
AN KHANG TÀI LỘC
An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

Ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ và mục tiêu trong từng giai đoạn của đời mình. Song, trên hết là mong ước cho bản thân và gia đình có một cuộc sống no đủ , 

hưng thịnh và hạnh phúc yên bình cho gia đình. Càng đi qua nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chúng ta càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của một kế hoạch tài chính 

hợp lý để đảm bảo tương lai của bản thân và những người yêu thương.

Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm An Khang Tài Lộc - một điểm tựa tài chính không những giúp bạn bước qua mọi khó khăn trở ngại mà còn giúp bạn linh hoạt 

đầu tư kế hoạch trung và dài hạn.

•   Tổng Quyền lợi tiết kiệm tối đa lên đến: 865.173.000

Tổng Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến: 6.000.000.000•   
Tổng Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến (đã bao gồm Tổng Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn): 20.000.000.000•   
Tổng Quyền lợi bệnh hiểm nghèo lên đến: 1.400.000.000•   
Tổng Quyền lợi hỗ trợ viện phí và phẫu thuật lên đến: 1.500.000.000•   

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm Nhóm nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm (BMBH): Nu Nữ 01/01/1987 32 1

Người được bảo hiểm (NĐBH): Nu Nữ 01/01/1987 32 1

NĐBH bổ sung: Nam Nam 01/01/1987 32 1

CMND/ Hộ chiếu:Địa chỉ liên hệ:

ĐVT: Đồng Việt Nam

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

Minh họa số: PUV030_draft

SẢN PHẨM CHÍNH      Lựa chọn Thời hạn 

hợp đồng (năm)

Số tiền

bảo hiểm

Phí bảo hiểm

cơ bản quy năm

Phí bảo hiểm

đóng thêm
Phí đóng

An Khang Tài Lộc 3 15  2.000.000.000  37.260.000  -  37.260.000

Phí đóngPhí quýPhí nửa nămPhí nămSố tiền

bảo hiểm

Thời hạn

đóng phí 

(năm)

Thời hạn

hợp đồng 

(năm)

SẢN PHẨM BỔ SUNG (SPBS) Lựa chọn

 2.000.000.000  7.820.00015 15  7.820.000 4.106.000  2.151.000Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn (NĐBH)

 2.000.000.000  7.980.00015 15  7.980.000 4.190.000  2.195.000Bảo Hiểm Tử Kỳ (NĐBH)

 1.000.000.000  3.890.00015 15  3.890.000 2.042.000  1.070.000Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Mở Rộng (NĐBH)

 1.000.000  1.791.00015 15  1.791.000 940.000  493.000Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí và Phẫu Thuật Mở Rộng 

(NĐBH)

 2.000.000.000  7.820.00015 15  7.820.000 4.106.000  2.151.000Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn (NĐBH bổ sung)

 2.000.000.000  8.740.00015 15  8.740.000 4.589.000  2.404.000Bảo Hiểm Tử Kỳ (NĐBH bổ sung)

Phí BH dự kiến của sản phẩm chính theo định kỳ: Năm: Nửa năm: Quý:

TỔNG CỘNG:

Quý:Nửa năm:Năm:Tổng phí BH theo định kỳ (sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung):  19.779.000 38.603.000

 75.301.000

 37.260.000  18.630.000  9.315.000

 75.301.000

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

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

2. Chi phí bảo hiểm rủi ro:

Được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo chi trả Quyền 

lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm.

3. Chi phí quản lý hợp đồng:

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. Chi phí quản lý hợp đồng có thể điều chỉnh theo tỷ lệ lạm 

phát những sẽ không vượt quá 2,5 (hai phẩy năm) lần Chi phí quản lý hợp đồng tại 

thời điểm Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực và bằng:

Năm đóng phí

% của Phí bảo hiểm cơ bản 

cho Lựa chọn 1

1 2 3

65%

4 5 6+

25% 15% 10% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm cơ bản 

cho Lựa chọn 2
60% 20% 10% 5% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm cơ bản 

cho Lựa chọn 3
55% 15% 5% 5% 5% 2,5%

% của Phí bảo hiểm đóng thêm 

cho Lựa chọn 1/2/3
10% 7,5% 5% 5% 5% 2,5%

Năm hợp đồng Từ năm thứ 1 

đến 5

6 7 8 9 Từ năm thứ 

10 trở đi

% Phí bảo hiểm

 cơ bản năm đầu tiên
100% 80% 60% 40% 20% 0%

1. Chi phí ban đầu:

Được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) trước khi 

phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng, được áp dụng như sau:

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

6. Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:

Là chi phí khách hàng phải chịu khi chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước ngày đáo  hạn , 

được áp dụng như sau:

7. Quyền lợi đáo hạn:

Là Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi các khoản nợ (nếu có).

8. Quyền lợi duy trì hợp đồng:

Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 3 và mỗi 3 Năm hợp đồng sau đó, nếu Phí bảo 

hiểm cơ bản được đóng liên tục và đầy đủ đến thời điểm xem xét, Giá trị tài khoản hợp 

đồng sẽ được tự động cộng thêm khoản duy trì hợp đồng, bằng:

· 6% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 36 tháng gần nhất nhưng 

không vượt quá 10% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm đầu tiên vào cuối Năm 

hợp đồng thứ 3;

· 3% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 36 tháng gần nhất nhưng 

không vượt quá 15% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm đầu tiên vào cuối Năm 

hợp đồng thứ 6;

· 1,5% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 36 tháng gần nhất vào 

cuối Năm hợp đồng thứ 9;

· 1% giá trị trung bình của Giá trị tài khoản hợp đồng trong 36 tháng gần nhất vào cuối 

Năm hợp đồng thứ 12 và mỗi ba năm kể từ cuối Năm hợp đồng thứ 12 trở đi.

4. Chi phí quản lý quỹ:

Tối đa 2%/năm, được khấu trừ trước khi công bố lãi suất đầu tư, để chi trả cho các 

hoạt động quản lý Quỹ Liên Kết Chung.

5. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng:

Giá trị nào lớn hơn của 100.000 đồng hoặc 2% giá trị rút trước.

2021

01/01/2021

Chi phí quản lý 

hợp đồng 

(đồng/tháng)

01/01/202001/01/201901/01/201801/01/201701/07/2015

20202019201820172016Năm 

Ngày áp dụng

26.000 28.000 30.000 32.000 34.000  36.000

9. Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung:

Lãi suất đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Trong mọi trường hợp, lãi suất đầu tư sẽ luôn 

lớn hơn hoặc bằng lãi suất cam kết tối thiểu:

Từ năm hợp đồng 

thứ 13 trở đi
10-12Năm hợp đồng 7-94-61-3

Lãi suất cam kết 

tối thiếu
3,0%/năm 2,5%/năm 2,0%/năm 1,5%/năm 1,0%/năm

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm: (Nu)

• Giá trị lớn hơn giữa 2.000.000.000 hoặc Giá trị tài 

khoản hợp đồng.

An Khang Tài Lộc • Tử vong; hoặc 

• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi; hoặc

• Bệnh nặng giai đoạn cuối

• 100% Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm 

tử vong cộng 100% Số tiền bảo hiểm nhưng không 

vượt quá hai tỷ đồng nếu từ 18 tuổi trở lên hoặc một 

tỷ đồng nếu từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi.

• Tử vong do tai nạn

• 6.000.000.000Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn • Tử vong do tai nạn máy bay

• 4.000.000.000• Tử vong do tai nạn trong phương tiện công cộng, thang máy 

công cộng hoặc tòa nhà công cộng (**)

• 2.000.000.000• Tử vong do tai nạn

• 2.000.000.000• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

• 2.000.000.000• Bỏng độ 3

• % của 2.000.000.000 tùy theo tỷ lệ thương tật• Thương tật bộ phận do tai nạn

• 100.000/ngày nằm viện• Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

• 2.000.000.000Bảo Hiểm Tử Kỳ • Tử vong

• 200.000.000Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Mở Rộng • Điều trị bệnh lý mạch vành bằng thủ thuật xâm lấn (từ đủ 18 

tuổi trở lên)

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm: (Nu)

• 200.000.000Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Mở Rộng • Điều trị ung thư biểu mô tại chỗ của cổ tử cung, vú hoặc ruột 

(từ đủ 18 tuổi trở lên)

• 1.000.000.000• Mắc phải bệnh hiểm nghèo

• Năm hợp đồng 1 - 5: 1.000.000

• Năm hợp đồng 6 - 10: 1.250.000

• Năm hợp đồng 11 trở đi: 1.500.000

Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí và Phẫu Thuật Mở 

Rộng

• Quyền lợi Hỗ trợ Viện phí cho mỗi ngày nằm viện

• Năm hợp đồng 1 - 5: 3.000.000

• Năm hợp đồng 6 - 10: 3.750.000

• Năm hợp đồng 11 trở đi: 4.500.000

• Quyền lợi Hỗ Trợ Chăm Sóc Đặc Biệt cho mỗi Ngày nằm tại 

Khoa chăm sóc đặc biệt

• Năm hợp đồng 1 - 5: 6.000.000

• Năm hợp đồng 6 - 10: 7.500.000

• Năm hợp đồng 11 trở đi: 9.000.000

• Quyền lợi Hỗ trợ Phẫu thuật cho một lần phẫu thuật

Dành cho Người được bảo hiểm Bổ sung: (Nam)

• 6.000.000.000Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn • Tử vong do tai nạn máy bay

• 4.000.000.000• Tử vong do tai nạn trong phương tiện công cộng, thang máy 

công cộng hoặc tòa nhà công cộng (**)

• 2.000.000.000• Tử vong do tai nạn

• 2.000.000.000• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn

• 2.000.000.000• Bỏng độ 3

• % của 2.000.000.000 tùy theo tỷ lệ thương tật• Thương tật bộ phận do tai nạn

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

SẢN PHẨM SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI

Dành cho Người được bảo hiểm Bổ sung: (Nam)

• 100.000/ngày nằm việnBảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn • Hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn

• 2.000.000.000Bảo Hiểm Tử Kỳ • Tử vong

• (**) Tương đương Điều 5.1.b trong Quy tắc điều khoản sản phẩm bổ sung "Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Do Tai Nạn".

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm Tư vấn tài chính: thuhue.huynh - Hue, Huynh Thi Thu (Actuary)
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM CHÍNH

Giá trị 

tài khoản 

hợp đồng

Quyền lợi 

duy trì 

HĐ

Chi phí 

BH

rủi ro

Giá trị 

tài khoản 

hợp đồng

Chi phí 

BH

rủi ro

Khoản 

tiền rút

Chi phí 

quản 

lý 

HĐ

Phí BH

được

phân bổ 

Tổng Phí 

BH đóng
Tuổi

NĐBH

Năm

hợp 

đồng Giá trị

hoàn lại

Giá trị đảm bảo 

với mức lãi suất cam kết tối thiểu

Giá trị minh họa 

ở mức lãi suất ước tính 6,5%/năm

ĐVT: 1.000 đồng

Quyền lợi 

duy trì 

HĐ

Giá trị

hoàn lại

Quyền lợi

tử vong do

tai nạn

Quyền lợi

tử vong do

tai nạn

Giá trị minh họa 

ở mức lãi suất ước tính 8%/năm

Chi phí 

BH

rủi ro

Quyền lợi 

duy trì 

HĐ

Giá trị 

tài khoản 

hợp đồng

Giá trị

hoàn lại

Quyền lợi

tử vong do

tai nạn

1 32  37.260  16.767  396  -  4.535  -  12.259  -  4.535  -  12.754  - 4.000.000  4.000.000  4.535  -  12.967  -  4.000.000

2 33  37.260  31.671  420  -  4.548  -  40.200  2.940  4.546  -  42.174  4.914 4.000.000  4.000.000  4.545  -  43.032  5.772  4.000.000

3 34  37.260  35.397  447  -  4.666  -  72.669  35.409  4.661  -  77.328  40.068 4.000.000  4.000.000  4.658  -  79.379  42.119  4.000.000

4 35  37.260  35.397  478  -  4.792  2.606  108.097  70.837  4.779  2.706  117.493  80.233 4.000.000  4.000.000  4.774  2.749  121.451  84.191  4.000.000

5 36  37.260  35.397  512  -  4.933  -  141.563  104.303  4.909  -  157.218  119.958 4.000.000  4.000.000  4.898  -  163.754  126.494  4.000.000

6 37  37.260  36.329  548  -  5.046  -  176.670  146.862  5.005  -  200.381  170.573 4.000.000  4.000.000  4.988  -  210.317  180.509  4.000.000

7 38  37.260  36.329  586  -  4.981  4.290  216.006  193.650  4.919  4.690  251.393  229.037 4.000.000  4.000.000  4.894  4.857  265.908  243.552  4.000.000

8 39  37.260  36.329  627  -  5.151  -  251.541  236.637  5.057  -  300.542  285.638 4.000.000  4.000.000  5.018  -  320.529  305.625  4.000.000

9 40  37.260  36.329  671  -  5.292  -  287.600  280.148  5.158  -  352.735  345.283 4.000.000  4.000.000  5.103  -  379.385  371.933  4.000.000

10 41  37.260  36.329  718  -  5.433  3.781  326.424  326.424  5.243  4.434  412.906  412.906 4.000.000  4.000.000  5.166  4.701  447.912  447.912  4.000.000

11 42  37.260  36.329  769  -  5.589  -  361.785  361.785  5.328  -  472.125  472.125 4.000.000  4.000.000  5.223  -  516.731  516.731  4.000.000

12 43  37.260  36.329  822  -  5.718  -  397.492  397.492  5.372  -  535.093  535.093 4.000.000  4.000.000  5.232  -  590.991  590.991  4.000.000

13 44  37.260  36.329  880  -  5.782  3.623  435.121  435.121  5.332  4.627  607.064  607.064 4.000.000  4.000.000  5.150  5.034  676.654  676.654  4.000.000

14 45  37.260  36.329  935  -  5.911  -  469.281  469.281  5.329  -  678.730  678.730 4.000.000  4.000.000  5.093  -  763.734  763.734  4.000.000

15 46  37.260  36.329  960  -  6.165  -  508.206  503.502  5.406  -  761.587  754.949 4.000.000  4.000.000  5.097  -  865.173  857.749  4.000.000

Tổng cộng/

Cộng dồn
 558.900  517.914  9.768  0  78.543  75.579 503.502 508.206  754.949 761.587 19.003  23.095 4.000.000  4.000.000  74.374  24.765  865.173  857.749  4.000.000

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.

· Tài liệu này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc & Điều khoản hợp đồng để hiểu rõ hơn về sản phẩm.

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

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

· (*) Giá trị tài khoản hợp đồng không đủ để khấu trừ Khoản tiền rút. Trong trường hợp này, Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm này sẽ không bị trừ đi Khoản tiền rút.

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu
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AN KHANG TÀI LỘC

An khang hưng thịnh, tài lộc chu toàn

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam, Giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008, được điều chỉnh lần thứ 6 

theo Giấy phép điều chỉnh số 51/GPĐC6/KDBH bởi Bộ Tài Chính với số vốn gần 4.900 tỷ đồng (tương đương 233 triệu đô la Mỹ) và là một trong ba Công ty Bảo hiểm có tiềm lực tài 

chính mạnh nhất tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ, Tái bảo hiểm, Quản lý quỹ và Đầu tư vốn. 

Trụ sở chính: Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại:(028)39149100; Fax:(028)39149101; Website: www.hanwhalife.com.vn 

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

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 Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc và 

Điều khoản của Hợp đồng 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 Bảng minh họa này cũng như nội dung của Quy tắc và 

Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

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

Hue, Huynh Thi Thu (Actuary) - Mã số TVTC: thuhue.huynh

Ngày: ______________________________ Ngày: ______________________________

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

Nu

Trong trường hợp nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến: Bên mua bảo hiểm và Tư vấn tài chính cần ký tại Thư xác nhận chữ ký - Mẫu E1.

Người được bảo hiểm: Nu

Bên mua bảo hiểm: Nu
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