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CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) 
 

BẢNG MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
 

AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT - QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN 

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

 Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A Giới tính: Nam Tuổi: 35 

II. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM    Đơn vị: đồng 

Sản phẩm Người được bảo hiểm 
Tuổi tham gia 

bảo hiểm 
Giời tính 

Thời hạn đóng 

phí (năm) 

Thời hạn bảo 

hiểm (năm) 

Số tiền bảo 

hiểm 

Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm 

chính và phí sản phẩm bổ sung theo 

định kỳ năm 

Sản phầm chính 

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản 

 

Nguyễn Văn A 

 

35 

 

Nam 

 

^ 

 

65 

 

1.000.000.000 

 

20.000.000 

Sản phẩm bổ sung (*) 

---Không có sản phẩm bổ sung--- 

Tổng phí sản phẩm bổ sung 

       

Phí bảo hiểm theo định kỳ Năm 

Phí dự tính của An Phúc Trọn Đời Ưu Việt - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản (^) 20.000.000 

+ Phí bảo hiểm cơ bản 20.000.000 

+ Phí tích lũy - 

Phí của các sản phẩm bổ sung - 

Tổng phí bảo hiểm theo định kỳ 20.000.000 

^ Phí dự tính bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy theo định kỳ. Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, Phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu của Hợp 

đồng bảo hiểm này và phải được đóng đầy đủ. 

(*) Thời hạn đóng phí và thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ sung sẽ phụ thuộc vào điều khoản về tái tục. 
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III. THÔNG TIN SẢN PHẨM CHÍNH: 

 

 

A. Quyền lợi bảo hiểm 

1. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro 

1.1 Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong: Công ty sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Giá trị tài khoản hợp đồng và Số tiền bảo hiểm hiện tại trừ 

đi quyền lợi bảo hiểm khi mắc bệnh Ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có). 

1.2 Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trước khi đạt tuổi 65: Ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, nếu Phí bảo hiểm được đóng 

đúng hạn, Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại nhưng không vượt quá hạn mức tối đa của quyền lợi tử vong do Tai nạn đối với một Người 

được bảo hiểm. Quyền lợi này sẽ có hiệu lực từ Ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí bảo hiểm đã được đóng gần nhất cho đến Ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí 

kế tiếp. 

1.3 Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong từ 15 tuổi trở lên không hút thuốc lá: Ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, Công ty sẽ chi trả thêm 

10% Số tiền bảo hiểm hiện tại. 

1.4 Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) trước khi đạt tuổi 70: Công ty sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 

Giá trị tài khoản hợp đồng và Số tiền bảo hiểm hiện tại trừ đi quyền lợi bảo hiểm khi mắc bệnh Ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có). 

1.5 Quyền lợi hỗ trợ tài chính khi Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước khi đạt tuổi 65: Công ty sẽ chi trả 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại. 

2. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng: Công ty sẽ chi trả cho khách hàng toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại thời điểm đáo hạn sau khi trừ đi Quyền lợi 

hỗ trợ tài chính khi Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư đã được chi trả trước đó (nếu có). 

3. Thưởng duy trì hợp đồng: Một khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 

và 20, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những năm hợp đồng trước đó. Vui lòng xem Quy tắc và Điều 

khoản để biết chi tiết về khoản Thưởng duy trì hợp đồng. 

4. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng lãi hàng tháng trên Giá trị tài khoản theo mức lãi suất do Công ty công bố định kỳ. Tiền lãi sẽ được cộng 

dồn vào Giá trị tài khoản. 

5. Các quyền lợi khác: 

5.1 Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm: 

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu thay đổi Số tiền bảo hiểm hiện tại vào bất kỳ lúc nào sau khi hợp đồng đã có hiệu lực ít nhất 2 năm và trước khi Người được 

bảo hiểm đạt tuổi 65. 

Từ ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 65, Bên mua bảo hiểm được quyền giảm Số tiền bảo hiểm hiện tại xuống mức thấp nhất 

tương ứng 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm nhằm tối đa hóa kế hoạch tiết kiệm của mình. Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào ngày kỷ niệm 

tháng sau ngày Công ty chấp thuận yêu cầu bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm. 

5.2 Quyền đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm cho các sự kiện quan trọng (kết hôn, sinh con): 

Sau khi hợp đồng đã có hiệu lực ít nhất 2 năm và trước khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 65, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm lên đến 

25% Số tiền bảo hiểm hiện tại cho mỗi sự kiện kết hôn hoặc sinh con trong vòng 90 ngày kể từ ngày diễn ra sự kiện này, nhưng không vượt quá 500 triệu 

đồng/Người được bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe. Quyền lợi này áp dụng cho hợp đồng được phát hành ở điều kiện chuẩn. Tối đa là 2 sự kiện trong 

suốt thời hạn hợp đồng. 

5.3 Quyền chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao 
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- Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao với Số tiền bảo hiểm hiện tại không đổi vào bất 

kỳ Ngày kỷ niệm hợp đồng sau khi hợp đồng đã có hiệu lực ít nhất 2 năm đối với hợp đồng có tuổi tham gia là dưới 18 tuổi và trước khi Người được bảo hiểm 

đạt tuổi 35. 

- Quyền chuyển đổi này được áp dụng 1 lần trong suốt thời hạn hợp đồng. Việc chuyển đổi sẽ có hiệu lực vào ngày kỷ niệm tháng sau ngày Công ty chấp thuận 

theo yêu cầu bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm. 

5.4 Quyền rút tiền từ Giá trị tài khoản 

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản hoặc Giá trị tài khoản tích lũy sau khi hợp đồng đã có hiệu lực ít nhất 2 năm. 

 

B. Các loại chi phí 

1. Chi phí bảo hiểm rủi ro: là chi phí dùng để chi trả Quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Mức chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ căn cứ trên xác suất tử vong và TTTB&VV, phụ 

thuộc giới tính và tuổi hiện tại của Người được bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản. 

2. Chi phí ban đầu: là chi phí khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào tài khoản. Mức chi phí này thay đổi theo Năm đóng phí.  

 

Năm đóng phí 1 2 3 4 5+ 

Phí bảo hiểm cơ bản 90% 80% 30% 20% 1.5% 

Phí tích lũy 0% 0% 0% 0% 0% 

3. Chi phí quản lý hợp đồng: chi phí dùng để duy trì hợp đồng bảo hiểm và được khấu trừ hàng tháng. Hiện tại, mức chi phí này là 25.000 đồng/tháng (300.000 

đồng/năm). Mức chi phí này có thể thay đổi nhưng tối đa là 60.000 đồng/tháng. 

4. Chi phí quản lý quỹ: chi phí dùng để quản lý hoạt động của Quỹ liên kết chung. Công ty sẽ khấu trừ tỷ lệ chi phí quản lý quỹ tối đa là 2%/năm. 

5. Chi phí hủy bỏ hợp đồng: Không có 

6. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: Không có 

7 . Tỷ suất đầu tư dự kiến: Tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, lãi suất tích lũy vào tài khoản của khách hàng có thể tăng hoặc giảm nhưng không 

thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu, Công ty cam kết mức lãi suất tối thiểu 5%/năm trong 2 năm hợp đồng đầu tiên, 2 năm hợp đồng tiếp theo là 4.5%; từ năm 

hợp đồng thứ 5 đến năm hợp đồng thứ 8 lần lượt là 4%; 3.5%; 3%; 2.5% và bằng 2% từ năm hợp đồng thứ 9 trở đi. Công ty thực hiện chính sách đầu tư thận 

trọng, chủ yếu là đầu tư vào trái phiếu chính phủ để đảm bảo thực hiện được mức lãi suất cam kết tối thiểu này. Quyền lợi đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất, vì 

thế, có thể tăng hoặc giảm tùy theo hiệu suất đầu tư của Công ty. 
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BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM- AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí dự tính 

sản phẩm 

chính 

Phí phân 

bổ sản 

phẩm  

chính 

Tổng phí 

sản phẩm 

bổ sung 

theo định 

kỳ năm 

Quyền lợi bảo hiểm 
Khoản tiền rút 

Tại mức lãi suất cam kết Tại mức lãi suất 6% Tại mức lãi suất 8% 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị 

 tài khoản 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị 

 tài khoản 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị  

tài khoản 
 

Không do tai 

nạn 
Do tai nạn (1) 

Không do tai 

nạn 

Do tai nạn 

(1) 

Không do tai 

nạn 

Do tai nạn 

(1) 

1 35 20.000 2.000  1.000.000 2.000.000  -  1.000.000 2.000.000  -  1.000.000 2.000.000  -   

2 36 20.000 4.000  1.000.000 2.000.000 67 1.000.000 2.000.000 87 1.000.000 2.000.000 129  

3 37 20.000 14.000  1.000.000 2.000.000 11.451 1.000.000 2.000.000 11.658 1.000.000 2.000.000 11.952  

4 38 20.000 16.000  1.000.000 2.000.000 25.327 1.000.000 2.000.000 25.934 1.000.000 2.000.000 26.772  

5 39 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 43.378 1.000.000 2.000.000 44.890 1.000.000 2.000.000 46.675  

6 40 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 61.761 1.000.000 2.000.000 64.902 1.000.000 2.000.000 68.093  

7 41 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 80.303 1.000.000 2.000.000 86.035 1.000.000 2.000.000 91.152  

8 42 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 98.795 1.000.000 2.000.000 108.331 1.000.000 2.000.000 115.957  

9 43 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 117.030 1.000.000 2.000.000 131.846 1.000.000 2.000.000 142.640  

10 44 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 158.695 1.000.000 2.000.000 205.695 1.000.000 2.000.000 239.471  

11 45 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 177.872 1.000.000 2.000.000 234.983 1.000.000 2.000.000 276.105  

12 46 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 197.253 1.000.000 2.000.000 265.918 1.000.000 2.000.000 315.610  

13 47 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000  216.690 1.000.000 2.000.000 298.473 1.000.000 2.000.000 358.116  

14 48 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 236.206 1.000.000 2.000.000 332.792 1.000.000 2.000.000 403.927  

15 49 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 258.188 1.000.000 2.000.000 373.974 1.000.000 2.000.000 460.228  

16 50 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 277.719 1.000.000 2.000.000 412.398 1.000.000 2.000.000 514.097  

17 51 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 297.247 1.000.000 2.000.000 452.993 1.000.000 2.000.000 572.352  

18 52 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 316.483 1.000.000 2.000.000 495.723 1.000.000 2.000.000 635.289  

19 53 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 335.582 1.000.000 2.000.000 540.930 1.000.000 2.000.000 703.547  

20 54 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 356.919 1.000.000 2.000.000 593.806 1.000.000 2.000.000 784.585  

25 59 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 448.415 1.000.000 2.000.000 887.113 1.270.938 2.270.938 1.270.938  

30 64 20.000 19.700  1.000.000 2.000.000 538.228 1.301.202 2.301.202 1.301.202 1.990.408 2.990.408 1.990.408  

35 69 20.000 19.700  1.000.000 1.000.000 621.116 1.857.271 1.857.271 1.857.271 3.047.544 3.047.544 3.047.544  

40 74 20.000 19.700  1.000.000 1.000.000 707.033 2.601.415 2.601.415 2.601.415 4.600.825 4.600.825 4.600.825  

45 79 20.000 19.700  1.000.000 1.000.000  790.892 3.597.249 3.597.249 3.597.249 6.883.104 6.883.104 6.883.104  

50 84 20.000 19.700  1.000.000 1.000.000 884.414 4.929.898 4.929.898 4.929.898 10.236.520 10.236.520 10.236.520  

55 89 20.000 19.700  1.036.499 1.036.499 1.036.499 6.713.284 6.713.284 6.713.284 15.163.788 15.163.788 15.163.788  



 

 MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM   
Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 5 | 7 

Mã số đại lý:    
Ngày giờ lập: 

 

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM- AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT 
 

Đơn vị: ngàn đồng 

Lưu ý: 

1. Trong mọi trường hợp, khách hàng chỉ nhận được một trong hai quyền lợi tử vong: Không do tai nạn hoặc do tai nạn. Quyền lợi tử vong do Tai nạn chỉ được 

chi trả khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong khoảng thời gian có kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn đã được đóng đầy đủ và đúng hạn. 

2. Sản phẩm bổ sung nhằm gia tăng các quyền lợi bảo vệ. Phí của sản phẩm bổ sung sẽ không ảnh hưởng đến việc tính toán Giá trị tài khoản. 

3. Số tiền rút thể hiện tại cột “Khoản tiền rút” là số tiền khách hàng dự định rút từ Giá trị tài khoản. 

4. Giá trị tài khoản được thể hiện trong bảng là tổng Giá trị tài khoản tích lũy, Giá trị tài khoản cơ bản và Khoản thưởng duy trì hợp đồng vào cuối năm hợp 

đồng thứ 10, 15 và 20 như sau: 

Đơn vị: ngàn đồng 

Năm HĐ Tại mức lãi suất cam kết Tại mức lãi suất 6% Tại mức lãi suất 8% 

10 23.262 49.096 68.169 

15 2.326 4.910 6.817 

20 2.326 4.910 6.817 

5. Nhằm đảm bảo các quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm, Phí bảo hiểm cơ bản cần phải được đóng đầy đủ trong suốt thời hạn hợp đồng. 

  

Năm 

HĐ 

Tuổi 

NĐBH 

Phí dự tính 

sản phẩm 

chính 

Phí phân 

bổ sản 

phẩm  

chính 

Tổng phí 

sản phẩm 

bổ sung 

theo định 

kỳ năm 

Quyền lợi bảo hiểm 
Khoản tiền rút 

Tại mức lãi suất cam kết Tại mức lãi suất 6% Tại mức lãi suất 8% 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị 

 tài khoản 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị 

 tài khoản 

Quyền lợi tử vong 

/TTTB&VV 
Giá trị  

tài khoản 
 

Không do tai 
nạn 

Do tai nạn (1) 
Không do tai 

nạn 
Do tai nạn 

(1) 
Không do tai 

nạn 
Do tai nạn 

(1) 

60 94 20.000 19.700  1.247.371 1.247.371 1.247.371 9.099.857 9.099.857 9.099.857 22.403.563 22.403.563 22.403.563  

65 99 20.000 19.700  1.480.190 1.480.190 1.480.190 12.293.629 12.293.629 12.293.629 33.041.166 33.041.166 33.041.166  



 

 MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM   
Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 6 | 7 

Mã số đại lý:    
Ngày giờ lập: 

 

CÁC CHI PHÍ MINH HỌA TẠI MỨC LÃI SUẤT CAM KẾT 
 

(Đơn vị: ngàn đồng) 
 

 

 

Năm HĐ 

 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

 

Các chi phí 

khác (*) 

1 2.668 18.300 

2 2.765 16.300 

3 2.873 6.300 

4 2.979 4.300 

5 3.078 600 

6 3.160 600 

7 3.244 600 

8 3.359 600 

9 3.494 600 

10 3.689 600 

11 3.748 600 

12 3.925 600 

13 4.253 600 

14 4.559 600 

15 4.807 600 

16 5.366 600 

17 5.755 600 

18 6.430 600 

19 6.947 600 

20 7.412 600 

21 8.273 600 

22 8.736 600 

23 9.423 600 

24 9.889 600 

25 10.009 600 

 

Năm HĐ 

 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

 

Các chi phí 

khác (*) 

26 10.552 600 

27 10.820 600 

28 11.142 600 

29 11.894 600 

30 12.583 600 

31 13.685 600 

32 14.608 600 

33 14.468 600 

34 14.285 600 

35 15.373 600 

36 15.938 600 

37 14.707 600 

38 15.098 600 

39 15.703 600 

40 16.265 600 

41 16.796 600 

42 17.293 600 

43 17.743 600 

44 18.083 600 

45 18.295 600 

46 18.347 600 

47 18.202 600 

48 17.793 600 

49 17.021 600 

50 15.759 600 

 

Năm HĐ 

 

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro 

 

Các chi phí 

khác (*) 

51 14.683 600 

52 12.994 600 

53 9.321 600 

54 3.044 600 

55  600 

56  600 

57  600 

58  600 

59  600 

60  600 

61  600 

62  600 

63  600 

64  600 

65  600 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(*) Bao gồm chi phí ban đầu và chi phí quản lý hợp đồng 

  



 

 MỌI QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM   
Khách hàng:   Bảng minh họa phải có đầy đủ số trang sau 

Đại lý bảo hiểm:  Trang 7 | 7 

Mã số đại lý:    
Ngày giờ lập: 

 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Bằng việc ký tên vào Bảng minh họa này, tôi xác nhận đã được đại diện được ủy quyền của Công ty tiến hành phân tích nhu cầu, tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin 

liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm và giải thích cụ thể các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm nói trên. Tôi theo đây xác nhận rằng đã hiểu rõ các đặc 

điểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản cũng như toàn bộ nội dung của Bảng minh họa này và đồng ý tham gia do nhận thấy 

Hợp đồng bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu của tôi. 

Tôi cũng hiểu rõ rằng: 

1. Bảng minh họa này được thiết kế dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm ở mức rủi ro chuẩn. Chi phí bảo hiểm thực tế sẽ tùy thuộc vào kết quả thẩm định 

của Công ty và có thể làm thay đổi Giá trị tài khoản của Hợp đồng bảo hiểm; 

2. Tùy theo kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung, lãi suất tích lũy vào tài khoản của khách hàng có thể tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam 

kết tối thiểu, Công ty cam kết mức lãi suất tối thiểu 5%/năm trong 2 năm hợp đồng đầu tiên, 2 năm hợp đồng tiếp theo là 4.5%; từ năm hợp đồng thứ 5 đến 

năm hợp đồng thứ 8 lần lượt là 4%; 3.5%; 3%; 2.5% và bằng 2% từ năm hợp đồng thứ 9 trở đi. Công ty thực hiện chính sách đầu tư thận trọng, chủ yếu là 

đầu tư vào trái phiếu chính phủ để đảm bảo thực hiện được mức lãi suất cam kết tối thiểu này. Quyền lợi đầu tư phụ thuộc vào mức lãi suất, vì thế có thể tăng 

hoặc giảm tùy theo hiệu suất đầu tư của Công ty. 

3. Khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực do không đóng đủ phí bảo hiểm tối thiểu theo yêu cầu trong 4 năm đầu tiên, không có quyền lợi bảo hiểm nào được 

chi trả; 

4. Phí của (các) sản phẩm bổ sung được minh họa trên đây có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm và độ tuổi bảo hiểm; và 

5. Bảng minh họa này là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm và chỉ có giá trị khi có đầy đủ số trang. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được 

điều chỉnh theo điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm và phụ thuộc theo việc đóng phí bảo hiểm cũng như việc kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin liên 

quan đến Người được bảo hiểm. 

 

Bên mua bảo hiểm Ký tên  Ngày/tháng/năm 

Tôi, đại diện được ủy quyền của Công ty ký tên dưới đây cam kết đã giải thích và tư vấn đầy đủ cho khách hàng có tên nêu trên về sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu 

Việt - Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và nội dung Bảng minh họa này. 

 

Đại lý bảo hiểm/Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Ký tên  Ngày/tháng/năm 

 


