
LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT (LỰA CHỌN CƠ BẢN)

Là giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT mang đến cho Quý khách một kế hoạch tài chính toàn diện để gia tăng tài sản và 

tạo dựng tương lai bền vững. An tâm bảo vệ và vững vàng tài chính là nền tảng để sống trọn niềm vui theo chất riêng của mình!

Bảo vệ đến 99 tuổi với 2 Lựa chọn cơ bản và 

nâng cao trước rủi ro tử vong hoặc Thương tật 

toàn bộ và vĩnh viễn.

Giải pháp đầu tư đặc biệt đến từ Hanwha Life 

Việt Nam - Quỹ Cổ phiếu hàng đầu, đầu tư vào 

rổ cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu thị trường.

Đầu tư hiệu quả với 3 Quỹ liên kết đơn vị được 

quản lý bởi các chuyên gia tài chính chuyên 

nghiệp.

Hiện thực hóa những kế hoạch và mơ ước trong 

cuộc sống với Khoản thưởng hấp dẫn lên đến 

700% Phí bảo hiểm cơ bản.

THÔNG TIN VỀ HANWHA LIFE VIỆT NAM

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam, có giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008 với vốn điều 

lệ gần 4.900 tỷ đồng và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ, Tái bảo hiểm, Quản lý quỹ và Đầu tư 

vốn. Trụ sở chính và Trung tâm dịch vụ khách hàng: Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại:  (028) 3914 9100; Fax: (028) 3914 9101; Hotline: 

*5522; Website: www.hanwhalife.com.vn.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo 

hiểm

Nhóm nghề 

nghiệp (*)

CMND/ CCCD/

Hộ chiếu/ Giấy khai sinh

Bên mua bảo hiểm (BMBH): PO Nam 30 101/01/1992

Người được bảo hiểm (NĐBH): PO Nam 30 101/01/1992

Địa chỉ liên hệ:

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

ĐVT: Đồng Việt NamMinh họa số: PIL010_draft

SẢN PHẨM CHÍNH      
Thời hạn 

hợp đồng (năm)

Số tiền

bảo hiểm

Phí bảo hiểm

cơ bản quy năm

Phí bảo hiểm

đóng thêm

Phí bảo hiểm

dự kiến

LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT 

(LỰA CHỌN CƠ BẢN)

69  1.000.000.000  12.500.000  -  12.500.000

Thời hạn 

đóng phí (năm)

69

Phí bảo hiểm dự kiến theo định kỳ (sản phẩm chính): Năm: Nửa năm: Quý:

TỔNG CỘNG:

Quý:Nửa năm:Năm:Tổng phí bảo hiểm dự kiến theo định kỳ (sản phẩm chính và SPBS):  3.125.000 6.250.000

 12.500.000

 12.500.000  6.250.000  3.125.000

 12.500.000

Phương thức đóng phí bảo hiểm:     Tiền mặt

(*) Nhóm nghề nghiệp xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định của Hanwha Life Việt Nam.

Tỷ lệ đầu tư vào Quỹ liên kết đơn vị Quỹ Cổ phiếu hàng đầu Quỹ Tăng trưởng Quỹ Bền vững

Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm 50% 50% 0%

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN  VỀ CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Thông tin các Quỹ liên kết đơn vị và mục tiêu đầu tư1.

Lợi nhuận kỳ vọng 

và rủi ro đầu tư

Mức đầu tư 

tối đa

Mức đầu tư 

tối thiểu

Tên quỹ Mục tiêu Lĩnh vực đầu tư

Hiệu quả đầu tư bám sát mức 

sinh lời thực tế của Chỉ số 

VN30.

Chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Việt Nam trong rổ Chỉ số VN30.

Tăng trưởng giá trị tài sản dài 

hạn thông qua việc đầu tư vào 

các cổ phiếu của các công ty có 

lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tạo thu nhập ổn định.

Tiền và tương đương tiền.

Chứng khoán đang niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Việt Nam.

Trái phiếu, tiền gởi các tổ chức tín dụng, tiền và 

tương đương tiền.

Quỹ Cổ phiếu 

hàng đầu

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Bền vững

90% 100%
Trung bình

75% 100%

Trung bình-cao

Thấp

0% 10%

0% 25%

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 

quyền địa phương

Trái phiếu doanh nghiệp

Tiền gửi kỳ hạn và Chứng chỉ tiền gửi

Tiền mặt và tương đương tiền

0%

0%

0%

0%

0%

100%

70%

50%

70%

10%

2. Tỷ suất đầu tư minh họa

Quỹ liên kết đơn vị
Mức tỷ suất

đầu tư thấp (%)

Mức tỷ suất

đầu tư cao (%)

Quỹ Cổ phiếu hàng đầu

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Bền vững

2,0% 8,5%

2,5% 9,0%

3,0% 5,0%

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

3. Định giá Đơn vị quỹ

Hanwha Life Việt Nam sẽ xác định giá trị tài sản ròng của các Quỹ liên kết đơn vị vào Ngày định giá theo định kỳ do Hanwha Life Việt Nam quy định, tối thiểu một tuần 

một lần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết hoặc do nguyên nhân bất khả kháng).

Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ. Giá đơn vị quỹ có thể khác nhau theo từng Quỹ liên kết đơn vị. Giá mua Đơn vị 

quỹ bằng giá bán Đơn vị quỹ.

Giá đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

và có thể cho kết quả âm.

Giá trị của Quỹ liên kết đơn vị có thể thấp hơn số phí bảo hiểm đã đóng và phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị.

l

l

l

l

Biện pháp bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm4.

Hanwha Life Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm:

Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị;

Ngừng hoặc hoãn định giá Đơn vị quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Sở và /hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên 

kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;

Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư;

Chia tách hoặc sáp nhập các Đơn vị quỹ hiện có;

Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

l

l

l

l

l

5. Tỷ suất đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đơn vị

Năm Quỹ Cổ phiếu hàng đầu Quỹ Tăng trưởng Quỹ Bền vững

2021

1,4% 1,8% 1,3%

Ghi chú:

- Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị trong quá khứ chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn cho kết quả hoạt động trong tương lai.

Quỹ Bền vữngQuỹ Tăng trưởngQuỹ Cổ phiếu hàng đầu

Tỷ suất đầu tư quy năm từ Tỷ suất đầu tư thực tế năm 2021

6,6% 8,7% 6,2%

Tỷ suất đầu tư thực tế được tính từ khi thành lập Quỹ 13/10/2021 đến 

hết ngày 31/12/2021

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM CHÍNH SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI MINH HỌA

Dành cho Người được bảo hiểm: (PO)

• Giá trị lớn hơn giữa 1.000.000.000 hoặc Giá trị tài khoản 

cơ bản; 

• Cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT 

(LỰA CHỌN CƠ BẢN)

• Tử vong; hoặc 

• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (đến 75 tuổi).

• 10% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm trung bình của 03 

năm liền kề trước đó.

• Thưởng duy trì hợp đồng vào Năm hợp đồng thứ 6, 9, 12, 

15 và 18.

• Năm hợp đồng thứ 10: 150% Phí bảo hiểm cơ bản quy 

năm trung bình của 10 Năm hợp đồng trước đó. 

• Năm hợp đồng thứ 20: 500% Phí bảo hiểm cơ bản quy 

năm trung bình của 20 Năm hợp đồng trước đó.

• Thưởng đặc biệt vào Năm hợp đồng thứ 10 và 20

• Giá trị tài khoản hợp đồng• Đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm

Tóm tắt các quyền của Bên mua bảo hiểm

l Yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe khi phát sinh một trong các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi 

hợp pháp, có con vào học cấp một/ cấp hai/ cấp ba/ Cao đẳng/ Đại học;

l Chỉ định Tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ liên kết đơn vị;

l Yêu cầu thay đổi Tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ liên kết đơn vị;

l Chuyển đổi giữa các Quỹ liên kết đơn vị;

l Đóng thêm phí bảo hiểm để đầu tư bổ sung;

l Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Ghi chú:

- Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan đến các quyền và quyền lợi nêu trên.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

MINH HỌA CHI TIẾT CÁC LOẠI PHÍ CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi

NĐBH

Phí bảo hiểm 

cơ bản

Phí bảo hiểm 

đóng thêm

Tổng phí bảo 

hiểm

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro ở 

mức Tỷ suất 

đầu tư CAO

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro ở 

mức Tỷ suất 

đầu tư THẤP

Chi phí quản 

lý hợp đồng

Phí bảo hiểm 

cơ bản

Phí bảo hiểm 

đóng thêm

Tài khoản cơ 

bản

Tài khoản 

đóng thêm

Phí bảo hiểm Chi phí ban đầu Phí bảo hiểm được phân bổ Các khoản khấu trừ

1/30 12.500 - 9.375 - 3.125 - 462 1.759 1.75912.500

2/31 12.500 - 6.875 - 5.625 - 486 1.807 1.80712.500

3/32 12.500 - 4.375 - 8.125 - 510 1.868 1.86712.500

4/33 12.500 - 1.250 - 11.250 - 534 1.934 1.93012.500

5/34 12.500 - 625 - 11.875 - 558 2.016 2.00912.500

6/35 12.500 - 250 - 12.250 - 582 2.117 2.10312.500

7/36 12.500 - 250 - 12.250 - 606 2.241 2.21712.500

8/37 12.500 - 250 - 12.250 - 630 2.380 2.34312.500

9/38 12.500 - 250 - 12.250 - 654 2.536 2.48112.500

10/39 12.500 - 250 - 12.250 - 678 2.715 2.63612.500

11/40 12.500 - - - 12.500 - 702 2.914 2.80112.500

12/41 12.500 - - - 12.500 - 720 3.124 2.96912.500

13/42 12.500 - - - 12.500 - 720 3.349 3.13812.500

14/43 12.500 - - - 12.500 - 720 3.590 3.30912.500

15/44 12.500 - - - 12.500 - 720 3.842 3.47112.500

16/45 12.500 - - - 12.500 - 720 4.106 3.62212.500

17/46 12.500 - - - 12.500 - 720 4.384 3.76012.500

18/47 12.500 - - - 12.500 - 720 4.673 3.87612.500

19/48 12.500 - - - 12.500 - 720 4.982 3.97012.500

20/49 12.500 - - - 12.500 - 720 5.321 4.04312.500

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm

Họ và tên Tư vấn tài chính: PRODUCT TEAM

Mã số Tư vấn tài chính: 90001546
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi 

NĐBH
Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị tài khoản cơ bản Thưởng duy 

trì hợp đồng

+ Thưởng 

đặc biệt

Mức tỷ suất đầu tư THẤP (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM)

Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị Tài 

khoản hợp 

đồng

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi

tử vong/ 

TTTB&VV

Khoản tiền 

rút

Giá trị tài khoản đóng thêm

1/30 473 475 - - - - - 948 - 1.000.000 -

2/31 2.194 2.206 - - - - - 4.400 - 1.000.000 -

3/32 5.182 5.218 - - - - - 10.400 - 1.000.000 -

4/33 9.779 9.860 - - - - - 19.639 9.639 1.000.000 -

5/34 14.735 14.883 - - - - - 29.618 22.118 1.000.000 -

6/35 19.920 20.159 - 1.250 625 625 - 41.329 36.329 1.001.250 -

7/36 25.135 25.491 - - 638 641 - 51.904 49.404 1.001.278 -

8/37 30.375 30.871 - - 650 657 - 62.553 62.553 1.001.307 -

9/38 35.631 36.292 - 1.250 1.288 1.298 - 74.509 74.509 1.002.586 -

10/39 40.892 41.743 - 18.750 10.689 10.706 - 104.029 104.029 1.021.395 -

11/40 46.276 47.342 - - 10.903 10.973 - 115.494 115.494 1.021.876 -

12/41 51.655 52.963 - 1.250 11.746 11.872 - 128.236 128.236 1.023.618 -

13/42 57.033 58.606 - - 11.981 12.169 - 139.789 139.789 1.024.150 -

14/43 62.399 64.264 - - 12.220 12.474 - 151.358 151.358 1.024.694 -

15/44 67.750 69.932 - 1.250 13.090 13.410 - 164.183 164.183 1.026.500 -

16/45 73.080 75.603 - - 13.352 13.746 - 175.781 175.781 1.027.097 -

17/46 78.381 81.270 - - 13.619 14.089 - 187.358 187.358 1.027.708 -

18/47 83.647 86.927 - 1.250 14.516 15.066 - 200.156 200.156 1.029.582 -

19/48 88.868 92.562 - - 14.806 15.443 - 211.680 211.680 1.030.249 -

20/49 94.030 98.160 - 62.500 46.352 47.079 - 285.621 285.621 1.093.432 -
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi 

NĐBH
Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị tài khoản cơ bản Thưởng duy 

trì hợp đồng

+ Thưởng 

đặc biệt

Mức tỷ suất đầu tư CAO (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM)

Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị Tài 

khoản hợp 

đồng

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi

tử vong/ 

TTTB&VV

Khoản tiền 

rút

Giá trị tài khoản đóng thêm

1/30 536 539 - - - - - 1.075 - 1.000.000 -

2/31 2.437 2.450 - - - - - 4.886 - 1.000.000 -

3/32 5.812 5.851 - - - - - 11.663 - 1.000.000 -

4/33 11.125 11.214 - - - - - 22.340 12.340 1.000.000 -

5/34 17.177 17.346 - - - - - 34.523 27.023 1.000.000 -

6/35 23.886 24.171 - 1.250 625 625 - 49.307 44.307 1.001.250 -

7/36 31.096 31.535 - - 678 681 - 63.990 61.490 1.001.359 -

8/37 38.842 39.481 - - 736 743 - 79.801 79.801 1.001.478 -

9/38 47.164 48.055 - 1.250 1.423 1.434 - 98.076 98.076 1.002.858 -

10/39 56.103 57.304 - 18.750 10.919 10.938 - 135.265 135.265 1.021.858 -

11/40 65.842 67.420 - - 11.847 11.923 - 157.032 157.032 1.023.770 -

12/41 76.315 78.345 - 1.250 13.479 13.621 - 181.760 181.760 1.027.100 -

13/42 87.594 90.161 - - 14.625 14.847 - 207.227 207.227 1.029.472 -

14/43 99.747 102.947 - - 15.868 16.183 - 234.745 234.745 1.032.051 -

15/44 112.852 116.794 - 1.250 17.842 18.265 - 265.753 265.753 1.036.107 -

16/45 126.996 131.805 - - 19.359 19.908 - 298.068 298.068 1.039.267 -

17/46 142.275 148.089 - - 21.004 21.700 - 333.068 333.068 1.042.704 -

18/47 158.797 165.773 - 1.250 23.415 24.278 - 372.262 372.262 1.047.693 -

19/48 176.678 184.994 - - 25.405 26.463 - 413.540 413.540 1.051.868 -

20/49 196.046 205.903 - 62.500 58.814 60.095 - 520.858 520.858 1.118.909 -
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

Ghi chú:

Bảng minh họa này được tính toán dựa trên cơ sở Người được bảo hiểm được thẩm định sức khỏe ở mức rủi ro chuẩn theo quy định của Hanwha Life Việt Nam.l

l Phí bảo hiểm theo định kỳ hàng năm và được đóng đầy đủ theo kế hoạch đóng phí trong bảng minh họa này.

l Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào phí bảo hiểm thực đóng của khách hàng, định kỳ đóng phí, thời điểm đóng phí, lãi suất,…

Tài liệu này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm để biết thêm chi tiết.l

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ và nội dung khác được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm do Bộ Tài Chính phê duyệt.l

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.l

Giá trị tài khoản hợp đồng minh họa trên là giá trị được minh họa vào cuối Năm hợp đồng.l

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) được chi trả trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và trước hoặc vào Ngày kỷ niệm năm hợp 

đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 tuổi.

l

Tỷ suất đầu tư minh họa được dùng để minh họa các giá trị trong trang “Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm” và được giả định không thay đổi trong suốt 

Thời hạn hợp đồng. Tỷ suất đầu tư chỉ có giá trị minh họa và KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM.

l

Khoản tiền rút có thể thay đổi tùy vào Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế tại thời điểm rút tiền. Việc rút tiền sẽ được ưu tiên thực hiện từ Giá trị tài khoản đóng 

thêm trước, sau đó đến Giá trị tài khoản cơ bản.

l

l Khi khách hàng yêu cầu Rút tiền từ Giá trị tài khoản, Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền rút nếu Giá trị tài 

khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm.

l Theo quy định của pháp luật, bảng minh họa này chỉ thể hiện quyền lợi đầu tư trong 20 năm. Trên thực tế, Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo 

hiểm cho đến cuối Thời hạn hợp đồng và Giá trị tài khoản hợp đồng vẫn tiếp tục đầu tư và hưởng kết quả đầu tư.
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI CHI PHÍ

Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà Hanwha Life Việt Nam được phép khấu trừ trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào các Quỹ 

liên kết đơn vị.

1.

Năm phí bảo hiểm

Tỷ lệ áp dụng đối với Phí bảo hiểm cơ bản

Tỷ lệ áp dụng đối với Phí bảo hiểm đóng thêm

1 2 3 4 5 6 - 10 11+

75%

2%

55%

2%

35%

2% 2% 2% 2% 0%

10% 5% 2% 0%

2. Chi phí bảo hiểm rủi ro: được xác định theo tuổi đạt được, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

3. Chi phí quản lý hợp đồng:

Năm 2021

Chi phí quản lý hợp 

đồng/tháng

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+

36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000

4. Chi phí quản lý Quỹ: được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý các Quỹ liên kết đơn vị và là tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng tài sản của Quỹ.

Quỹ Tăng trưởng Quỹ Cổ phiếu hàng đầu Quỹ Bền vững

2,25% 1,85% 1,75%

5. Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: tùy thuộc vào Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên Phí bảo hiểm cơ bản trung bình của mười hai (12) 

tháng liền kề trước đó.

Năm hợp đồng

Tỷ lệ phí 100% 80% 60% 40% 20% 0%

1 - 3 4 5 6 7 8+

6. Chi phí chuyển đổi Quỹ: là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải trả cho Hanwha Life Việt Nam khi có yêu cầu chuyển đổi Quỹ.

7. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm: Miễn phí.

Miễn phí tối đa năm (05) lần chuyển đổi Quỹ mỗi Năm hợp đồng;

Từ lần chuyển đổi thứ sáu (06) trở đi trong mỗi Năm hợp đồng, chi phí chuyển đổi Quỹ là 1% số tiền chuyển đổi nhưng không vượt quá 100.000 đồng trên một lần 

chuyển đổi.

l

l
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí bảo hiểm của sản phẩm chính, được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung bằng văn bản 

hoặc các hình thức giao dịch khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp thêm cho Hanwha Life Việt Nam ngoài Phí bảo hiểm cơ bản tính đến kỳ đóng phí hiện tại để mua thêm 

các Đơn vị quỹ. Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng số Phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá mười (10) lần Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm đầu tiên (Mức giới hạn 

này có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng).

Giá trị tài khoản cơ bản: là tổng giá trị của các Quỹ của Tài khoản cơ bản. Trong đó, giá trị của mỗi Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó nhân với 

Giá đơn vị quỹ tương ứng.

Giá trị tài khoản đóng thêm: là tổng giá trị của các Quỹ của Tài khoản đóng thêm. Trong đó, giá trị của mỗi Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó 

nhân với Giá đơn vị quỹ tương ứng.

Giá trị tài khoản hợp đồng: bao gồm tổng Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm.

Giá trị hoàn lại: bằng Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi (các) Khoản nợ (nếu có) và chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (nếu có).

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. Phí bảo hiểm trong 03 Năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ghi chú:
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

1.

2.

3.

4.

5.

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 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 đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi hiểu và đồng ý rằng:

Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị minh họa;

Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

i)

ii)

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 đơn vị (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM), 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 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 03 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc Giá trị tài 

khoản hợp đồng không đủ để trừ Chi phí quản lý hợp đồng và Chi phí bảo hiểm rủi ro sau 03 Năm hợp đồng đầu tiên.

Tôi hiểu rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. Việc tham gia hợp đồng trong khoảng thời gian ngắn và chấm dứt hợp đồng 

trước hạn có thể chịu một khoản chi phí rất cao.

Tôi chắc chắn rằng Hợp đồng bảo hiểm này đáp ứng được các nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Nếu tôi muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm 

về sản phẩm, tôi sẽ liên hệ với Hanwha Life Việt Nam.

6.

PRODUCT TEAM - Mã số TVTC: 90001546

Ngày: ______________________________

PO

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ và hiểu 

rõ 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 sản phẩm bảo hiểm.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích đầy đủ và đã tư vấn đầy đủ 

cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo 

hiểm này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm.

(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên) (Tư vấn tài chính ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: ______________________________

QUO_BMBH

Trong trường hợp nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm qua hệ thống online - eSubmission và không sử dụng chữ ký số thì Bên mua bảo hiểm và 

Tư vấn tài chính cần ký tại Thư xác nhận việc sử dụng Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm điện tử - Mẫu E1.
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