
BẢN MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
BẢO GIA AN THỊNH - QUYỀN LỢI CƠ BẢN (UL2.1)

Bảo gia An thịnh thuộc dòng sản phẩm liên kết chung là sự kết hợp giữa bảo vệ và tiết kiệm. Với thiết kế linh hoạt, Bảo gia An thịnh giúp bạn chủ động xây dựng kế hoạch tài chính
một cách phù hợp và hiệu quả:

1. PHÍ BẢO HIỂM THẤP, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CAO

4. QUYỀN LỢI HẤP DẪN

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm:

Thời gian đóng phí (sản phẩm chính) dự kiến:
Tổng Phí bảo hiểm cơ bản:
Tổng Phí đóng thêm:

Giá trị tài khoản hợp đồng được tích lũy hàng tháng theo lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết
chung với lãi suất đảm bảo không thấp hơn mức cam kết trong suốt thời hạn hợp đồng trong mọi
trường hợp.

Nhận Quyền lợi duy trì hợp đồng bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 4 và mỗi 4 năm sau đó, lên đến
340% Phí bảo hiểm cơ bản.

Tổng quyền lợi tiết kiệm lên đến 13.863.402.000 đồng.

Tổng Quyền lợi duy trì hợp đồng lên đến 70.482.000 đồng.

-

-

Bảo vệ với Số tiền bảo hiểm 1.000.000.000 đồng, chỉ với Phí bảo hiểm cơ bản 20.730.000
đồng/năm.

Có thể tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm theo yêu cầu, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 2.
Tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ để bảo vệ toàn diện cho cả gia đình trước những rủi ro
trong cuộc sống.

-

-
-

Đóng phí theo khả năng tài chính

Tích lũy thêm tại mọi thời điểm

Rút tiền linh hoạt  từ Giá trị tài khoản nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cấp thiết.

-

-

-

Toàn bộ Phí đóng thêm được phân bổ vào Tài khoản tích lũy để được hưởng lãi suất đầu tư.
Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng vào
cuối mỗi Năm hợp đồng, trong 5 năm đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm với tỷ lệ trượt giá đảm
bảo tối đa là 6,25%/năm.
Miễn phí khi rút tiền từ Tài khoản tích lũy

-
-

-

3. CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

2.  ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM AN TOÀN

NGUYỄN VĂN A
NGUYỄN VĂN A 20 năm

414.600.000 đồng
- đồng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 61GP/KDBH được Bộ Tài chính cấp ngày 20/04/2011.
Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: (84-8) 6288 6888; Fax: (84-8) 6291 6308; Website: http://www.generali-life.com.vn.
Generali Việt Nam cam kết phát triển các kênh phân phối đa dạng và sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phong phú nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo hiểm và quản lý tài chính của các cá nhân và tổ chức
tại Việt Nam.

25/06/2018 14:39:59
Generali SIS Bản ULP1

Mã số Tư vấn bảo hiểm:
PMU Dummy

In ngày:
Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:

dummypmu



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh
Một số khái niệm và các chi phí liên quan

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí bảo hiểm của sản phẩm chính được xác định dựa trên Số tiền bảo hiểm, tuổi và giới tính của Người được bảo hiểm.
Phí bảo hiểm cơ bản nâng cao:  là khoản phí bảo hiểm cho quyền lợi mở rộng; gồm Quyền lợi tử vong và thương tật do Tai nạn và/hoặc Quyền lợi bệnh hiểm nghèo và không
được đầu tư vào Quỹ liên kết chung.

Phí đóng thêm: là khoản phí do Bên mua bảo hiểm đóng thêm sau khi đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có), Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ
trợ (nếu có) cho đến hết Năm hợp đồng hiện tại. Phí đóng thêm phải tuân thủ theo mức tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của Công ty.

Phí bảo hiểm định kỳ: gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm cơ bản nâng cao (nếu có) đóng theo định kỳ do Bên mua bảo hiểm lựa chọn.

Tài khoản cơ bản: là số tiền được tích lũy từ khoản Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ.
Tài khoản tích lũy: là số tiền được tích lũy từ Phí đóng thêm.
Giá trị tài khoản hợp đồng: là tổng của Tài khoản cơ bản và Tài khoản tích lũy.
Chi phí ban đầu: là khoản chi phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Tài khoản cơ bản và Tài
khoản tích lũy tương ứng. Chi phí ban đầu được quy định trong bảng sau:

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro của quyền lợi cơ bản theo cam kết trong
Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro, tuổi, giới tính, sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.
Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để chi trả cho việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các
thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Mức Chi phí quản lý hợp đồng là 30 (ba mươi) ngàn đồng mỗi tháng. Chi phí này có thể thay đổi hàng năm
nhưng không vượt quá 10% (mười phần trăm) Chi phí quản lý hợp đồng của năm liền trước và tối đa là 60 (sáu mươi) ngàn đồng mỗi tháng.
Chi phí quản lý quỹ: là khoản chi phí được khấu trừ trước khi công bố Lãi suất tích lũy để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ là 2%/năm
tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng. Mức phí này có thể thay đổi nhưng không vượt quá 2,5%/năm.
Chi phí rút tiền: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng, bao gồm Chi phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản và Chi phí rút tiền từ Tài
khoản tích lũy (nếu có).

Chi phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản: Trong mỗi Năm hợp đồng, Bên mua bảo hiểm được miễn Chi phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản đối với số tiền rút không vượt quá 20%
Tài khoản cơ bản vào thời điểm cuối Năm hợp đồng trước đó. Đối với số tiền rút vượt quá 20%, Chi phí rút tiền sẽ là 3% số tiền rút vượt 20% Tài khoản cơ bản vào thời điểm
cuối Năm hợp đồng trước đó.
Chi phí rút tiền từ Tài khoản tích lũy: Bên mua bảo hiểm được miễn chi phí rút tiền từ Tài khoản tích lũy.

Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn được tính như sau:

7 - 85 - 61

Không áp dụng

2
35% 2%

9+3
70% 5%55%

Năm hợp đồng

% Phí đóng thêm
% Phí bảo hiểm cơ bản 15%

4
3%

Năm hợp đồng
% Phí bảo hiểm cơ bản

1 - 3
100%

4 - 5 6 7 8 9 10+
90% 80% 60% 40% 20% 0%

Quyền lợi duy trì hợp đồng: trong khi Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ, liên tục và đúng hạn; Bên mua bảo hiểm chưa
rút tiền từ Tài khoản cơ bản và không giảm Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính tính đến thời điểm chi trả, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được cộng vào Tài khoản cơ bản vào
cuối các năm hợp đồng như sau:
Năm hợp đồng
Quyền lợi duy trì hợp đồng

4
40%

8 12 16 20 24
60% 70% 80% 90% 100%

Lãi suất đảm bảo từ kết quả đầu tư:
Năm hợp đồng
Lãi suất

1
6%

2 3 - 4 5 - 6 7 - 10 11 - 20 21+
5,5% 5% 4% 3% 2,5% 2%

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

-

-
13.

14.

15.
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Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này là một phần của Hợp đồng bảo hiểm
và chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang

In ngày:
Generali SIS Bản sô: ULP1
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Trang 2

PMU Dummy
dummypmu

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh

20.730.000
Hàng nửa năm

5.183.00010.365.000
Hàng quýHàng năm

Phí bảo hiểm định kỳ (1)
Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (2)
Phí đóng thêm (3)
Phí thực đóng kỳ đầu tiên (4) = (1) + (2) + (3)

- - -
- - -

20.730.000 10.365.000 5.183.000

 Sản phẩm chính Số tiền bảo
hiểm Người được bảo hiểm

Thời hạn
hợp đồng

(năm)

Thời hạn đóng
phí dự kiến

(năm)

Phí bảo hiểm
hàng năm

Bảo gia An thịnh - Quyền lợi cơ bản
Lựa chọn đảm bảo thời giá ngoại tệ hàng năm 1.000.000.000 NGUYỄN VĂN A 64 20 20.730.000

Tổng cộng 20.730.000

Đơn vị: đồng

Thông tin hợp đồng

Thông tin khách hàng
NGUYỄN VĂN ABên mua bảo hiểm: 35 Nam 2
NGUYỄN VĂN ANgười được bảo hiểm chính: 35 Nam 2

Tuổi Giới tính Nhóm nghề nghiệp

Ghi chú:

Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe trung bình theo tiêu chuẩn của Công ty. Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm định.2.

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng, tuy nhiên Bên mua bảo hiểm có thể linh hoạt đóng phí theo nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ từ Năm hợp đồng thứ 4. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí trong
thời gian dài có thể làm hợp đồng mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 0.

1.
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Trang 3

PMU Dummy
dummypmu

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM CHÍNH
Đơn vị: nghìn đồng

Giá trị minh họa tại mức lãi suất 7%/năm
(2) Giá trị đảm bảo tại mức lãi suất cam kết tối thiểu

Năm
HĐ/
Tuổi

Phí bảo
hiểm cơ

bản

(1)

Phí đóng
thêm

Phí bảo
hiểm được

phân bổ

QL duy trì
hợp đồng

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

GTTKHĐ
đảm bảo
thời giá
ngoại tệ

(6)

Rút tiền

(7)
1/36 20.730 - 6.219 - 2.375 3.817 - 3.817 - 1.000.000 2.375 3.769 - 3.769 - 1.000.000 3.781 -
2/37 20.730 - 9.329 - 2.521 11.077 - 11.077 - 1.000.000 2.521 10.852 - 10.852 - 1.000.000 10.951 -
3/38 20.730 - 13.475 - 2.674 23.123 - 23.123 2.393 1.000.000 2.674 22.427 - 22.427 1.697 1.000.000 22.816 -
4/39 20.730 - 17.621 8.292 2.828 48.579 - 48.579 29.922 1.000.000 2.830 47.065 - 47.065 28.408 1.000.000 47.959 -
5/40 20.730 - 19.694 - 2.970 69.596 - 69.596 50.939 1.000.000 2.975 66.022 - 66.022 47.365 1.000.000 68.433 -
6/41 20.730 - 19.694 - 3.152 91.897 - 91.897 75.313 1.000.000 3.160 85.549 - 85.549 68.965 1.000.000 88.056 -
7/42 20.730 - 20.108 - 3.334 116.013 - 116.013 103.575 1.000.000 3.356 105.050 - 105.050 92.612 1.000.000 107.633 -
8/43 20.730 - 20.108 12.438 3.515 154.066 - 154.066 145.774 1.000.000 3.560 137.368 - 137.368 129.076 1.000.000 140.028 -
9/44 20.730 - 20.315 - 3.644 182.434 - 182.434 178.288 1.000.000 3.721 158.267 - 158.267 154.121 1.000.000 161.007 -

10/45 20.730 - 20.315 - 3.811 212.614 - 212.614 212.614 1.000.000 3.933 179.577 - 179.577 179.577 1.000.000 182.400 -

Ghi chú:

Phí bảo hiểm cơ bản được hiểu là khoản phí bảo hiểm của Sản phẩm chính nhưng có khi là phí thực đóng theo nhu cầu của khách hàng.

Quyền lợi tử vong/TTTB&VV được tính như sau:
Quyền lợi tử vong: Là giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Tài khoản cơ bản; cộng với Tài khoản tích lũy.
Quyền lợi TTTB&VV (trước Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 70 tuổi): Là giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Tài khoản cơ bản; cộng với Tài khoản tích lũy.

GTTKHĐ đảm bảo thời giá ngoại tệ minh họa bằng GTTKHĐ tính theo lãi suất cam kết tối thiểu cộng với Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ. Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ này được tính
là hiệu số giữa GTTKHĐ tính theo tỷ lệ trượt giá giữa VNĐ/USD minh họa 6,25%/năm và GTTKHĐ tính theo lãi suất cam kết tối thiểu tại cuối mỗi năm hợp đồng trong 5 năm đầu tiên của Hợp
đồng bảo hiểm. Quyền lợi đảm bảo thời giá ngoại tệ này chỉ được tính khi Bên mua bảo hiểm không rút tiền trước đó.

Mức lãi suất từ kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung được công bố có thể cao hoặc thấp hơn mức lãi suất minh họa. Lãi suất minh họa trên đây đã được khấu trừ Chi phí quản lý quỹ.
Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng sẽ được khấu trừ theo thứ tự từ Tài khoản cơ bản trước, sau đó đến Tài khoản tích lũy (nếu có). Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ là
360.000 đồng/năm.

Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền bất kỳ lúc nào từ Năm hợp đồng thứ 1 đối với Tài khoản tích lũy và từ Năm hợp đồng thứ 2 đối với Tài khoản cơ bản. Các khoản rút tiền từ Giá trị tài
khoản hợp đồng sẽ thực hiện theo thứ tự từ Tài khoản tích lũy (nếu có) trước, sau đó đến Tài khoản cơ bản. Số tiền thực nhận là số tiền yêu cầu rút trừ đi Chi phí rút tiền (nếu có).

1.

4.

7.

-
-

2.

Giá trị hoàn lại bằng Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trừ đi Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn.

3.

5.

6.
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Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này là một phần của Hợp đồng bảo hiểm
và chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang

In ngày:
Generali SIS Bản sô: ULP1

25/06/2018 14.39.59

Trang 4

PMU Dummy
dummypmu

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh

Đơn vị: nghìn đồng

Giá trị minh họa tại mức lãi suất 7%/năm
(2) Giá trị đảm bảo tại mức lãi suất cam kết tối thiểu

Năm
HĐ/
Tuổi

Phí bảo
hiểm cơ

bản

(1)

Phí đóng
thêm

Phí bảo
hiểm được

phân bổ

QL duy trì
hợp đồng

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

GTTKHĐ
đảm bảo
thời giá
ngoại tệ

(6)

Rút tiền

(7)
11/46 20.730 - 20.315 - 3.963 244.749 - 244.749 244.749 1.000.000 4.147 200.322 - 200.322 200.322 1.000.000 203.215 -
12/47 20.730 - 20.315 14.511 4.104 293.498 - 293.498 293.498 1.000.000 4.371 235.870 - 235.870 235.870 1.000.000 238.835 -
13/48 20.730 - 20.315 - 4.126 331.125 - 331.125 331.125 1.000.000 4.502 257.662 - 257.662 257.662 1.000.000 260.701 -
14/49 20.730 - 20.315 - 4.200 371.309 - 371.309 371.309 1.000.000 4.716 279.782 - 279.782 279.782 1.000.000 282.897 -
15/50 20.730 - 20.315 - 4.250 414.254 - 414.254 414.254 1.000.000 4.944 302.224 - 302.224 302.224 1.000.000 305.417 -
16/51 20.730 - 20.315 16.584 4.265 476.774 - 476.774 476.774 1.000.000 5.183 341.569 - 341.569 341.569 1.000.000 344.842 -
17/52 20.730 - 20.315 - 4.107 527.250 - 527.250 527.250 1.000.000 5.315 365.180 - 365.180 365.180 1.000.000 368.534 -
18/53 20.730 - 20.315 - 4.006 581.364 - 581.364 581.364 1.000.000 5.585 389.108 - 389.108 389.108 1.000.000 392.546 -
19/54 20.730 - 20.315 - 3.829 639.448 - 639.448 639.448 1.000.000 5.878 413.336 - 413.336 413.336 1.000.000 416.861 -
20/55 20.730 - 20.315 18.657 3.537 720.559 - 720.559 720.559 1.000.000 6.176 456.526 - 456.526 456.526 1.000.000 460.139 -
21/56 - - - - 3.114 767.390 - 767.390 767.390 1.000.000 6.496 458.726 - 458.726 458.726 1.000.000 462.411 -
22/57 - - - - 2.763 817.864 - 817.864 817.864 1.000.000 7.068 460.393 - 460.393 460.393 1.000.000 464.151 -
23/58 - - - - 2.259 872.392 - 872.392 872.392 1.000.000 7.679 461.475 - 461.475 461.475 1.000.000 465.309 -
24/59 - - - - 1.575 931.447 - 931.447 931.447 1.000.000 8.336 461.914 - 461.914 461.914 1.000.000 465.824 -
25/60 - - - - 672 995.571 - 995.571 995.571 1.000.000 9.062 461.628 - 461.628 461.628 1.000.000 465.617 -
26/61 - - - - 7 1.064.880 - 1.064.880 1.064.880 1.064.880 10.791 459.589 - 459.589 459.589 1.000.000 463.658 -
27/62 - - - - - 1.139.048 - 1.139.048 1.139.048 1.139.048 11.847 456.442 - 456.442 456.442 1.000.000 460.592 -
28/63 - - - - - 1.218.408 - 1.218.408 1.218.408 1.218.408 13.071 451.994 - 451.994 451.994 1.000.000 456.227 -
29/64 - - - - - 1.303.323 - 1.303.323 1.303.323 1.303.323 14.485 446.029 - 446.029 446.029 1.000.000 450.347 -
30/65 - - - - - 1.394.182 - 1.394.182 1.394.182 1.394.182 16.109 438.303 - 438.303 438.303 1.000.000 442.707 -
31/66 - - - - - 1.491.401 - 1.491.401 1.491.401 1.491.401 17.942 428.570 - 428.570 428.570 1.000.000 433.062 -
32/67 - - - - - 1.595.426 - 1.595.426 1.595.426 1.595.426 20.007 416.555 - 416.555 416.555 1.000.000 421.137 -
33/68 - - - - - 1.706.732 - 1.706.732 1.706.732 1.706.732 22.334 401.948 - 401.948 401.948 1.000.000 406.621 -
34/69 - - - - - 1.825.830 - 1.825.830 1.825.830 1.825.830 25.003 384.352 - 384.352 384.352 1.000.000 389.119 -
35/70 - - - - - 1.953.265 - 1.953.265 1.953.265 1.953.265 28.149 363.223 - 363.223 363.223 1.000.000 368.086 -
36/71 - - - - - 2.089.620 - 2.089.620 2.089.620 2.089.620 31.939 337.842 - 337.842 337.842 1.000.000 342.802 -
37/72 - - - - - 2.235.519 - 2.235.519 2.235.519 2.235.519 36.579 307.264 - 307.264 307.264 1.000.000 312.322 -
38/73 - - - - - 2.391.632 - 2.391.632 2.391.632 2.391.632 42.328 270.263 - 270.263 270.263 1.000.000 275.423 -
39/74 - - - - - 2.558.673 - 2.558.673 2.558.673 2.558.673 49.462 225.314 - 225.314 225.314 1.000.000 230.577 -
40/75 - - - - - 2.737.407 - 2.737.407 2.737.407 2.737.407 58.218 170.616 - 170.616 170.616 1.000.000 175.984 -
41/76 - - - - - 2.928.652 - 2.928.652 2.928.652 2.928.652 68.913 104.016 - 104.016 104.016 1.000.000 109.491 -
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Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này là một phần của Hợp đồng bảo hiểm
và chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang

In ngày:
Generali SIS Bản sô: ULP1

25/06/2018 14.40.01

Trang 5

PMU Dummy
dummypmu

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh

Đơn vị: nghìn đồng

Giá trị minh họa tại mức lãi suất 7%/năm
(2) Giá trị đảm bảo tại mức lãi suất cam kết tối thiểu

Năm
HĐ/
Tuổi

Phí bảo
hiểm cơ

bản

(1)

Phí đóng
thêm

Phí bảo
hiểm được

phân bổ

QL duy trì
hợp đồng

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

Chi phí bảo
hiểm rủi ro

Tài khoản
cơ bản

(3)

Tài khoản tích
lũy

(3)

Giá trị tài khoản
hợp đồng Giá trị hoàn lại

(4)

Quyền lợi TV/
TTTB&VV

(5)

GTTKHĐ
đảm bảo
thời giá
ngoại tệ

(6)

Rút tiền

(7)
42/77 - - - - - 3.133.284 - 3.133.284 3.133.284 3.133.284 81.977 22.882 - 22.882 22.882 1.000.000 28.467 -
43/78 - - - - - 3.352.240 - 3.352.240 3.352.240 3.352.240 - - - - - - - -
44/79 - - - - - 3.586.523 - 3.586.523 3.586.523 3.586.523 - - - - - - - -
45/80 - - - - - 3.837.206 - 3.837.206 3.837.206 3.837.206 - - - - - - - -
46/81 - - - - - 4.105.437 - 4.105.437 4.105.437 4.105.437 - - - - - - - -
47/82 - - - - - 4.392.445 - 4.392.445 4.392.445 4.392.445 - - - - - - - -
48/83 - - - - - 4.699.542 - 4.699.542 4.699.542 4.699.542 - - - - - - - -
49/84 - - - - - 5.028.137 - 5.028.137 5.028.137 5.028.137 - - - - - - - -
50/85 - - - - - 5.379.733 - 5.379.733 5.379.733 5.379.733 - - - - - - - -
51/86 - - - - - 5.755.940 - 5.755.940 5.755.940 5.755.940 - - - - - - - -
52/87 - - - - - 6.158.483 - 6.158.483 6.158.483 6.158.483 - - - - - - - -
53/88 - - - - - 6.589.203 - 6.589.203 6.589.203 6.589.203 - - - - - - - -
54/89 - - - - - 7.050.074 - 7.050.074 7.050.074 7.050.074 - - - - - - - -
55/90 - - - - - 7.543.205 - 7.543.205 7.543.205 7.543.205 - - - - - - - -
56/91 - - - - - 8.070.856 - 8.070.856 8.070.856 8.070.856 - - - - - - - -
57/92 - - - - - 8.635.443 - 8.635.443 8.635.443 8.635.443 - - - - - - - -
58/93 - - - - - 9.239.550 - 9.239.550 9.239.550 9.239.550 - - - - - - - -
59/94 - - - - - 9.885.945 - 9.885.945 9.885.945 9.885.945 - - - - - - - -
60/95 - - - - - 10.577.588 - 10.577.588 10.577.588 10.577.588 - - - - - - - -
61/96 - - - - - 11.317.645 - 11.317.645 11.317.645 11.317.645 - - - - - - - -
62/97 - - - - - 12.109.507 - 12.109.507 12.109.507 12.109.507 - - - - - - - -
63/98 - - - - - 12.956.799 - 12.956.799 12.956.799 12.956.799 - - - - - - - -
64/99 - - - - - 13.863.402 - 13.863.402 13.863.402 13.863.402 - - - - - - - -

Tổng 414.600 - 370.028 70.482 - 13.863.402 - 13.863.402 13.863.402 - - - - - - - - -
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Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này là một phần của Hợp đồng bảo hiểm
và chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang

In ngày:
Generali SIS Bản sô: ULP1

25/06/2018 14.40.05

Trang 6

PMU Dummy
dummypmu

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:



Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm
Bảo gia An thịnh

Họ và tên: Họ và tên:
Ngày: ……./……./…….. Ngày: ……./……./…….

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích đầy
đủ và đã tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về
chi tiết của Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này
cũng như nội dung của Quy tắc và Điều khoản của
Hợp đồng bảo hiểm.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bản minh họa này
cũng như nội dung của Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm
này.
Tôi hiểu Giá trị tài khoản hợp đồng tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ Liên kết chung, phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút ra
thực tế từ Giá trị tài khoản hợp đồng nên Giá trị tài khoản hợp đồng có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị ghi ở Bản minh họa này.
Tôi hiểu Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm cơ bản không được đóng đầy đủ theo định kỳ trong vòng 03 (ba) Năm hợp
đồng đầu tiên, hoặc Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các khoản nợ (nếu có) nhỏ hơn 0 (không).

Tôi đồng ý với Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này và đồng ý tham gia các sản phẩm bảo hiểm nêu trên; đồng thời cam kết sẽ thực hiện các
nghĩa vụ theo Hợp đồng bảo hiểm.

-

-

-

-

Trang

Mã số Tư vấn bảo hiểm:
PMU Dummy

25/06/2018 14.40.05

/ 77

Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm này là một phần của Hợp đồng bảo hiểm
và chỉ có giá trị minh họa khi có đầy đủ các trang

Generali SIS Bản sô: ULP1Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
dummypmu In ngày:

Hỗ trợ TVBH (Ký tên và ghi rõ Họ tên, Mã số)


