
TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

"Tôi chọn Sống lạc quan" - Dalai Lama
VITA - SỐNG LẠC QUAN

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm: CHỊ TRANG

CHỊ TRANG

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 61GP/KDBH, ngày 20/04/2011. Generali Việt Nam cung cấp
nhiều giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư. Để tiếp tục mở rộng quy mô
hoạt động tại Việt Nam, Generali Việt Nam đã tăng vốn điều lệ và trở thành một trong những công ty có vốn điều lệ cao nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84) 28 6288 6888
Website: generali-life.com.vn

Hotline: 1900 96 96 75
Email: info@generali-life.com.vn

20 nămThời hạn đóng phí dự kiến:

Bảo vệ trước 111 Bệnh hiểm nghèo với quyền
lợi lên đến 2.875.000.000 đồng.

Cung cấp danh mục bảo vệ đa dạng gồm các
bệnh cho trẻ em, biến chứng bệnh tiểu đường,
bệnh giai đoạn đầu và giai đoạn sau.

Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe mỗi 3 năm với
Quyền lợi tiền mặt định kỳ bằng 1.000.000
đồng/lần.

Hỗ trợ tài chính khi bị Ung thư bằng
12.500.000 đồng/lần, chi trả tối đa 04 lần.

Bảo vệ trước rủi ro Tử vong lên đến
500.000.000 đồng.

Quỹ chăm sóc y tế lên đến 250.000.000
đồng/năm/người.

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm nếu chẳng may bị
bệnh hiểm nghèo.

Hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn mà không phụ thuộc
vào kỳ hạn hay khoản tiền đầu tư.

Linh hoạt đầu tư thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn từ
Quỹ liên kết chung khi có khoản vốn nhàn rỗi.

Nhận Quyền lợi duy trì hợp đồng mỗi 3 năm/lần.

Nhận lại 1.571.691.000 đồng tại thời điểm kết thúc
hợp đồng.
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

Người được bảo hiểm Tuổi Giới
tính Nhóm nghề

Tỉ lệ tăng
phí (%)

(**)
Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo

hiểm
Thời hạn
bảo hiểm
(năm) (*)

Phí BH hàng
năm

Bên mua bảo hiểm: CHỊ TRANG Tuổi: 30 Giới tính: Nữ Nhóm nghề: 2
Đơn vị: Nghìn đồng

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Sản phẩm chính

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

CHỊ TRANG 30 Nữ 2 0 VITA - SỐNG LẠC QUAN 500.000 45 9.010

0 Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo chi trả
nhiều lần 500.000 45 4.615

0 VITA – Sức khỏe vàng (***)
0  - Nội trú - Tiêu chuẩn 20 2.901
0 BH tử vong và thương tật do Tai nạn 500.000 20 760
0 BH miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo

mở rộng
45 547

CHỊ TRANG 30 Nữ 2

Hàng nửa nămHàng năm
Phí bảo hiểm cơ bản Năm 1
Phí bảo hiểm bổ trợ Năm 1
Phí bảo hiểm định kỳ Năm 1
Phí bảo hiểm đóng thêm Năm 1

13.625 6.813
4.208 2.104

17.833 8.917
-

Tổng phí bảo hiểm đóng tại Năm 1 17.833

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
Mã số Tư vấn bảo hiểm:
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN
Ghi chú:

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm, tuy nhiên Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn Thời hạn đóng phí dự kiến phù hợp theo tình hình tài
chính và nhu cầu bảo hiểm.

Đối với VITA – Sức Khỏe Vàng, Thời hạn bảo hiểm là một năm và được gia hạn hàng năm. Phí bảo hiểm được thể hiện trên đây là phí của
Năm hợp đồng đầu tiên. Phí bảo hiểm của các Năm hợp đồng tiếp theo sẽ thay đổi theo tuổi đạt được của Người được bảo hiểm.

Tỷ lệ tăng phí áp dụng cho Phí bảo hiểm định kỳ của VITA – Sống Lạc Quan bằng 25% Tỷ lệ tăng phí trong bảng trên đây.
Tỷ lệ tăng phí áp dụng cho Phí bảo hiểm định kỳ của Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo chi trả nhiều lần và (các) Bảo hiểm bổ trợ (nếu có) bằng 100%
Tỷ lệ tăng phí trong bảng trên đây.
Tỷ lệ tăng phí áp dụng cho Phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm chính và (các) Bảo hiểm bổ trợ (nếu có) bằng 100% Tỷ lệ tăng phí trong bảng trên
đây.

(**)

(***)

(*)
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

Đơn vị: Nghìn đồng

TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

(minh họa tại mức lãi suất 7%/năm)
QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

Quyền lợi chi trả
▪ Quyền lợi duy trì hợp đồng (*) lên đến
▪ Quyền lợi tiền mặt định kỳ mỗi 03 năm (*) 1.000
▪ Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

14.751

1.571.691
▪ Hỗ trợ tài chính khi mắc Ung thư (***)

500.000

125.000

2.500.000
50.000

▪ Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

Quyền lợi chi trả
mỗi bệnh

125.000

QUYỀN LỢI BỆNH HIỂM NGHÈO CHI TRẢ NHIỀU LẦN

Quyền lợi chi
trả tối đa
250.000125.000

12.500

▪ Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu

(bảo vệ đến trước 75 Tuổi)

▪ Biến chứng bệnh tiểu đường

Giá trị lớn hơn giữa 500.000 và giá trị
Tài khoản cơ bản, cộng với giá trị Tài
khoản đóng thêm (nếu có)

▪ Tử vong do Tai nạn

QUYỀN LỢI TỬ VONG
▪ Tử vong

chi trả thêm 500.000 (**)

(**)
(***)

Áp dụng khi NĐBH tử vong do Tai nạn trước Ngày kỉ niệm tháng hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt 75 Tuổi.
Bắt đầu chi trả từ 01 năm sau ngày NĐBH được Chẩn đoán Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau thuộc Nhóm bệnh Ung thư và mỗi năm sau đó, tối
đa 04 lần chi trả hoặc đến khi NĐBH đạt 75 Tuổi, tùy thời điểm nào đến trước.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và điều kiện chi trả được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Ghi chú:
(*) Quyền lợi duy trì hợp đồng bằng 10% tổng số tiền lãi đầu tư đã được tích lũy trong 36 tháng liền kề trước thời điểm xem xét quyền lợi. Quyền lợi

tiền mặt định kỳ bằng giá trị nhỏ hơn giữa 0,2% Số tiền bảo hiểm tại thời điểm xem xét quyền lợi và 3 triệu đồng. Quyền lợi duy trì hợp đồng và
Quyền lợi tiền mặt định kỳ được chi trả bắt đầu từ cuối Năm hợp đồng thứ 03 và mỗi 03 Năm hợp đồng sau đó cho đến cuối Năm hợp đồng thứ
21.
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

TÓM TẮT QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM BỔ TRỢ

Quyền lợi bảo hiểm Sự kiện bảo hiểmBảo hiểm bổ trợ (BHBT)STT
Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai nạn 100% Số tiền bảo hiểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc Thương tật  hoặc Bỏng (theo

mức độ quyền lợi)  do Tai  nạn.
1

200% Số tiền bảo hiểm

Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn khi đang di chuyển với
tư cách là hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng
được  cấp  phép  và  có  hành  trình  cụ  thể,  hoặc  khi  đang  ở  trong
thang máy công cộng; hoặc do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn tại
các tòa nhà công cộng.

300% Số tiền bảo hiểm Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trong lúc là hành khách
trên các chuyến bay dân dụng.

Bảo hiểm miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo
mở rộng

Miễn  tất  cả  số  Phí  bảo
hiểm  phải  đóng  trong
tương  lai  của  Hợp  đồng
bảo hiểm cho đến khi kết
thúc  Thời  hạn  bảo  hiểm
của  BHBT  này  hoặc  khi
kết thúc thời hạn 15 năm,
tùy  thời  điểm  nào  đến
trước.

Người  được  bảo  hiểm  được  Chẩn  đoán  mắc  Bệnh  hiểm  nghèo
theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của BHBT Bảo hiểm miễn
đóng phí Bệnh hiểm nghèo mở rộng.

2

1.  Vui lòng tham chiếu Số tiền bảo hiểm tương ứng tại Trang “Thông tin hợp đồng bảo hiểm”.
Ghi chú:

2.  Chi tiết về các quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC BẢO HIỂM

BIẾN CHỨNG BỆNH
TIỂU ĐƯỜNG

1.Bệnh võng mạc do tiểu
đường
2.Bệnh thận do tiểu đường
3.Cụt chi do tiểu đường

BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN ĐẦU VÀ BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU THEO NHÓM BỆNH
Nhóm bệnh 35 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu 61 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

1.Ung thư

1.Bệnh Wilson
2.Bệnh Tay - Chân - Miệng với các biến chứng nặng
(đe dọa tính mạng)
3.Bệnh tiểu đường phụ thuộc Insulin
(Tiểu đường tuýp 1)

4.Bệnh Kawasaki với các biến chứng tim
5.Bệnh xương thủy tinh
6.Sốt thấp khớp có biến chứng van tim

7.Bệnh Hemophilia thể nặng
8.Sốt xuất huyết Dengue
9.Viêm khớp mạn tính hệ thống ở trẻ em
(Bệnh Still ở trẻ em)

10.Chứng tự kỷ thể nặng
11.Hội chứng thận hư tái phát thể nặng
12.Bệnh bạch hầu đường hô hấp

3.Phẫu thuật cắt bỏ một thận
4.Ghép ruột non
5.Phẫu thuật cắt một bên phổi
6.Phẫu thuật gan
7.Phẫu thuật tái tạo đường mật

8.Ghép giác mạc
9.Hen suyễn nặng
10.Xơ gan
11.Thiếu máu bất sản có khả năng hồi phục

2.Suy thận
3.Phẫu thuật ghép tạng chủ
4.Bệnh phổi giai đoạn cuối
5.Nang tủy thận
6.Viêm gan siêu vi thể tối cấp

7.Suy gan giai đoạn cuối
8.Thiếu máu bất sản
9.Viêm tụy mãn tái phát
10.Viêm gan tự miễn mãn tính

1.Ung thư biểu mô tại chỗ 1.Ung thư

3.Hệ tuần hoàn (tim và mạch
máu)

12.Đặt máy tạo nhịp tim
13.Đặt máy khử rung tim
14.Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trực tiếp xâm
lấn tối thiểu (MIDCAB)
15.Phẫu thuật động mạch chủ xâm lấn tối thiểu
16.Tạo hình van tim hoặc nong van tim qua da

17.Cắt màng ngoài tim
18.Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ
19.Tăng áp động mạch phổi giai đoạn sớm
20.Phồng động mạch chủ nặng không có triệu chứng

11.Nhồi máu cơ tim
12.Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành
13.Phẫu thuật thay van tim
14.Phẫu thuật động mạch chủ
15.Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát

16.Bệnh cơ tim
17.Hội chứng Eisenmenger
18.Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn

21.Phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất
22.Phẫu thuật cắt u tuyến yên
23.Loãng xương có gãy xương
24.Bệnh tủy sống hoặc chấn thương tủy sống dẫn tới
rối loạn chức năng bàng quang và ruột

25.Phẫu thuật huyết khối xoang hang
26.Viêm tủy sống do lao
27.Động kinh nặng
28.Parkinson thể trung bình

19.Hôn mê
20.Đột quỵ
21.Bệnh Alzheimer
22.Bệnh Parkinson
23.Bệnh xơ cứng rải rác
24.Viêm não
25.Chấn thương sọ não nặng
26.Phẫu thuật sọ não
27.Bệnh teo cơ tủy (SMA)
28.Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ
29.Viêm màng não do vi khuẩn
30.U não lành tính
31.Bệnh bại liệt

32.Cụt chi
33.Liệt chi
34.Bệnh loạn dưỡng cơ
35.Bệnh nhược cơ
36.Loãng xương nặng
37.Tổn thương đa rễ đám rối thần kinh cánh tay
38.Bệnh Creutzfeldt-Jakob (Bò điên)
39.Bệnh lao màng não
40.Gãy cột sống do Tai nạn
41.Phình mạch não bắt buộc phải phẫu thuật
42.Hội chứng Apallic
43.Liệt trên nhân tiến triển
44.Liệt hành não tiến triển

4.Hệ thần kinh - Cơ xương
khớp

5.Nhóm Bệnh hiểm nghèo
khác

29.Mất thị lực 01 mắt
30.Bỏng không nghiêm trọng
31.Mất 01 chi
32.Phẫu thuật cấy ốc tai

33.Mất chức năng 01 chi và mất thị lực 01 mắt
34.Viêm võng mạc sắc tố
35.Viêm khớp dạng thấp thể trung bình

45.Bỏng nặng
46.Lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng thận
47.Mù
48.Mất khả năng nói
49.Mất thính lực
50.Viêm đa khớp dạng thấp thể nặng
51.U tủy thượng thận
52.Xơ cứng bì tiến triển
53.Nhiễm HIV do truyền máu

54.Nhiễm HIV do nghề nghiệp
55.Suy thượng thận mãn tính
56.Viêm cân mạc hoại tử
57.Viêm loét đại tràng có phẫu thuật cắt toàn bộ đại
tràng
58.Bệnh Crohn có đường rò
59.Phẫu thuật Vẹo cột sống tự phát
60.Sốt xuất huyết Ebola
61.Bệnh phù chân voi

BỆNH HIỂM NGHÈO DÀNH CHO TRẺ EM

2.Tạng chủ
2.Ung thư giai đoạn sớm của một số cơ quan
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

BẢNG LIỆT KÊ QUYỀN LỢI CỦA BẢO HIỂM BỔ TRỢ VITA - SỨC KHỎE VÀNG
QUYỀN LỢI NỘI TRÚ Đơn vị: Đồng
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM V.I.PCAO CẤPTIÊU CHUẨN
PHẠM VI ĐỊA LÝ
QLBH tối đa hàng năm

Việt Nam
250.000.000/năm 450.000.000/năm

Việt Nam
1.000.000.000/năm

Châu Á

QUYỀN LỢI NGOẠI TRÚĐơn vị: Đồng

10.500.000/năm
Việt Nam

V.I.P

6.500.000/năm
Châu Á

2.500.000/năm
Việt Nam

TIÊU CHUẨN CAO CẤP

QLBH tối đa hàng năm
PHẠM VI ĐỊA LÝ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Viện phí và các chi phí y tế
Tiền giường và phòng
Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30
ngày/năm)
Tiền giường cho Người nhà (tối đa 10
ngày/năm)

1.

Chi phí Phẫu thuật

2.

3.

4.

Các chi phí điều trị nội trú khác5.
Chi phí điều trị trước khi nhập viện (30 ngày
trước nhập viện)

6.

7. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (60 ngày
sau xuất viện)

8. Chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 30 ngày/năm)
9. Trợ cấp nằm viện tại Bệnh viện công lập (tối

đa 30 ngày/năm)
Cấy ghép nội tạng (thận, tim, gan, phổi, tủy xương)
Chi phí y tế cho Người được bảo hiểm (người
nhận tạng)
Chi phí y tế cho người hiến tặng tạng tối đa
50% Giới hạn phụ của phạm vi bảo hiểm này
Điều trị ung thư

Điều trị cấp cứu do Tai nạn (trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra tai nạn)
1. Điều trị cấp cứu do Tai nạn

Điều trị tổn thương răng do Tai nạn2.

Vận chuyển cấp cứu trong nước

125.000.000
/lần cấy ghép

220.000.000
/lần cấy ghép

500.000.000
/lần cấy ghép

Theo Chi phí y tế
thực tế

Theo Chi phí y tế
thực tế

Theo Chi phí y tế thực
tế

10.000.000/năm 15.000.000/năm 30.000.000/năm

2.500.000/Tai nạn
2.500.000/Tai nạn

2.500.000/ năm

5.500.000/Tai nạn 15.000.000/Tai nạn
4.500.000/Tai nạn

4.500.000/năm

10.000.000/Tai nạn
Theo Chi phí y tế thực

tế

1.250.000/ngày 1.650.000/ngày 3.000.000/ngày

2.500.000/ngày 3.300.000/ngày 6.000.000/ngày

500.000/ngày 750.000/ngày 1.500.000/ngày

25.000.000
/lần Nằm viện

45.000.000
/lần Nằm viện

100.000.000
/lần Nằm viện

12.500.000
/lần Nằm viện

22.000.000
/lần Nằm viện

50.000.000
/lần Nằm viện

150.000/ngày 330.000/ngày 600.000/ngày

100.000/ngày 165.000/ngày 300.000/ngày

Tỷ lệ Đồng chi trả của Người
được bảo hiểm trong trường
hợp khám, điều trị tại các Cơ
sở y tế/ Phòng khám tư nhân
hoặc quốc tế

20% 20% 0%

1. Chi phí điều trị ngoại trú theo
Tây y

Chi phí điều trị ngoại trú theo
Đông y

2.

550.000
/lần khám

1.250.000
/lần khám

2.500.000
/lần khám

300.000/lần khám
(05 lần khám/năm)

300.000/lần khám
(10 lần khám/năm)

500.000/lần khám
(15 lần khám/năm)

-
TIÊU CHUẨN

Đơn vị: Đồng
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
PHẠM VI ĐỊA LÝ

-

CAO CẤP V.I.P

-
-

10.500.000/năm

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOA

STBH tối đa hàng năm
Châu Á

Chi phí kiểm tra, cạo vôi
răng (tối đa 02 lần/năm )

1.

2. Các chi phí khám và điều trị
răng khác

-

-

-

-

1.000.000/lần

Theo Chi phí y tế thực
tế

Điều trị trong ngày

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

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

190328091021agt

7Trang số  / 17
:
:



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối năm
HĐ/Tuổi

Tổng Phí BH
đã đóng

(1)

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
(BHN) tối đa Quyền lợi tử vong Giá trị hoàn lại

Rút tiền

(11)

BHN giai
đoạn đầu/

Biến chứng
bệnh tiểu

đường

(2)

BHN giai
đoạn sau

(3)

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
Quyền lợi
nhận thêm
khi tử vong
do Tai nạn

(7)

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư

7%/năm

(4)

5,5%/năm

(5)

Cam kết

(6)

7%/năm

(8)

5,5%/năm

(9)

Cam kết

(10)
1/31 17.833 375.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - -
2/32 35.829 375.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - -
3/33 53.825 375.000 2.500.000 501.000 501.000 501.000 500.000 1.000 1.000 1.000 -
4/34 71.821 375.000 2.500.000 501.070 501.055 501.030 500.000 6.450 5.688 4.496 -
5/35 89.817 375.000 2.500.000 501.145 501.113 501.061 500.000 20.036 18.729 16.683 -
6/36 107.813 375.000 2.500.000 502.225 502.174 502.093 500.000 39.488 37.243 33.741 -
7/37 126.002 375.000 2.500.000 502.381 502.294 502.156 500.000 56.451 53.137 48.014 -
8/38 144.191 375.000 2.500.000 502.547 502.420 502.220 500.000 74.257 69.586 62.437 -
9/39 162.380 375.000 2.500.000 503.726 503.553 503.287 500.000 95.591 88.852 78.658 -

10/40 180.569 375.000 2.500.000 503.987 503.749 503.385 500.000 115.525 106.701 93.516 -
11/41 198.758 375.000 2.500.000 504.266 503.955 503.453 500.000 135.633 124.331 106.564 -
12/42 217.132 375.000 2.500.000 505.564 505.172 504.522 500.000 159.704 144.772 120.495 -
13/43 235.506 375.000 2.500.000 505.954 505.457 504.613 500.000 181.583 163.165 132.745 -
14/44 253.880 375.000 2.500.000 506.370 505.757 504.705 500.000 204.801 182.363 145.012 -
15/45 272.254 375.000 2.500.000 507.816 507.073 505.799 500.000 234.476 206.274 159.161 -
16/46 290.628 375.000 2.500.000 508.364 507.462 505.886 500.000 261.990 228.390 171.560 -
17/47 309.462 375.000 2.500.000 508.949 507.873 505.974 500.000 290.409 250.679 183.076 -
18/48 328.296 375.000 2.500.000 510.575 509.306 507.064 500.000 327.327 278.924 196.377 -
19/49 347.130 375.000 2.500.000 511.316 509.818 507.170 500.000 360.116 303.709 207.848 -
20/50 365.964 375.000 2.500.000 512.108 510.358 507.277 500.000 395.096 329.693 219.235 -

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

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

190328091021agt

8Trang số  / 17
:
:



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối năm
HĐ/Tuổi

Tổng Phí BH
đã đóng

(1)

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
(BHN) tối đa Quyền lợi tử vong Giá trị hoàn lại

Rút tiền

(11)

BHN giai
đoạn đầu/

Biến chứng
bệnh tiểu

đường

(2)

BHN giai
đoạn sau

(3)

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
Quyền lợi
nhận thêm
khi tử vong
do Tai nạn

(7)

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư

7%/năm

(4)

5,5%/năm

(5)

Cam kết

(6)

7%/năm

(8)

5,5%/năm

(9)

Cam kết

(10)
21/51 365.964 375.000 2.500.000 512.955 510.927 507.314 500.000 416.226 340.991 213.081 -
22/52 365.964 375.000 2.500.000 513.862 511.528 507.350 500.000 438.694 352.684 206.533 -
23/53 365.964 375.000 2.500.000 514.833 512.162 507.387 500.000 462.615 364.797 199.566 -
24/54 365.964 375.000 2.500.000 515.871 512.831 507.424 500.000 488.120 377.360 192.155 -
25/55 365.964 375.000 2.500.000 516.982 513.537 507.461 500.000 515.354 390.403 184.260 -
30/60 365.964 375.000 2.500.000 678.060 517.692 507.649 500.000 678.060 462.434 134.738 -
35/65 365.964 375.000 2.500.000 894.380 548.292 507.843 500.000 894.380 548.292 62.465 -
38/68 365.964 375.000 2.500.000 1.057.633 606.632 501.869 500.000 1.057.633 606.632 1.869 -
39/69 365.964 375.000 2.500.000 1.118.670 627.100 (*) 500.000 1.118.670 627.100 (*) -
40/70 365.964 375.000 2.500.000 1.183.458 648.174 - 500.000 1.183.458 648.174 - -
45/75 365.964 375.000 2.500.000 1.571.691 762.120 - 500.000 1.571.691 762.120 - -

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

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

190328091021agt

9Trang số  / 17
:
:



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA CÁC LOẠI PHÍ VÀ CÁC QUYỀN LỢI ĐỊNH KỲ
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối
năm
HĐ/
Tuổi

Phí BH
hàng năm

Phí ban
đầu

Phí BH phân bổ Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
7%/năm

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
5,5%/năm

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
cam kết

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng
thêm

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1/31 17.833 11.642 6.192 - 3.128 3.227 - - 3.128 3.227 - - 3.128 3.227 - -
2/32 17.996 6.980 11.016 - 3.220 3.376 - - 3.220 3.376 - - 3.221 3.376 - -
3/33 17.996 6.080 11.916 - 3.316 3.400 1.000 165 3.316 3.400 1.000 129 3.317 3.400 1.000 72
4/34 17.996 4.280 13.716 - 3.412 3.423 - - 3.413 3.423 - - 3.415 3.423 - -
5/35 17.996 1.581 16.415 - 3.504 3.446 - - 3.505 3.446 - - 3.508 3.446 - -
6/36 17.996 - 17.996 - 3.607 3.469 1.000 695 3.610 3.469 1.000 532 3.614 3.469 1.000 279
7/37 18.189 - 18.189 - 3.742 3.651 - - 3.747 3.651 - - 3.755 3.651 - -
8/38 18.189 - 18.189 - 3.926 3.680 - - 3.934 3.680 - - 3.946 3.680 - -
9/39 18.189 - 18.189 - 4.070 3.709 1.000 1.588 4.082 3.709 1.000 1.192 4.099 3.709 1.000 604

10/40 18.189 - 18.189 - 4.216 3.738 - - 4.234 3.738 - - 4.260 3.738 - -
11/41 18.189 - 18.189 - 4.384 3.767 - - 4.409 3.767 - - 4.446 3.767 - -
12/42 18.374 - 18.374 - 4.560 3.944 1.000 2.678 4.594 3.944 1.000 1.960 4.648 3.944 1.000 725
13/43 18.374 - 18.374 - 4.719 3.978 - - 4.767 3.978 - - 4.845 3.978 - -
14/44 18.374 - 18.374 - 4.871 4.011 - - 4.934 4.011 - - 5.039 4.011 - -
15/45 18.374 - 18.374 - 5.001 4.045 1.000 4.002 5.083 4.045 1.000 2.845 5.221 4.045 1.000 855
16/46 18.374 - 18.374 - 5.091 4.078 - - 5.202 4.078 - - 5.388 4.078 - -
17/47 18.834 - 18.834 - 5.211 4.498 - - 5.353 4.498 - - 5.595 4.498 - -
18/48 18.834 - 18.834 - 5.267 4.549 1.000 5.623 5.440 4.549 1.000 3.873 5.735 4.549 1.000 805
19/49 18.834 - 18.834 - 5.304 4.601 - - 5.526 4.601 - - 5.905 4.601 - -
20/50 18.834 - 18.834 - 5.352 4.652 - - 5.633 4.652 - - 6.107 4.652 - -

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

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

190328091021agt

10Trang số  / 17
:
:



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA CÁC LOẠI PHÍ VÀ CÁC QUYỀN LỢI ĐỊNH KỲ
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối
năm
HĐ/
Tuổi

Phí BH
hàng năm

Phí ban
đầu

Phí BH phân bổ Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
7%/năm

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
5,5%/năm

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư
cam kết

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng
thêm

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

Khoản khấu trừ
QL tiền

mặt định
kỳ

QL duy
trì hợp
đồng

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

QLBH
chính

Bảo hiểm
bổ trợ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
21/51 - - - - 5.450 839 - - 5.800 839 - - 6.391 839 - -
22/52 - - - - 5.550 876 - - 5.983 876 - - 6.717 876 - -
23/53 - - - - 5.629 913 - - 6.162 913 - - 7.066 913 - -
24/54 - - - - 5.679 949 - - 6.335 949 - - 7.437 949 - -
25/55 - - - - 5.697 986 - - 6.505 986 - - 7.846 986 - -
30/60 - - - - 7.055 1.271 - - 7.720 1.271 - - 10.916 1.271 - -
35/65 - - - - 9.199 1.235 - - 9.199 1.235 - - 16.003 1.235 - -
38/68 - - - - 10.853 1.141 - - 10.853 1.141 - - 21.029 1.141 - -
39/69 - - - - 11.453 1.074 - - 11.453 1.074 - - (*) (*) - -
40/70 - - - - 12.053 978 - - 12.053 978 - - - - - -
45/75 - - - - 16.151 - - - 16.151 - - - - - - -

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG

In ngày 28/03/2019 09.10.22agent dummy
dummyagt

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

190328091021agt

11Trang số  / 17
:
:



Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối năm
HĐ/ Tuổi

Tổng Phí BH
đã đóng

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh họa tại mức lãi suất đầu tư 5,5%/năm Minh họa tại mức lãi suất đầu tư cam kết

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1/31 17.833 31 - 31 - - - - - -
2/32 35.829 4.977 - 4.977 4.819 - 4.819 4.588 - 4.588
3/33 53.825 11.273 1.000 12.273 10.869 1.000 11.869 10.246 1.000 11.246
4/34 71.821 19.646 1.070 20.716 18.899 1.055 19.954 17.733 1.030 18.763
5/35 89.817 31.375 1.145 32.520 30.100 1.113 31.213 28.105 1.061 29.166
6/36 107.813 46.180 2.225 48.405 43.985 2.174 46.159 40.565 2.093 42.658
7/37 126.002 61.204 2.381 63.585 57.977 2.294 60.271 52.991 2.156 55.147
8/38 144.191 77.059 2.547 79.607 72.516 2.420 74.936 65.567 2.220 67.787
9/39 162.380 95.432 3.726 99.158 88.866 3.553 92.419 78.938 3.287 82.225

10/40 180.569 113.322 3.987 117.308 104.735 3.749 108.484 91.914 3.385 95.299
11/41 198.758 132.259 4.266 136.525 121.268 3.955 125.223 104.003 3.453 107.456
12/42 217.132 155.032 5.564 160.596 140.491 5.172 145.664 116.864 4.522 121.386
13/43 235.506 176.521 5.954 182.475 158.600 5.457 164.057 129.024 4.613 133.637
14/44 253.880 199.322 6.370 205.693 177.498 5.757 183.255 141.199 4.705 145.903
15/45 272.254 227.552 7.816 235.368 200.092 7.073 207.165 154.254 5.799 160.053
16/46 290.628 253.627 8.364 261.990 220.927 7.462 228.390 165.675 5.886 171.560
17/47 309.462 281.460 8.949 290.409 242.806 7.873 250.679 177.102 5.974 183.076
18/48 328.296 316.752 10.575 327.327 269.619 9.306 278.924 189.313 7.064 196.377
19/49 347.130 348.800 11.316 360.116 293.891 9.818 303.709 200.678 7.170 207.848
20/50 365.964 382.988 12.108 395.096 319.336 10.358 329.693 211.958 7.277 219.235
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

MINH HỌA GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Đơn vị: Nghìn đồng

Cuối năm
HĐ/ Tuổi

Tổng Phí BH
đã đóng

Minh họa tại mức lãi suất đầu tư 7%/năm Minh họa tại mức lãi suất đầu tư 5,5%/năm Minh họa tại mức lãi suất đầu tư cam kết

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

Tài khoản
cơ bản

Tài khoản
đóng thêm

Tài khoản
hợp đồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
21/51 365.964 403.271 12.955 416.226 330.064 10.927 340.991 205.768 7.314 213.081
22/52 365.964 424.832 13.862 438.694 341.156 11.528 352.684 199.183 7.350 206.533
23/53 365.964 447.782 14.833 462.615 352.635 12.162 364.797 192.179 7.387 199.566
24/54 365.964 472.249 15.871 488.120 364.529 12.831 377.360 184.731 7.424 192.155
25/55 365.964 498.372 16.982 515.354 376.866 13.537 390.403 176.799 7.461 184.260
30/60 365.964 654.242 23.818 678.060 444.742 17.692 462.434 127.088 7.649 134.738
35/65 365.964 860.974 33.406 894.380 525.169 23.123 548.292 54.622 7.843 62.465
38/68 365.964 1.016.710 40.924 1.057.633 579.480 27.152 606.632 - 1.869 1.869
39/69 365.964 1.074.882 43.788 1.118.670 598.454 28.646 627.100 (*) (*) (*)
40/70 365.964 1.136.604 46.854 1.183.458 617.953 30.221 648.174 - - -
45/75 365.964 1.505.977 65.714 1.571.691 722.622 39.498 762.120 - - -
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

▪

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo và Quyền lợi nhận thêm khi tử vong do Tai nạn được minh họa dựa trên mức Lãi suất đầu tư 7%/năm.

Khoản khấu trừ của Quyền lợi bảo hiểm chính bao gồm Phí quản lý hợp đồng và Phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm chính.

Giá trị Tài khoản cơ bản đã bao gồm Quyền lợi duy trì hợp đồng (nếu có).

Trang “Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm” này thể hiện các minh họa về Phí bảo hiểm và quyền lợi của hợp đồng. Giá trị Tài khoản hợp đồng
sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung. Chi tiết về Hợp đồng bảo hiểm và các quyền lợi bảo hiểm được quy định
cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

II. Trang Minh họa các loại phí và các quyền lợi định kỳ

▪

I. Trang Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm

▪

(*) Hợp đồng mất hiệu lực do giá trị Tài khoản hợp đồng nhỏ hơn 0.

III. Trang Minh họa giá trị Tài khoản hợp đồng

▪

Tổng Phí bảo hiểm đã đóng được minh họa theo Thời hạn đóng phí dự kiến. Chi tiết về phí bảo hiểm được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng
được thể hiện tại  trang “Minh họa các loại phí và các quyền lợi định kỳ”.

Giá trị Tài khoản đóng thêm đã bao gồm Quyền lợi tiền mặt định kỳ (nếu có).

▪

Khoản tiền rút đang được minh họa dựa trên giá trị Tài khoản hợp đồng tính theo lãi suất đầu tư 7%/năm. Khoản tiền rút có thể thấp hơn mức
minh họa trên nếu dựa trên giá trị Tài khoản hợp đồng tính theo lãi suất đầu tư 5,5%/năm hoặc lãi suất đầu tư cam kết tại thời điểm rút tiền. Việc
rút tiền sẽ được thực hiện từ Tài khoản đóng thêm (nếu có) trước; sau đó đến Tài khoản cơ bản. Khoản rút tiền đang được minh họa là số tiền
sau khi đã trừ đi Phí rút tiền.

▪

GHI CHÚ

▪

▪ Giá trị Tài khoản hợp đồng sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung.

TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

Phí bảo hiểm cơ bản: xác định dựa trên Số tiền bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo, Tuổi và giới tính của Người được
bảo hiểm vào ngày ký Giấy yêu cầu bảo hiểm. Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau khi trừ đi Phí ban đầu.

1.

Phí bảo hiểm đóng thêm: Là số tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm sau khi đã đóng đủ tổng Phí bảo hiểm định kỳ của Năm hợp đồng hiện tại
và các Năm hợp đồng trước đó. Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào Tài khoản đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu. Phí bảo hiểm đóng
thêm cần tuân thủ theo mức tối thiểu và tối đa do Generali quy định tại từng thời điểm.

2.

3. Phí bảo hiểm bổ trợ: Là phí bảo hiểm của (các) Bảo hiểm bổ trợ. Phí bảo hiểm bổ trợ được phân bổ vào Tài khoản cơ bản sau khi trừ đi Phí ban
đầu.

Tài khoản cơ bản: Là tài khoản ghi nhận các giá trị từ nguồn Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và
Khoản khấu trừ hàng tháng. Các khoản lãi đầu tư tương ứng, Quyền lợi duy trì hợp đồng được cộng vào giá trị Tài khoản cơ bản theo quy định tại
Quy tắc và Điều khoản.

5.

6. Tài khoản đóng thêm: Là tài khoản ghi nhận các giá trị tích lũy từ Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng
tháng. Các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ được cộng vào giá trị Tài khoản đóng thêm theo quy định tại Quy tắc và Điều
khoản.
Tài khoản hợp đồng: Là tài khoản ghi nhận tổng giá trị của của Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm (nếu có).7.
Phí ban đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các khoản phí bảo
hiểm này được phân bổ vào giá trị Tài khoản hợp đồng. Phí ban đầu được quy định như sau:

8.

Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị
Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro của các Quyền lợi bảo hiểm theo Quy
tắc và Điều khoản này và (các) Bảo hiểm bổ trợ (nếu có).

9.

Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí dùng để bù đắp chi phí liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến
Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong
năm 2019, Phí quản lý hợp đồng là 33.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí
quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.

10.

4. Phí bảo hiểm định kỳ: là Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí đã chọn.

% Phí bảo hiểm bổ trợ
% Phí bảo hiểm đóng thêm

Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng
% Phí bảo hiểm cơ bản 70%

50%
40%
35%

2%

1 2

30%
35%

3

20%
25%

4

5%
10%

5

0%
0%
6+
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

Phí quản lý quỹ: Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Generali công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ tối đa là 2% mỗi năm tính trên giá trị
Tài khoản hợp đồng.

11.

Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn: Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn đối với Tài khoản cơ bản được quy định như sau:13.

Nếu giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn, Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn bằng giá trị Tài
khoản cơ bản tại thời điểm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

14.Lãi suất đầu tư: Là mức lãi suất được áp dụng để xác định số tiền lãi được cộng và tích lũy vào giá trị Tài khoản hợp đồng. Lãi suất đầu tư là mức
lãi suất cao hơn giữa lãi suất công bố và lãi suất đầu tư cam kết. Lãi suất đầu tư cam kết được quy định như sau:

Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm) 2,0%3,0%
11 - 151 2 - 10Năm hợp đồng

4,0%
16 - 20
1,5%

Phí rút tiền từ Tài khoản hợp đồng: Phí rút tiền từ Tài khoản cơ bản là 2% số tiền rút và áp dụng trong suốt Thời hạn hợp đồng; không áp dụng
Phí rút tiền từ Tài khoản đóng thêm.

12.

90% 0%40% 30%

652 7 16+9

100%

1041

70%80%

11 - 15

5%

8Năm hợp đồng

10%100%

3

50% 20%Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên tại thời
điểm phát hành hợp đồng

21+
0,5%

Phí chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn đối với Tài khoản đóng thêm: Không áp dụng.
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Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm
VITA - SỐNG LẠC QUAN

BÊN MUA BẢO HIỂM

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

Họ và tên:

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
(Cha/mẹ/người đại diện hợp pháp ký thay nếu Người

được bảo hiểm dưới 18 tuổi)

Họ và tên:
Ngày: ……./……./…….

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM & NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Tôi/Chúng tôi, (những) 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 Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này cũng như nội dung của
Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi  đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của
Tôi/Chúng tôi  theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng giá trị Tài khoản hợp đồng thực tế tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế
của Quỹ liên kết chung (có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức minh họa 7% và 5,5% nhưng không thấp
hơn mức lãi suất đầu tư cam kết), phí bảo hiểm thực đóng và số tiền rút ra thực tế từ Tài khoản hợp
đồng, vì vậy giá trị Tài khoản hợp đồng thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị thể hiện ở
Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này.
Tôi/Chúng tôi hiểu rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu Phí bảo hiểm không được đóng
đầy đủ và đúng hạn trong vòng 04 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc giá trị Tài khoản hợp đồng không đủ
để trừ Khoản khấu trừ hàng tháng.
Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Phí bảo hiểm rủi ro của (các) Bảo hiểm bổ trợ được khấu trừ hàng
tháng từ Tài khoản hợp đồng khi Tôi/Chúng tôi tham gia (các) Bảo hiểm bổ trợ.

1.

3.

4.

5.

Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng: i) Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị minh họa; ii)
Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

2.

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  Tài  liệu  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

Mã số Tư vấn bảo hiểm:
agent dummy 28/03/2019 09.10.23TÀI LIỆU MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÀY

CHỈ CÓ GIÁ TRỊ MINH HỌA KHI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG
Họ và tên Tư vấn bảo hiểm:
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