
01Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

HOTLINE *1166
1900 558899

EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình



03Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình02 TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG

2 Gói chăm sóc
y tế hấp dẫn Vàng 

& Kim Cương

Bảo vệ
cả gia đình trong 

1 Hợp đồng

Đầu tư an toàn
và hiệu quả

Quyền lợi nằm viện, 
phẫu thuật lên tới

2 tỷ đồng

Thủ tục dễ dàng, 
tiết kiệm chi phí

Thưởng
Hợp đồng hấp dẫn

Bảo vệ trọn đời, 
mức bảo vệ cao

Giải pháp
linh hoạt

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, luôn có những ẩn họa rình rập, khiến cho chúng ta phải 
chống đỡ để bảo vệ những người thân yêu. Hạnh phúc là khi những người thân yêu của chúng ta 
được hạnh phúc. Nhưng sẽ ra sao nếu tai họa xảy đến với chính chúng ta?

Giải pháp tài chính tích hợp Trọn đời yêu thương với nhiều ưu điểm hấp dẫn, linh hoạt trong gói 
chăm sóc sức khỏe Vàng và Kim Cương sẽ là tấm khiên vững chắc, mang lại sự bình an cho cả gia 
đình chỉ trong 1 Hợp đồng duy nhất.

Bảo Việt Nhân thọ luôn sẵn lòng đồng hành cùng gia đình bạn, mang lại sự an tâm và chuẩn bị chu 
toàn cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc bền vững và thịnh vượng cho tương lai.

Chúng tôi hiểu rằng sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam được khởi nguồn từ chính 
ngọn lửa ấm áp yêu thương trong mỗi gia đình Việt. Để bảo vệ ngọn lửa đó và kết nối 
những thành viên trong gia đình gần nhau hơn, chúng tôi đã và đang nghiên cứu và đưa 
ra nhiều sản phẩm nhằm bảo vệ lợi ích cho cuộc sống của mỗi cá nhân và gia đình Việt.

Vì Sức khỏe Việt, vì Tương lai Việt, vì Hạnh phúc Việt,
Bảo Việt Nhân thọ tự hào Bảo vệ Giá trị Việt

Bảo vệ gia đình Việt
Bảo vệ và mang lại sự bình an cho cả gia đình

Bảo vệ sức khỏe Việt
Phạm vi bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro trong cuộc sống 

Bảo vệ lợi ích Việt
Hoạch định tài chính linh hoạt để hướng tới tương lai vững bền và thịnh vượng

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

Gìn giữ, phát huy những giá trị nền tảng của gia đình và bảo vệ từng 
thành viên trong gia đình cũng chính là bảo vệ và nâng tầm những 
giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
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quyền lợi Ưu ViỆT

1. quyền lợi BẢO VỆ CHO nGƯỜi TRỤ CỘT/COn TROnG HợP ĐỒnG CHÍnH

2. GiA TĂnG quyền lợi BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀn DiỆn CHO CẢ GiA ĐÌnH
quyền lợi theo Gói Vàng (Gold): chi trả theo 11 trường hợp

Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng
Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện
Quyền lợi Chăm sóc y tế
Quyền lợi Miễn phí do mắc bệnh lý nghiêm trọng
Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm

Quyền lợi
bảo vệ cho
Người được 
bảo hiểm trong
Hợp đồng chính

STT Sự kiện bảo hiểm (8) Bên mua bảo hiểm Hợp đồng chính,
các thành viên trong gia đình (Người hôn phối, con)

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn

1 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do 
tai nạn

Chi trả từ 10 triệu đồng - 500 triệu đồng (3)
theo tỉ lệ % STBH với 27 mức độ thương tật bộ phận vĩnh viễn

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và Tử vong

2 TTTBVV do tai nạn Chi trả từ 50 triệu đồng - 10 tỷ đồng (3)

3 Tử vong do tai nạn Chi trả từ 50 triệu đồng - 10 tỷ đồng (3)

Quyền lợi Chăm sóc y tế

4 Nằm viện thông thường Chi trả từ 200.000 đồng/ngày - 2 triệu đồng/ngày (4)

5 Nằm viện tại Khoa Hồi sức tích cực Chi trả từ 400.000 đồng/ngày - 4 triệu đồng/ngày (5)

6 Trợ cấp phẫu thuật Chi trả từ 1 triệu đồng/lần - 10 triệu đồng/lần (6)

7 Tử vong khi nằm viện Chi trả từ 2 triệu đồng - 20 triệu đồng

8 Vận chuyển cấp cứu Chi trả từ 400.000 đồng/lần - 1 triệu đồng/lần (7)

9 Thưởng khi không có yêu cầu giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm

Thưởng 1 định kỳ phí năm vào
Ngày kỷ niệm Hợp đồng sau mỗi 8 năm

Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm

10 Tử vong sau thời gian chờ Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

11 TTTBVV do tai nạn Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

STT Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi chi trả theo NĐBH trong Hợp đồng chính

1 Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối Ứng trước 50% QLBH Tử vong
tối đa 500.000.000 đồng (1)

2 Tử vong sau thời gian chờ

Chi trả quyền lợi bằng 100% QLBH Tử vong
QLBH Tử vong do Khách hàng lựa chọn 1 trong 2 quyền lợi (2) 

3 TTTBVV do tai nạn

quyền lợi Cơ bản
Giá trị lớn hơn giữa STBH (gia tăng) 
và GTTK Hợp đồng tại thời điểm xảy 
ra tử vong. Đây là lựa chọn đem đến 
sự tích lũy lớn hơn

quyền lợi Vượt trội
Tổng số của STBH (gia tăng) và 
GTTK Hợp đồng tại thời điểm xảy ra 
tử vong. Đây là lựa chọn đem đến sự 
bảo vệ lớn hơn

STT Sự kiện bảo hiểm (8) Bên mua bảo hiểm Hợp đồng chính,
các thành viên trong gia đình (Người hôn phối, con)

Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng

1 Mắc 1/36 bệnh lý nghiêm trọng Chi trả từ 10 triệu đồng - 500 triệu đồng (3)

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện

2 Thương tật vĩnh viễn do tai nạn Chi trả lên tới 100% STBH, tối đa 10 tỷ đồng (3)

3 Tử vong do tai nạn thông thường Chi trả 100% STBH còn lại, tối đa 10 tỷ đồng

4
Tử vong khi đang sử dụng các phương 
tiện xe buýt, tàu hỏa, đường sắt trên cao, 
tàu điện ngầm 

Chi trả 200% STBH còn lại, tối đa 20 tỷ đồng

5 Tử vong khi đang đi trên các chuyến bay 
thương mại Chi trả 300% STBH còn lại, tối đa 30 tỷ đồng

6 Bỏng nặng do tai nạn Chi trả 100% STBH còn lại, tối đa 10 tỷ đồng

7 Chấn thương sọ não nặng do tai nạn Chi trả 100% STBH còn lại, tối đa 10 tỷ đồng

8 Nằm viện do tai nạn Chi trả 0.2% STBH còn lại từ 100.000 đồng/ngày - 1 triệu đồng/ngày

9 Phẫu thuật do tai nạn Chi trả 2% STBH còn lại từ 1 triệu đồng - 10 triệu đồng/lần

Quyền lợi Chăm sóc y tế

10 Nằm viện thông thường Chi trả từ 200.000 đồng/ngày - 2 triệu đồng/ngày (4)

11 Nằm viện tại Khoa Hồi sức tích cực Chi trả từ 400.000 đồng/ngày - 4 triệu đồng/ngày (5)

12 Trợ cấp phẫu thuật Chi trả từ 1 triệu đồng/lần - 10 triệu đồng/lần (6)

13 Tử vong khi nằm viện Chi trả từ 2 triệu đồng - 20 triệu đồng

14 Vận chuyển cấp cứu Chi trả từ 400.000 đồng/lần - 1 triệu đồng/lần (7)

15 Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm Thưởng 1 định kỳ phí năm vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng sau mỗi 8 năm

 Quyền lợi Miễn phí do mắc bệnh lý nghiêm trọng

16 Khi mắc 1/37 Bệnh lý nghiêm trọng và 8 
Bệnh ung thư phụ nữ theo danh sách Miễn Phí định kỳ HĐ chính và SPBT này 

Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm

17 Tử vong sau thời gian chờ Miễn Phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

18 TTTBVV do tai nạn Miễn Phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

quyền lợi theo Gói Kim Cương (Diamond): chi trả theo 18 trường hợp

Ghi chú:   (1) Số tiền chi trả sẽ được đối trừ khi BVNT trả các Quyền lợi khác, khi rút Giá trị Tài khoản và khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực
 (2) Vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng năm Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, nếu Khách hàng không yêu cầu giữ nguyên Quyền lợi Vượt trội đã lựa chọn, Quyền lợi  
 bảo hiểm Tử vong sẽ tự động chuyển sang Quyền lợi Cơ bản.
 (3) Quyền lợi chi trả tối đa 100% STBH

(4) Tổng số ngày nằm viện trong 12 tháng tối đa 100 ngày
(5) Tổng số ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm được chi trả là 300 ngày
(6) Tổng số lần chi trả lên tới 10 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm

(7) Chi trả 200% STBH cho mỗi lần sử dụng dịch vụ cấp cứu
(8) Giả định sự kiện bảo hiểm xảy ra với mỗi người được bảo hiểm và Quyền lợi 
chi trả được nhận tương ứng 

Quyền lợi
bảo vệ cho
Người được 
bảo hiểm trong
Hợp đồng chính

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn
Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và tử vong
Quyền lợi Chăm sóc y tế
Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm
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Lãi suất cam kết tối thiểu (%)  

5 4,5 3,5 3 24

5 6-10 113-421
Năm Hợp đồng (năm)

Đảm bảo chi trả lãi suất cho Khách hàng suốt thời hạn Hợp đồng không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.

3. GiẢi PHÁP TiẾT KiỆM HiỆu quẢ, ĐẦu TƯ An TOÀn

quyền lợi Ưu ViỆT

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe
toàn diện cho cả gia đình

4. linH HOẠT VƯợT TRỘi TROnG lỰA CHỌn, Điều CHỈnH GiẢi PHÁP TÀi CHÍnH VÀ 
ĐÓnG PHÍ

Gia tăng thêm quyền lợi bảo vệ cho các thành viên trong gia đình với các SPBT khác

SPBT Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi

Bảo hiểm chăm sóc sức 
khỏe dành cho phụ nữ 

08 Bệnh ung thư phụ nữ Chi trả 30% Số tiền bảo hiểm
Lên tới 30.000.000 đồng

36 Bệnh lý nghiêm trọng Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Lên tới 100.000.000 đồng

7 Biến chứng sản khoa Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
Lên tới 100.000.000 đồng

597 Phẫu thuật và điều trị 
ngoại khoa

Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm (theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”)
Lên tới 100.000.000 đồng

Bảo hiểm Phẫu thuật và 
điều trị ngoại khoa

657 Phẫu thuật và điều trị 
ngoại khoa

Chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm (theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”)
Lên tới 100.000.000 đồng

linh hoạt lựa chọn và điều chỉnh
giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu

lựa chọn Số tiền bảo hiểm
dựa trên tuổi và mức phí đóng hằng năm

Điều chỉnh tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm

Điều chỉnh Số tiền bảo hiểm
theo nhu cầu hiện tại

Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tử vong chuyển 
từ Quyền lợi Cơ bản sang Quyền lợi Vượt trội, và 
ngược lại 

linh hoạt trong đóng phí bảo hiểm

lựa chọn, thay đổi thời hạn đóng phí tùy thuộc 
vào khả năng tài chính từng thời kỳ

Thay đổi số phí bảo hiểm khi khả năng tài chính 
thay đổi (sau 2 năm Hợp đồng đầu tiên)

lựa chọn, thay đổi định kỳ đóng phí theo định 
kỳ hàng năm, 6 tháng, quý hoặc tháng

Tạm ngừng đóng phí tại thời điểm không còn khả 
năng đóng phí, Khách hàng có thể tạm ngừng đóng 
phí khi Giá trị giải ước của Hợp đồng trừ đi Khoản 
nợ (nếu có) đủ cho các khoản khấu trừ hàng tháng.

Đóng thêm phí để gia tăng đầu tư tổng phí đóng 
thêm một năm có thể lên đến 5 lần số phí bảo hiểm 
định kỳ quy năm

Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết

Tạm ứng từ Giá trị giải ước và/hoặc rút tiền 
từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Khách 
hàng cần gấp một khoản tiền đáp ứng nhu cầu 
tài chính cấp thiết

Có thể đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt Hợp 
đồng trước thời hạn  tùy thuộc vào khả năng tài 
chính hiện tại

Hưởng quyền lợi duy trì Hợp đồng được trả bằng 
cách cộng thêm vào Giá trị tài khoản Hợp đồng tại 
Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và mỗi 5 năm 
sau đó.

Tận hưởng cuộc sống an nhàn thảnh thơi đến trọn 
đời với quyền lợi đáo hạn được chi trả linh hoạt 
và thuận tiện. 

quyền lợi Thưởng gia tăng Giá trị tài khoản sẽ 
được Bảo Việt Nhân thọ chi trả cho Khách hàng mỗi 
năm bằng cách cộng vào Giá trị tài khoản Hợp đồng 
khi Hợp đồng thoả mãn quy định tại Điều khoản. 
Hợp đồng càng có giá trị lớn thì Quyền lợi Thưởng 
càng cao.

Hưởng lãi suất đầu tư cạnh tranh từ Quỹ liên kết 
chung:
Đầu tư theo chiến lược an toàn vào các giải pháp 
đầu tư sinh lời ổn định. Lãi suất của Quỹ liên kết 
chung sẽ được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào 
cuối mỗi năm tài chính tại website baovietnhantho.
com.vn.
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MinH HỌA quyền lợi 

Một gia đình tham gia Hợp đồng Trọn Đời Yêu Thương với các thông tin như sau:
Mẹ: Nữ, 30 tuổi là Bên mua bảo hiểm
Bố: Nam, 34 tuổi là Người trụ cột của gia đình
Con: Nam, 7 tuổi
STBH Hợp đồng chính: 1.200.000.000 đồng. 
Thời hạn đóng phí 10 năm

Gia đình lựa chọn Gói Vàng (Gold) để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe với các quyền lợi như sau:

STT Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm Phí bảo hiểm theo định kỳ 
hàng năm (đồng)

Hợp đồng chính 1.200.000.000 30.000.000

Gói Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Vàng

Cho Bố, nam 34 tuổi

1 Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 566.000

2 Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 905.600

3 Bảo hiểm Chăm sóc y tế 500.000 971.500

Cho Mẹ, nữ 30 tuổi

4 Quyền lợi Miễn nộp phí bảo hiểm 450.180

5 Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 566.000

6 Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 905.600

7 Bảo hiểm Chăm sóc y tế 500.000 945.500

Cho Con, nam 7 tuổi

8 Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 566.000

9 Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 500.000.000 905.600

10 Tổng phí bảo hiểm SPBT năm đầu 6.781.980

11 Tổng phí bảo hiểm định kỳ năm đầu 36.781.980

STT Sự kiện bảo hiểm (2) Quyền lợi chi trả theo Gói Vàng (Mẹ, Bố & con)

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn

4 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do 
tai nạn Tối đa 500.000.000 đồng

Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và Tử vong

5 TTTBVV do tai nạn 500.000.000 đồng

6 Tử vong do tai nạn 500.000.000 đồng

Quyền lợi Bảo hiểm Chăm sóc y tế

7 Nằm viện thông thường 500.000 đồng/ngày
Tổng số ngày nằm viện trong 12 tháng lên tới 100 ngày

8 Nằm viện tại Khoa Hồi sức  tích cực  1.000.000 đồng/ngày
Tổng số ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm được chi trả là 300 ngày

9 Trợ cấp phẫu thuật 2.500.000 đồng/lần
Tổng số lần chi trả lên tới 10 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm

10 Tử vong khi nằm viện 5.000.000 đồng

11 Vận chuyển cấp cứu 1.000.000 đồng

12

Thưởng khi không có yêu cầu giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm
(vào ngày KNHĐ lần thứ 8 và mỗi 8 
năm sau đó)

945.500 đồng (Mẹ)
971.500 đồng (Bố)

Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm

13 Tử vong sau thời gian chờ Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này 

14 TTTBVV do tai nạn Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
toàn diện cho cả gia đình

quyền lợi được nhận bao gồm:
1. quyền lợi Hợp đồng chính

STT Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi chi trả theo NĐBH trong Hợp đồng chính

KHI CÓ SỰ KIỆN ĐƯỢC BẢO HIỂM XẢY RA

1 Mắc bệnh hiểm nghèo Ứng trước 500.000.000 đồng

2 Tử vong sau thời gian chờ Giá trị lớn hơn của 1.200.000.000 đồng và Giá trị tài khoản Hợp đồng

3 TTTBVV do tai nạn Giá trị lớn hơn của 1.200.000.000 đồng và Giá trị tài khoản Hợp đồng

KHI CUỘC SỐNG BÌNH AN 6.503.601.000 đồng (1)

2. quyền lợi bảo vệ và chăm sóc toàn diện cả gia đình theo gói Vàng

Ghi chú: (1)   l Số liệu minh họa với tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm là 0%, lãi suất  
         minh họa 6,5%/năm

   l Quyền lợi đáo hạn nhận 1 lần khi Người được bảo hiểm đạt 95 tuổi
   l Quyền lợi Tử vong lựa chọn Quyền lợi cơ bản

(2) Giả định sự kiện bảo hiểm xảy ra với mỗi Người được bảo hiểm và Quyền 
lợi chi trả được nhận tương ứng  
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MinH HỌA quyền lợi

Một gia đình tham gia Hợp đồng Trọn Đời Yêu Thương với các thông tin như sau:
Mẹ: Nữ, 30 tuổi là Bên mua bảo hiểm
Bố: Nam, 34 tuổi là Người trụ cột của gia đình
Con: Nam, 7 tuổi
STBH Hợp đồng chính: 2.000.000.000 đồng. 
Thời hạn đóng phí 10 năm

Gia đình lựa chọn Gói Kim Cương (Diamond) để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe với các quyền 
lợi như sau:

STT Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm Phí bảo hiểm theo định kỳ 
hàng năm (đồng)

Hợp đồng chính 2.000.000.000 50.000.000

Gói Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Kim Cương

Cho Bố, nam 34 tuổi

1 Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 500.000.000 3.250.000

2 Bảo hiểm tai nạn toàn diện 250.000.000 1.425.000

3 Bảo hiểm chăm sóc y tế 1.000.000 1.943.000

Cho Mẹ, nữ 30 tuổi

4 Quyền mợi Miễn nộp phí bảo hiểm 750.300

5 Bảo hiểm miễn nộp phí bệnh lý nghiêm trọng mở rộng 1.620.000

6 Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 500.000.000 3.100.000

7 Bảo hiểm tai nạn toàn diện 250.000.000 1.250.000

8 Bảo hiểm chăm sóc y tế 1.000.000 1.891.000

Cho Con, nam 7 tuổi

9 Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng 500.000.000 2.450.000

10 Bảo hiểm tai nạn toàn diện 250.000.000 1.425.000

11 Tổng phí bảo hiểm SPBT năm đầu 19.104.300

12 Tổng phí bảo hiểm định kỳ năm đầu 69.104.300

quyền lợi được nhận bao gồm:

1. quyền lợi Hợp đồng chính

2. quyền lợi bảo vệ và chăm sóc toàn diện cả gia đình theo gói Kim Cương

STT Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi chi trả theo NĐBH trong Hợp đồng chính

KHI CÓ SỰ KIỆN ĐƯỢC BẢO HIỂM XẢY RA

1 Mắc bệnh hiểm nghèo Ứng trước 500.000.000 đồng

2 Tử vong sau thời gian chờ Giá trị lớn hơn của 2.000.000.000 đồng và Giá trị tài khoản Hợp đồng

3 TTTBVV do tai nạn Giá trị lớn hơn của 2.000.000.000 đồng và Giá trị tài khoản Hợp đồng

KHI CUỘC SỐNG BÌNH AN 11.056.291.000 đồng (1)

STT Sự kiện bảo hiểm (2) Quyền lợi chi trả theo Gói Kim Cương (Mẹ, Bố & con)

Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng

1 Mắc 1/36 bệnh lý nghiêm trọng 500.000.000 đồng

Quyền lợi Bảo hiểm Tai nạn toàn diện

2 Thương tật vĩnh viễn do tai nạn Tối đa 250.000.000 đồng

3 Tử vong do tai nạn thông thường Tối đa 250.000.000 đồng

4
Tử vong khi đang sử dụng các 
phương tiện xe buýt, tàu hỏa, 
đường sắt trên cao, tàu điện ngầm 

Tối đa 500.000.000 đồng

5 Tử vong khi đang đi trên các chuyến 
bay thương mại Tối đa 750.000.000 đồng

6 Bỏng nặng do tai nạn Tối đa 250.000.000 đồng

7 Chấn thương sọ não nặng do tai nạn Tối đa 250.000.000 đồng

8 Nằm viện do tai nạn 500.000 đồng/ngày

9 Phẫu thuật do tai nạn 5.000.000 đồng/lần

Quyền lợi Chăm sóc y tế

10 Nằm viện thông thường 1.000.000 đồng/ngày
Tổng số ngày nằm viện trong 12 tháng lên tới 100 ngày

11 Nằm viện tại Khoa Hồi sức tích cực 2.000.000 đồng/ngày
Tổng số ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm được chi trả là 300 ngày

12 Trợ cấp phẫu thuật 5.000.000 đồng/lần
Tổng số lần chi trả lên tới 10 lần trong suốt thời hạn bảo hiểm

13 Tử vong khi nằm viện 10.000.000 đồng

14 Vận chuyển cấp cứu 1.000.000 đồng

15

Thưởng khi không có yêu cầu giải 
quyết quyền lợi bảo hiểm
(vào ngày KNHĐ lần thứ 8 và mỗi 8 
năm sau đó)

1.891.000 đồng (Mẹ)
1.943.000 đồng (Bố)

Quyền lợi Miễn phí do mắc bệnh lý nghiêm trọng

16 Khi mắc 1/37 Bệnh lý nghiêm trọng và 
8 Bệnh ung thư phụ nữ theo danh sách Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này 

Quyền lợi Miễn nộp phí Bảo hiểm

17 Tử vong sau thời gian chờ Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này 

18 TTTBVV do tai nạn Miễn phí định kỳ HĐ chính và SPBT này

Ghi chú: (1)   l Số liệu minh họa với tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm là 0%, lãi suất  
         minh họa 6,5%/năm

   l Quyền lợi đáo hạn nhận 1 lần khi Người được bảo hiểm đạt 95 tuổi
   l Quyền lợi Tử vong lựa chọn Quyền lợi cơ bản

(2) Giả định sự kiện bảo hiểm xảy ra với mỗi Người được bảo hiểm và Quyền 
lợi chi trả được nhận tương ứng 
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2. TRỌn ĐỜi yÊu THƯƠnG HOẠT ĐỘnG nHƯ THẾ nÀO?

1. SẢn PHẨM DÀnH CHO Ai?

Đối tượng Khách hàng Được thiết kế đặc biệt cho các Khách hàng đã có gia đình
(vợ, chồng, con)

Độ tuổi tham gia (NĐBH chính) Từ 0-65 tuổi

Thời hạn đóng phí 10,15, 20 năm, đóng phí tới năm 55, 60 hoặc 65 tuổi hoặc đóng 
phí trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực

Phí Bảo hiểm
của Hợp đồng chính

Phí
ban đầu Lợi nhuận đầu tư 

từ Quỹ đầu tư Liên 
kết chung

Phí quản lý quỹ & Phí 
khuyến khích duy trì 

Hợp đồng

Quyền lợi đáo hạn tại
tuổi 90, 95 hoặc 100 

Các Quyền lợi
bảo vệ

Phí bảo hiểm rủi ro, 
Phí quản lý Hợp đồng

Thưởng gia tăng Giá trị 
Tài khoản và Quyền lợi 

duy trì Hợp đồng

Các chi phí 
khác nếu phát 
sinh giao dịch

TÀI KHOẢN
TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG

THÔnG Tin CHunG

3. CÁC lOẠi PHÍ

l  Phí bảo hiểm rủi ro: Phí bảo hiểm rủi ro được xác định căn cứ vào tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo 
hiểm rủi ro, nghề nghiệp, sức khoẻ, độ tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và các 
quy định liên quan của Bảo Việt Nhân thọ.  

l  Phí ban đầu:

năm phân bổ 1 2 3 4 5 Từ năm thứ 6 trở đi

Tỷ lệ Phí ban đầu trên Phí bảo 
hiểm định kỳ 50% 25% 20% 15% 10% 2,5%

Tỷ lệ Phí ban đầu trên Phí bảo 
hiểm đóng thêm 8% 6% 6% 6% 5% 2,5%

l  Phí quản lý Hợp đồng: 20.000 đồng/tháng. 

l  Phí quản lý quỹ liên kết chung: 2%/năm tính trên phần giá trị của Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung. 
Mức Phí quản lý Quỹ liên kết chung có thể thay đổi nhưng sẽ không quá 3%/năm. 

l  Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng: trong khoảng từ 0,25%/năm đến 1%/năm tính trên phần giá trị của 
Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung.

l  Phí chấm dứt Hợp đồng được thu khi Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn trong 07 năm phân bổ đầu tiên. 
Cụ thể:

năm phân bổ 1 2 3 4 5 6 7 Từ năm thứ 8 trở đi

Phí chấm dứt Hợp đồng
(% Phí bảo hiểm định kỳ quy 
năm)

100% 100% 90% 80% 70% 50% 25% 0%

l  Phí rút trước & Phí dịch vụ: được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được 
tính theo tỷ lệ thuận với Phí chấm dứt Hợp đồng theo năm phân bổ. Khi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp 
đồng, Quý khách chịu thêm Phí dịch vụ (hiện tại là 100.000 đồng). Trong mỗi Năm Hợp đồng, Hợp đồng được 
miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

l  Phí kiểm tra sức khỏe: bằng phí thực tế phát sinh. Quý khách chỉ phải chịu phí này trong một số trường hợp.

l  Phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng: 0,3% Số tiền bảo hiểm tử vong, tối thiểu: 60.000 đồng, tối đa: 
300.000 đồng. Quý khách chỉ phải chịu phí này trong một số trường hợp.

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
toàn diện cho cả gia đình

THÔnG Tin CÁC TỪ ViẾT TẮT

l  BVNT: Bảo Việt Nhân thọ
l  GTTK: Giá trị tài khoản
l  HĐ: Hợp đồng

l  NĐBH: Người được bảo hiểm
l  QLBH: Quyền lợi bảo hiểm
l  STBH: Số tiền bảo hiểm

l  SPBT: Sản phẩm bổ trợ
l  TTTBVV: Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
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Tại sao cHọN
Bảo ViệT NHâN THọ
•  Bảo Việt Nhân thọ là thành viên của Tập đoàn Bảo 

Việt - Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm hàng đầu Việt 
Nam với hơn 50 năm kinh nghiệm.

•  Vốn điều lệ: 3.000 tỷ đồng.

•  Hơn 14,2 triệu lượt Khách hàng đã và đang được 
bảo vệ

•  Mạng lưới phân phối rộng khắp với 76 Công ty 
thành viên, hơn 380 Văn phòng khu vực và gần 
200.000 Tư vấn viên trên khắp 63 tỉnh thành.

•  Hơn 1,2 triệu Khách hàng được chi trả quyền lợi 
bảo hiểm và đáo hạn. 

•  Hơn 35.000 tỷ đồng được chi trả cho Khách hàng 

•  Dẫn đầu TOP 10 “Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy 
tín Việt Nam” 

•  Giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất 
Việt Nam” và “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức 
khỏe cộng đồng” do Tạp chí Đánh giá Tài chính và 
Ngân hàng toàn cầu Anh quốc bình chọn.

•  Sản phẩm An Phát Trọn Đời đạt giải thưởng “Sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam” và 
giải thưởng “Tin và Dùng” do Người tiêu dùng 
bình chọn.

•  Sản phẩm “An Sinh Giáo Dục” đạt giải thưởng 
“Sản phẩm vì cộng đồng” do Bộ Công Thương 
trao tặng.

Bảo ViệT NHâN THọ
Bảo Vệ Giá Trị ViệT
Chúng tôi hiểu rằng sức sống bền bỉ của dân tộc Việt 
Nam được khởi nguồn từ chính ngọn lửa ấm áp yêu 
thương trong mỗi gia đình Việt. Để bảo vệ ngọn lửa 
đó và kết nối những thành viên trong gia đình gần 
nhau hơn, chúng tôi đã và đang nghiên cứu và đưa 
ra nhiều sản phẩm nhằm bảo vệ lợi ích cho cuộc 
sống của mỗi cá nhân và gia đình Việt.

Chúng tôi hành động để mỗi người con trong gia 
đình được đảm bảo một kế hoạch tương lai hoàn 
hảo, mỗi người phụ nữ được đón nhận hạnh phúc 
từ việc tự chăm sóc chính mình và vun vén cho gia 
đình, mỗi người già được an hưởng cuộc sống khỏe 
mạnh, đủ đầy bên con cháu. Tất cả là để xây dựng 
một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, an bình, 
thịnh vượng và hạnh phúc. 

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, chúng tôi 
luôn sẵn lòng ở cạnh bên để cùng gia đình bạn an 
tâm chuẩn bị chu toàn cho cuộc sống hướng đến 
hạnh phúc bền vững, không chỉ bây giờ, mà cho cả 
tương lai. 

Gìn giữ, phát huy những giá trị nền tảng của gia đình 
và bảo vệ từng thành viên trong gia đình cũng chính 
là bảo vệ và nâng tầm những giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc. 

Vì Sức khỏe Việt, vì Tương lai Việt, vì Hạnh phúc 
Việt, Bảo Việt nhân thọ tự hào Bảo vệ Giá trị Việt.

Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm Trọn Đời Yêu Thương,
để biết thêm chi tiết Khách hàng vui lòng tham khảo Điều khoản sản phẩm và đề nghị được tư vấn thêm.

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
toàn diện cho cả gia đình
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