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      TẬP ĐOÀN DAI-ICHI LIFE HOLDINGS

Được thành lập vào năm 1902, Dai-ichi Life Japan, mảng kinh doanh 
chính của Tập đoàn Dai-ichi Life, là một trong những công ty bảo 
hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản với tổng giá trị tài sản 443 tỷ 
đô-la Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm 49,5 tỷ đô-la Mỹ (tính đến ngày 
31/3/2016). Ngoài Việt Nam, Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, 
Indonesia và Mỹ. Tập đoàn Dai-ichi Life đã mở Văn phòng Khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và Văn phòng Khu vực Bắc Mỹ 
tại New York. Từ ngày 1/10/2016, Tập đoàn Dai-ichi Life chuyển đổi 
sang mô hình Tập đoàn cổ phần (Dai-ichi Life Holdings).  

      CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 
(“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập vào tháng 1/2007. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà 
Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings có công ty bảo hiểm nhân thọ sở hữu 100% vốn.

Chỉ sau hơn 10 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc và giữ vững vị 
thế là một trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về tổng doanh thu phí bảo hiểm, 
phục vụ gần 1,6 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 900 nhân viên và 60.000 tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam tự hào giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ 
thống gần 200 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 31/12/2016).

Ngày 18/1/2017, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp 
Giấy phép chấp thuận việc tăng vốn lên thành 117 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những công ty 
bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất thị trường, minh chứng tiềm lực tài chính vững mạnh 
cũng như cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng Việt Nam.

Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life Holdings
tại Tokyo, Nhật Bản

ĐẠI GIA AN PHÚC 
Thêm một điểm tựa,

 thêm vững tâm an!



ĐẠI GIA AN PHÚC - Sự lựa chọn xứng tầm 

ĐẠI GIA AN PHÚC - Sự bảo vệ cho một đời bình an

Đại Gia An Phúc là kế hoạch bảo hiểm được thiết kế với giá trị bảo hiểm vượt trội, đem lại sự bảo vệ 
xứng đáng nhất dành cho bạn với mức phí hợp lý và không thay đổi trong nhiều năm. 

Bên mua bảo hiểm / Người được bảo hiểm: Nguyễn Văn A
Tuổi: 30 tuổi
Giới tính: nam

ĐẠI GIA AN PHÚC là chương trình bảo hiểm dành cho khách hàng từ 0 – 60 tuổi, với:

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH:

Thời gian tuyệt vời nhất của một người là khi đã thành đạt trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc, 
bình an. Vậy bạn đã chuẩn bị những gì để sự viên mãn đang hiện hữu này được trọn vẹn về sau? 
Đại Gia An Phúc của Dai-ichi Life Việt Nam chính là câu trả lời giúp bạn và gia đình có thêm một 
điểm tựa vững chắc về tài chính để an tâm tận hưởng cuộc sống.

Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, Khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản  của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG:

Ví dụ minh họa

Bảo vệ trước các rủi ro

Tai nạn toàn diện
nâng cao

Bệnh hiểm nghèo 
cao cấp toàn diện

Chăm sóc sức khỏe

Từ bỏ thu phí

Giá trị bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm

Tử vong / Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% SỐ TIỀN BẢO HIỂM - Tối thiểu 1 tỷ đồng

Được bảo vệ đến năm 70 tuổi

Để thêm một sự bảo vệ xứng tầm đẳng cấp với Số tiền bảo hiểm 
lên đến hàng chục tỷ đồng

Để thêm một cơ hội thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến gia đình

Để thêm một hậu thuẫn tài chính vững vàng giúp hoàn thành 
những kế hoạch xây dựng cho gia đình trong tương lai

Và quan trọng hơn hết, để thêm một điểm tựa bình an giúp bạn 
an tâm tận hưởng cuộc sống bên những người bạn yêu thương nhất 

Để có một chương trình phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên với 
mức phí bảo hiểm cạnh tranh

Để sở hữu chương trình bảo hiểm ưu việt cho nhân sự cao cấp, 
lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp 

Nếu bạn là trụ cột 
tài chính của gia đình, 

HÃY THAM GIA 
ĐẠI GIA AN PHÚC

Nếu bạn là một 
doanh nghiệp, 

HÃY THAM GIA 
ĐẠI GIA AN PHÚC

Bảo vệ cả gia đình trước hơn 60 loại thương tật do tai nạn khác 
nhau với quyền lợi bảo hiểm lên đến 200% Số tiền bảo hiểm.

An tâm trước 88 bệnh hiểm nghèo ở nhiều giai đoạn với quyền lợi 
được chi trả nhiều lần cho nhiều bệnh khác nhau, lên đến 200% 
Số tiền bảo hiểm.

Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng với quyền lợi từ bỏ thu phí 
trước các rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Hoàn trả các chi phí điều trị thực tế cho cả điều trị nội trú, ngoại 
trú và chăm sóc răng. Thêm yên tâm khi điều trị nội trú với mạng 
lưới bảo lãnh viện phí trải rộng trên cả nước.

 Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của các sản phẩm bổ sung này để biết thêm chi tiết.

Lưu ý: Các bệnh hiểm nghèo (BHN) chỉ được chi trả khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại 
Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bổ sung Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện.

30 40 45 55 60 70
Quyền lợi BHN 
thể nhẹ: 500 triệu

Phẫu thuật cấy ghép 
ốc tai, phải nhập viện 

điều trị

Bỏng mức độ vừa, 
phải nhập viện điều trị

Ung thư phổi, 
phải nhập viện 

điều trị
TỬ VONG

Hỗ trợ chi phí điều 
trị nội trú cao cấp: 
tối đa 630 triệu

Quyền lợi BHN 
thể nhẹ: 500 triệu
Hỗ trợ chi phí điều 
trị nội trú cao cấp: 
tối đa 630 triệu

Quyền lợi BHN 
nghiêm trọng: 1 tỷ
Hỗ trợ chi phí điều 
trị nội trú cao cấp: 
tối đa 630 triệu

Nếu tử vong 
không do tai nạn: 3 tỷ
Nếu tử vong do 
tai nạn: 4 tỷ
Nếu tử vong do tai nạn 
đặc biệt: 5 tỷ

Đại Gia An Phúc
Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

3.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

Chương trình nội trú cao cấp
Tổng phí bảo hiểm

9.600.000
3.240.000
5.150.000
2.981.000

20.971.000

SẢN PHẨM SỐ TIỀN BẢO HIỂM PHÍ HÀNG NĂM

Tổng quyền lợi tối đa chi trả:
8 tỷ 890 triệu đồng

Tuổi tham gia

(đồng)


