
mai táng do Bên mua bảo hiểm lựa chọn từ
1-30 triệu.
Quyền lợi Tạm ứng từ Giá trị tài khoản
Bảo Việt Nhân thọ là công ty đầu tiên trên thị
trường cung cấp Quyền lợi này!
Đây là quyền lợi giúp Bên mua bảo hiểm có
khoản hỗ trợ tài chính cần thiết khi gặp khó
khăn.
Bên mua bảo hiểm có thể được tạm ứng lên
tới 3 lần Giá trị hiện tại của Quyền lợi Hưu
trí định kỳ.

Quyền lợi Rút Giá trị Tài khoản
Trong thời gian Hợp đồng Hưu Trí An Khang
có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm được phép
rút Giá trị Tài khoản theo quy định của Hợp
đồng bảo hiểm khi:

• Suy giảm ít nhất 61% khả năng lao động
• Được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo
• Định cư hợp pháp ở nước ngoài
Quyền lợi Duy trì Hợp đồng - phần
thưởng đặc biệt dành cho Hợp đồng
hưu trí
Quyền lợi Duy trì đóng góp

Linh hoạt xây dựng kế hoạch hưu trí
phù hợp với các nhu cầu khác nhau
Tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính của
bạn trong từng giai đoạn cuộc đời, bạn có
thể xây dựng và linh hoạt điều chỉnh Quỹ
hưu trí của mình thích ứng với những thay
đổi trong từng giai đoạn.
Bạn có thể chủ động và linh hoạt:

• Lựa chọn/Thay đổi Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong, Quyền lợi bảo hiểm Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn, Quyền lợi Hưu trí định
kỳ, Tuổi nghỉ hưu

• Đóng Khoản đóng góp thêm/Khoản đóng
góp một lần bổ sung để gia tăng đầu tư

Đây là phần thưởng đặc biệt dành cho các
Hợp đồng được duy trì và đóng góp định
kỳ đều đặn và sẽ được cộng vào Giá trị tài
khoản vào Năm phân bổ thứ 10 và vào mỗi
10 năm sau.
Tỷ lệ % trên Giá trị Tài khoản trung bình
Năm phân bổ thứ 10

Mỗi 10 năm sau đó

0,5%

0,5%

• Lựa chọn/Thay đổi Số tiền bảo hiểm
• Tiếp tục đóng góp cho Tài khoản bảo
hiểm hưu trí đang bị đóng tạm thời

• Lựa chọn/Thay đổi định kỳ đóng góp,
mức đóng góp mỗi kỳ

• Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm hưu trí

Quyền lợi Gia tăng Giá trị Tài khoản
Đây là khoản chi trả đặc biệt giúp gia tăng
quyền lợi cho các Tài khoản có Giá trị thỏa
mãn quy định của Bảo Việt Nhân thọ.
Giá trị Tài khoản trung bình

Tỷ lệ %
(tính trên Giá
trị Tài khoản
trung bình)

Thấp hơn 75 triệu đồng

0%

Từ 75 triệu đến dưới 150 triệu đồng

0,20%

Từ 150 triệu đến dưới 400 triệu đồng

0,40%

Từ 400 triệu đến dưới 800 triệu đồng

0,60%

Từ 800 triệu đồng đến dưới 1.5 tỷ đồng

0,75%

Từ 1.5 tỷ đồng trở lên

1,0%
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Một số thông tin cần biết thêm về
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Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
Chỉ có hơn 25,5% người cao tuổi ở Việt Nam sống bằng lương
hưu hay trợ cấp xã hội, còn lại trên 70% người cao tuổi không
có tích lũy vật chất, phải tự lao động kiếm sống cùng với sự hỗ
trợ của con cháu và gia đình.

Chương trình dành cho ai?
Đối tượng tham gia là các cá nhân có nhu cầu:

Khoảng 95% người cao tuổi ở Việt Nam mắc các loại bệnh tật
cần đến sự trợ giúp tài chính. Bình quân chi phí ý tế đối với
người cao tuổi gấp 7 lần so với người trẻ.
Bạn đã chuẩn bị cho gia đình một chiếc phao bảo vệ nếu
Người trụ cột không may gặp gặp rủi ro ảnh hưởng đến
nguồn thu nhập và những kế hoạch của gia đình trong
tương lai?

• Xây dựng một chương trình hưu trí bổ

sung lâu dài cho mình hoặc cho người
thân, vợ/chồng...

NHU CẦU BẢO
CAO gia bảo hiểm: từ 15-65 tuổi
• ĐộHIỂM
tuổi tham
Triệu đồng
1200
1000
800
600
400
200

tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm hưu trí
phát sinh hiệu lực

• Quyền lợi Vượt trội: Mức chi trả là tổng Số
tiền bảo hiểm tử vong và Giá trị Tài khoản
tại thời điểm tử vong.
NHU CẦU ĐẦU TƯ CAO
NHU
CẦU ĐẦU TƯ CAO
Triệu đồng
1200

• Kết hợp cung cấp giải pháp đáp ứng cả

1000

• Linh hoạt điều chỉnh quỹ hưu trí nhằm đáp

600

nhu cầu bảo vệ toàn diện và hưu trí

ứng sự thay đổi của bạn qua từng thời kỳ

Có hai Quyền lợi Hưu trí định kỳ có thể lựa chọn:
• (1) Quyền lợi Cao niên: nhận Quyền lợi Hưu
trí định kỳ cho thời hạn xác định (15, 20, 25
năm), phụ thuộc lựa chọn của khách hàng.

• (2) Quyền lợi Bách niên: nhận Quyền lợi
Hưu trí định kỳ cho đến khi tử vong.

Định kỳ chi trả Quyền lợi Hưu trí định kỳ:
tháng, quý, 6 tháng, năm theo sự lựa chọn
của Bên mua bảo hiểm.

200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Trước ngày đến hạn nhận Quyền lợi hưu trí lần đầu

Giá trị tài khoản

Quyền lợi tử vong

Số tiền bảo hiểm

NHU CẦU BẢO HIỂM CAO
NHU
CẦU BẢO HIỂM CAO

NHU CẦU

Triệu đồng

Triệu đồng

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

0

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Trước ngày đến hạn nhận Quyền lợi hưu trí lần đầu

Giá trị tài khoản

Quyền lợi tử vong

Năm Hợp đồng

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong: được lựa
chọn 1 trong 2 quyền lợi
• Quyền lợi Cơ bản: Mức chi trả là giá trị lớn
hơn giữa Số tiền bảo hiểm tử vong và Giá
trị tài khoản tại thời điểm tử vong.

400

Năm Hợp đồng

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

Năm Hợp đồng

Quyền lợi Hưu trí định kỳ sẽ bắt đầu được
trả hàng năm ngay sau khi bạn đạt Độ tuổi
Trước ngày đến hạn nhận Quyền lợi hưu trí lần đầu
nghỉ hưu theo sự thỏa thuận thống nhất và
phùQuyền
hợp
với quy Số
định
của pháp luật (sớm
Giá trị tài khoản
lợi tử vong
tiền bảo hiểm
nhất 55 tuổi đối với Nữ, 60 tuổi đối với Nam).

0

800

Số tiền bảo hiểm
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Tuổi bắt đầu được nhận
bảo hiểm

Bội số tối đa của Khoản đóng
góp định kỳ (quy) năm

Bội số tối đa của Khoản đóng
góp một lần

15-25

40

4

26-35

50

5

36-40

45

4,5

41- 45

40

4

46-50

30

3

51-55

20

2

56-60

15

1,5

61-65

5

1
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Trư

Giá trị tài khoản

Bên mua bảo hiểm được linh hoạt lựa chọn Số tiền bảo hiểm tối đa theo tuổi và khoản đóng
góp định kỳ được quy định trong bảng dưới đây:

6I
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Một số thông tin cần biết thêm về
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1. Người lao động đã có bảo hiểm xã hội
rồi thì có cần thiết tham gia thêm bảo
hiểm Hưu Trí An Khang nữa không?
Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm Hưu
Trí An Khang là những hình thức đảm bảo
an sinh xã hội, không loại trừ và có thể bổ
trợ lẫn nhau. Khi tham gia Hưu Trí An Khang,
người lao động được hưởng các quyền lợi
nổi bật sau:

• Bảo hiểm toàn diện cho người lao động
trước các rủi ro trong cuộc sống khi chưa
đến tuổi hưu.

• Bổ sung thu nhập ngoài lương hưu từ Bảo

hiểm xã hội khi về hưu để đảm bảo cuộc
sống hưu trí an nhàn, thảnh thơi, sung túc
về tài chính.

• Tiết kiệm được nhiều hơn với ưu đãi về
thuế thu nhập cá nhân.

2. Mức phí đóng tối thiểu cho một Hợp đồng
Bảo hiểm Hưu Trí An Khang là bao nhiêu?
Hiện tại, Bảo Việt Nhân thọ quy định mức
đóng tối thiểu theo các định kỳ đóng góp
như sau:

• Định kỳ năm: 4.000.000 đồng
• Định kỳ 6 tháng: 3.000.000 đồng
• Định kỳ quý: 2.000.000 đồng
• Định kỳ tháng: 1.000.000 đồng

Mức tối đa không giới hạn mà phụ thuộc
vào nhu cầu và khả năng tài chính của
Khách hàng.

b. Người được bảo hiểm được chẩn đoán
mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định của
pháp luật hiện hành; hoặc

3. Khi Tài khoản bảo hiểm hưu trí bị đóng
tạm thời thì Hợp đồng bảo hiểm hưu trí còn
những quyền lợi gì?

c. Người được bảo hiểm là công dân Việt
Nam được cơ quan có thẩm quyền cho
phép định cư hợp pháp ở nước ngoài.

• Giá trị Tài khoản vẫn được tích lũy theo lãi

Khi Bên mua bảo hiểm rút Tài khoản bảo
hiểm hưu trí, Hợp đồng bảo hiểm hưu trí
sẽ chấm dứt hiệu lực.

suất của Quỹ hưu trí

• Tài khoản bảo hiểm hưu trí sẽ không bị

khấu trừ các khoản khấu trừ hàng tháng.
Tài khoản bảo hiểm hưu trí sẽ không còn
Quyền lợi Trợ cấp mai táng và Quyền lợi
Duy trì Hợp đồng

5. Trong thời gian tham gia, Bên mua bảo
hiểm không thực hiện được tiếp việc
đóng góp định kỳ, Hợp đồng của khách
hàng được xử lý như thế nào?

• Quyền lợi hưu trí đến hạn (nếu có) sẽ được trả
4. Trong quá trình tham gia Hưu Trí An
Khang, Bên mua bảo hiểm có thể rút tiền
trước về được không?

Nếu Bên mua bảo hiểm không duy trì được
khoản đóng góp định kỳ sau thời gian gia
hạn theo quy định của Bảo Việt Nhân thọ,
tài khoản sẽ được xử lý đóng tạm thời.
Theo đó:

• Bên mua bảo hiểm được tạm ứng từ giá trị

• Tài khoản không bị khấu trừ các khoản

tài khoản khi có khó khăn trong cuộc sống.

• Ngoài ra, trong thời gian Hợp đồng bảo

6. Người lao động đang tham gia bảo
hiểm Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo
Việt Nhân thọ hoặc Bảo hiểm hưu trí tự
nguyện nhóm của một doanh nghiệp
khác có thể chuyển Tài khoản Bảo hiểm
hưu trí sang Hợp đồng Hưu Trí An Khang
của Bảo Việt Nhân thọ không?
Khi người lao động chấm dứt Hợp đồng lao
động hoặc chuyển sang Doanh nghiệp khác
thì có quyền yêu cầu chuyển Tài khoản bảo
hiểm hưu trí của mình sang Hợp đồng Hưu
Trí An Khang tại Bảo Việt Nhân thọ.

khấu trừ hàng tháng và vẫn được tích lũy
theo lãi suất của Quỹ hưu trí tự nguyện.

hiểm hưu trí có hiệu lực, Bên mua bảo
hiểm có thể rút Giá trị Tài khoản bảo hiểm
hưu trí trong các trường hợp dưới đây:

• Tài khoản không còn Quyền lợi Trợ cấp

a. Người được bảo hiểm bị suy giảm ít
nhất 61% khả năng lao động theo quy
định của pháp luật hiện hành; hoặc

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Bảo Việt
Nhân thọ sẽ trả Giá trị tài khoản trừ đi các
khoản nợ (nếu có).

mai táng và Quyền lợi Duy trì Hợp đồng.

• Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc

Những điều bất ngờ không lường trước trong cuộc sống có thể ảnh
hưởng nghiêm trọng Quỹ hưu trí của bạn. Không ai có thể nhìn trước
tương lai nhưng hãy cân nhắc những điều có thể xảy ra và nó sẽ ảnh
hưởng như thế nào đến kế hoạch tài chính của bạn.
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Cơ chế hoạt động và một số khái niệm cơ bản
Hưu trí là khoản tiêu xài đắt đỏ nhất mà bạn thực hiện
trong đời. Vì vậy nên tìm hiểu nó thực sự sẽ tiêu tốn hết
của bạn bao nhiêu.
David Blanchett

HƯU TRÍ AN KHANG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Tài khoản bảo hiểm hưu trí
Mỗi Hợp đồng bảo hiểm Hưu Trí An Khang
sẽ có một Tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng.
Giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí của Bạn
tương ứng với phần đóng góp của bạn.

Giá trị Tài khoản Bảo hiểm hưu trí được
tích luỹ từ Khoản đóng góp được phân
bổ và tiền lãi đầu tư thu được. Giá trị Tài
khoản bảo hiểm hưu trí cũng dùng để trang
trải cho Khoản khấu trừ hàng tháng và các
khoản phí có liên quan.

Phí Bảo hiểm đóng
(Khoản đóng góp)
Lợi nhuận đầu
tư từ Quỹ hưu
trí tự nguyện

Phí
ban đầu

Phí bảo hiểm
rủi ro, Phí quản
lý Hợp đồng

TÀI KHOẢN
BẢO HIỂM HƯU TRÍ

Phí
quản lý quỹ

Lựa chọn
đặc biệt đón
tuổi hưu

Tại thời điểm
nhận Quyền lợi
hưu trí định kỳ
lần đầu tiên

Nhận
Quyền lợi Hưu trí
định kỳ
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Cơ chế hoạt động và một số khái niệm cơ bản

Ví dụ minh họa

CÁC LOẠI PHÍ

Khách hàng Nguyễn Văn A, 30 tuổi, tham gia Hưu Trí An Khang cho bản thân với những
thông tin chi tiết như sau:

Áp dụng cho Hợp đồng Hưu Trí An Khang
bao gồm:
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 và các quy định về đánh giá rủi ro.
Phí ban đầu: là khoản chi phí dùng để trang
trải chi phí phát hành Hợp đồng bảo hiểm và
các chi phí khác. Tỷ lệ phí ban đầu áp dụng
với khoản đóng góp định kỳ và khoản đóng
góp thêm theo bảng dưới đây:
Năm phân bổ

1

2

3

4

5

6+

% khoản đóng góp
định kỳ

25% 10% 5% 5% 5% 0%

% khoản đóng góp
đóng thêm

10% 4% 3% 2% 2% 0%

Phí quản lý Hợp đồng: là khoản chi phí
được khấu trừ hàng tháng từ Tài khoản hưu
trí để chi trả cho việc quản lý, duy trì Tài
khoản và cung cấp thông tin liên quan đến
Tài khoản cho Bên mua bảo hiểm. Phí quản
lý Hợp đồng hiện tại là 20.000 đồng/tháng
và có thể thay đổi theo từng thời kỳ nhưng
tối đa không quá 45.000 đồng/tháng.
Phí quản lý Quỹ Hưu trí tự nguyện: là
khoản phí được khấu trừ trước khi công bố
lãi suất đầu tư để chi trả cho các hoạt động
quản lý Quỹ hưu trí. Phí quản lý Quỹ hưu trí tự
nguyện hiện tại là 2%/năm theo giá trị tài sản
đầu tư của quỹ trong năm.

Số tiền bảo hiểm

300.000.000 đồng

Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi Cơ bản

Quyền lợi Trợ cấp mai táng

10.000.000 đồng

Tuổi nghỉ hưu chuẩn

60

Quyền lợi hưu trí

• Quyền lợi Cao niên 15 năm
• Lựa chọn đặc biệt Đón tuổi hưu: nhận 25% Giá trị Tài
khoản tại lần nhận Quyền lợi hưu trí đầu tiên

Thời hạn đóng góp

Đến tuổi nghỉ hưu chuẩn

Định kỳ chi trả Quyền lợi hưu trí

Năm

Khoản đóng góp định kỳ dự kiến đóng 12.000.000 đồng/năm

Sau đây là minh họa quyền lợi bảo hiểm hưu trí cho Khách hàng Nguyễn Văn A:
BẮT ĐẦU THAM GIA
Nam, 30 tuổi

Chi tiết về các loại Phí được ghi trong Điều
khoản Hợp đồng.

BẮT ĐẦU NGHỈ HƯU
Nam, 60 tuổi QLHTĐK(*)
Thời gian tích lũy

Thời gian nhận Quyền lợi Hưu trí
15 năm

Lựa chọn
đặc biệt đón
tuổi hưu
363,79 triệu
đồng

Tổng tích lũy định kỳ
30 năm x 12 triệu
= 360 triệu

Tuổi Người được bảo hiểm

Tổng Quyền lợi
hưu trí định kỳ

2 tỷ đồng

Tổng Quyền lợi hưu trí được nhận

(*) Quyền lợi Hưu trí định kỳ

2,334 tỷ đồng

Thời gian tích lũy

LÃI SUẤT ĐẦU TƯ DỰ KIẾN (8%)

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG
Nam, 75 tuổi

Thời gian nhận Quyền lợi hưu trí

30

35

40

45

50

55

59

60

65

70

1

6

11

16

21

26

30

31

36

41

46

12.00

72.00

132.00

192.00

252.00

312.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

Quyền lợi Bảo hiểm tử vong

300.00

300.00

300.00

350.11

602.82

986.97

1,437.63 1,099.63 1,037.48

676.51

Quyền lợi Trợ cấp mai táng

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

300.00

300.00

300.00

350.11

602.82

986.97

1,437.63

Năm Hợp đồng
Khoản đóng góp cộng dồn

74

QUYỀN LỢI BẢO VỆ ĐA DẠNG

Hợp đồng Hưu Trí An Khang là một cam kết dài hạn. Việc đóng góp
không đủ hoặc ngừng đóng góp sẽ làm giảm Giá trị tài khoản hoặc Tài
khoản bảo hiểm hưu trí sẽ bị đóng tạm thời, ảnh hưởng đến quyền lợi
của các bên tham gia.

Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV*
QUYỀN LỢI HƯU TRÍ
Lựa chọn đặc biệt đón tuổi hưu

363.79

Quyền lợi hưu trí định kỳ

72.76

Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

0.14

0.69

1.32

3.45

7.08

106.78

156.69
676.51

Giá trị Tài khoản hưu trí

8.63

77.81

186.09

350.11

602.82

986.97

1,437.63 1,099.63 1,037.48

Tổng giá trị Tài khoản hưu trí

8.63

77.95

186.78

351.43

606.26

994.05

1,454.84

* TTTBVV: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

212.61

17.22
Tổng quyền lợi hưu trí nhận được
(bao gồm lựa chọn đặc biệt đón tuổi hưu)

2,334.69

Đơn vị: triệu đồng
Tổng Quyền lợi
Hưu trí nhận được

Bên cạnh những Quyền lợi trên Khách hàng sẽ được hỗ trợ thêm Quyền lợi Trợ cấp mai
táng theo quy định tại Điều khoản của Hợp đồng.
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Không phụ thuộc vào con cái: dù con cái bạn có thể kiếm ra
được nhiều hay không nhiều tiền, sẽ thoải mái hơn khi bạn
vẫn có thể đảm bảo được cuộc sống cho mình và để cho
con cái tập trung chăm sóc gia đình của chúng.

Tại sao nên chọn Bảo Việt?

Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam
Hưu trí có vẻ như còn một quãng đường khá xa đối với
những người trẻ. Tuy nhiên, điều tối quan trọng lại là bắt đầu
lên kế hoạch tài chính cho hưu trí càng sớm càng tốt.

Tài chính hùng mạnh với tổng tài sản của
Tập đoàn Bảo Việt lớn nhất tại thị trường
bảo hiểm Việt Nam
Cung cấp các dịch vụ tài chính đa ngành:
bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ,
đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng,
đầu tư bất động sản
Mạng lưới phục vụ khách hàng rộng khắp
với lực lượng nhân sự hùng hậu: gần
100.000 cán bộ nhân viên chuyên nghiệp,
tư vấn viên bảo hiểm tận tâm, phục vụ trên
20 triệu khách hàng tại hơn 150 Chi nhánh
trên khắp cả nước

• Đạt nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín
do người tiêu dùng bình chọn

• Là 1 trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất
Việt Nam

• Giải thưởng “Sản phẩm vì cộng đồng” và

“Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất
Việt Nam 2015”

• Vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân

chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương
Lao động hạng Nhất

Đối tác chiến lược là các Tập đoàn tài chính
hàng đầu Thế giới

Bảo Việt Nhân thọ bảo đảm tương lai bền vững
Giữ vững vị thế hàng đầu trên thị truờng

Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu việt

• Vốn điều lệ: 2.000 tỷ đồng
• Hơn 6 triệu khách hàng
• 60 Công ty thành viên phục vụ khách hàng

Vinh dự là doanh nghiệp tiên phong trong
việc khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ
tại Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ luôn không
ngừng nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm,
dịch vụ để mang lại cho khách hàng những
giải pháp tài chính tối ưu, bảo đảm một
cuộc sống bình an, thịnh vượng.

trên khắp 63 tỉnh, thành

• Tổng doanh thu phí bảo hiểm qua các năm
liên tục tăng trưởng vững chắc

• Đầu tư trở lại nền kinh tế hiệu quả
Luôn giữ chữ tín
Sau 20 năm hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ
đã thực hiện trọng trách chi trả quyền lợi
đáo hạn và quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho
hơn 1,2 triệu khách hàng với số tiền hơn
30.000 tỷ đồng.

Sứ mệnh - Niềm tin vững chắc, cam kết
vững bền
Bảo Việt Nhân thọ khẳng định cam kết mang
đến cho khách hàng tại Việt Nam những sản
phẩm, dịch vụ tài chính với chất lượng tốt
nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế theo đúng tôn
chỉ “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”.

Hãy lập kế hoạch hưu trí cho bạn ngay từ hôm nay với Hưu Trí An Khang để tuổi hưu được
thảnh thơi, sung túc.
Trên đây là tóm lược những điểm chính của chương trình Hưu Trí An Khang.
Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng tham khảo cuốn Tài liệu Giới thiệu sản phẩm, Điều khoản mẫu và
đề nghị được tư vấn thêm.
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