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BẢO HIỂM BỔ SUNG TỬ KỲ

TẬP ĐOÀN HANWHA

Với mong muốn mang lại một giải pháp bảo vệ tài chính thuần túy bảo vệ khách hàng trước những rủi rỏ
không may trong cuộc sống ảnh hưởng đến tài chính của bản thân và gia đình. Hanwha Life trân trọng
giới thiệu sản phẩm bảo hiểm bổ sung Tử kỳ

Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn
nhất của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập
đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Hanwha hiện có
danh mục kinh doanh đa dạng trong các lĩnh
vực: Sản xuất & Xây dựng, Tài chính, Dịch vụ &
Nghỉ dưỡng, Hàng không vũ trụ và cơ điện tử,
Hóa chất và Nguyên vật liệu tiên tiến, Năng
lượng mặt trời với mạng lưới gồm 390 thành
viên trên toàn cầu.

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG TỬ KỲ - QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI
Nếu Người được bảo hiểm không may tử vong trong thời hạn hiệu lực hợp đồng, Hanwha Life
Vietnam sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm này.

VÍ DỤ MINH HỌA

Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la
Mỹ vào các dự án quan trọng như:

Anh Nguyễn Văn A, 30 tuổi, Anh quyết định tham gia sản phẩm An Khang Tài
Lộc với số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng, thời hạn đóng phí 20 năm, anh tham
gia thêm sản phẩm bổ sung Tử kỳ nhằm gia tăng sự bảo vệ hoàn hảo tài chính
cho bản thân mình và gia đình.

Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại tỉnh
Long An.
Nhà máy sản xuất các thiết bị an ninh tại
Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh.

Phí bảo hiểm hàng năm của sản phẩm An Khang Tài Lộc: 8.770.000 đồng
Phí bảo hiểm hiểm hàng năm của sản phẩm bổ sung Tử kỳ: 2.240.000 đồng

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
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Dành cho Người được bảo hiểm

An Khang
Tài lộc

Bảo hiểm Tử kỳ

Tập đoàn Hanwha

Tử vong; hoặc
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65
tuổi; hoặc
Bệnh nặng giai đoạn cuối

Giá trị lớn hơn giữa 500.000.000 và Giá trị
tài khoản hợp đồng

Tử vong do tai nạn

Xem chi tiết tại trang “ Quyền lợi sản phẩm
chính”

Tử vong

500.000.000

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI THAM GIA BẢO HIỂM
Độ tuổi khi tham gia bảo hiểm: Từ 5 đến 59 tuổi.
Tuổi tối đa khi đáo hạn hợp đồng: 65 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: Từ 6 đến 22 năm.
Hãy liên hệ ngay với đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp của Hanwha Life Việt Nam để
được tư vấn đầy đủ trước khi tham gia

CÁC QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
Hanwha Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 3 của Quy tắc và Điều khoản
này nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây
gây ra:
a) Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ
ngày có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc
b) Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS ; hoặc
c) Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện khác; hoặc
d) Các hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng theo Bộ
luật Hình sự Việt Nam hiện hành.

Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy
bay đầu tiên và duy nhất tại Khu công nghệ
cao Hòa Lạc, Hà Nội.
Đầu tư vào Tập đoàn Vingroup thông qua
việc mua 84 triệu cổ phiếu của tập đoàn này.
Mua lại công ty Chứng khoán HFT (Hà Nội)

HANWHA LIFE INSURANCE
Hanwha Life Insurance được thành lập từ năm
1946, là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử
lâu đời nhất tại thị trường Hàn Quốc. Tính đến
cuối năm 2019, Hanwha Life Insurance có tổng
tài sản lên đến hơn 105 tỷ đô la Mỹ và được xếp
hạng tín dụng cao nhất là “AAA” bởi Korea
Ratings và Cơ quan Kiểm định Thông tin Dịch
vụ Tín dụng Hàn Quốc.

HANWHA LIFE VIETNAM
Có giấy phép thành lập và hoạt động số
51GP/KDBH cấp ngày 12/6/2008, Hanwha Life
Việt Nam có vốn điều lệ 4.891 tỷ đồng (tương
đương 233 triệu đô la Mỹ) và là một trong
những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực
tài chính mạnh nhất Việt Nam. Hanwha Life
Việt Nam đang có hơn 400 nhân viên cùng hơn
44.000 tư vấn tài chính hoạt động ở hơn 170
điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Hiện
công ty đang có hơn 600.000 khách hàng tin
tưởng và giao phó trọng trách bảo vệ bản thân
và gia đình.
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