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      TẬP ĐOÀN DAI-ICHI LIFE

Dai-ichi Life được thành lập vào năm 1902, là công ty bảo hiểm nhân 
thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản (Dai-ichi Mutual Life Insurance 
Company, Limited). Dai-ichi Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ 
phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 
2010, và chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi 
Life Holdings Inc.). Dai-ichi Life Holdings Inc. là một trong những tập 
đoàn BHNT hàng đầu tại Nhật Bản với tổng giá trị tài sản 467 tỷ đô-la 
Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm đạt 40 tỷ đô-la Mỹ (tính đến ngày 
31/3/2017). 

Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh 
doanh BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia và Mỹ. Tập đoàn 
Dai-ichi Life đã mở Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại 
Singapore và Trụ sở Khu vực Bắc Mỹ tại New York. 

      CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, công ty TNHH Bảo 
hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 1/2007, và đây là thị 
trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT 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 hơn 200 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 31/3/2017).

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 hoá 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

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong:
- Tự tử trong vòng 02 (hai) năm kể 
từ Ngày hiệu lực hợp đồng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Sử dụng ma túy hoặc sử dụng 
trái phép các chất gây nghiện;
- Bị tử hình, tham gia vào các 
họat động bất hợp pháp;
- Hành vi phạm tội của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng. 

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong do tai nạn:
- Tự tử; 
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm; 
- Các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ 
khí hóa học gây ra;
- Sử dụng trái phép rượu bia, lạm 
dụng thuốc;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
- Tình trạng Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn xảy ra trước;
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

TÓM TẮT
 CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và 
Điều khoản sản phẩm để có thông tin 
đầy đủ về các Điều khoản loại trừ.



Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời với nhiều dự định, ước mơ và hoài bão, việc chủ động sắp 
xếp để hoàn tất các kế hoạch này chính là yếu tố quyết định giúp bạn làm chủ cuộc sống hiện 
tại và tương lai.

Với An Tâm Hưng Thịnh, bạn có thể chủ động kiểm soát, lựa chọn quyền lợi bảo vệ và đầu tư, 
thời gian của các kế hoạch tài chính sao cho phù hợp nhất với nhu cầu, hoàn cảnh của bạn 
và gia đình. Do đó, bạn hoàn toàn làm chủ trong việc hoạch định và linh hoạt trước mọi thay 
đổi để thực hiện thành công mọi dự định của mình trong cuộc sống. 

Chủ động tương lai

Lựa chọn quyền lợi:
Đa dạng sự lựa chọn về quyền lợi đầu tư và bảo vệ tùy theo nhu cầu của bạn.

An tâm hoạch định: 
 • Thời hạn hợp đồng cụ thể và thực tế phù hợp với các kế hoạch tài chính khác nhau.
 • Quyền lợi bảo hiểm cao với phí hợp lý.
 • Lãi suất đầu tư hiệu quả từ Quỹ liên kết chung.
 • Gia tăng quyền lợi tiết kiệm bằng việc nộp Phí bảo hiểm đóng thêm.
 • Khoản Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn lên đến 35%.

Làm chủ cuộc sống, quyết đoán tương lai
 • Bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống.
 • Tiết kiệm đầu tư hiệu quả.

Ứng phó linh động 
 • Linh hoạt trong việc đóng phí.
 • Rút tiền linh hoạt cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn.
 • Điều chỉnh Số tiền bảo hiểm khi nhu cầu bảo vệ thay đổi.

Trọn quyền kiểm soát
 • Thông tin hợp đồng minh bạch và cụ thể.
 • Cân đối giữa bảo vệ và tiết kiệm.
 • Điều chỉnh quyền lợi bảo vệ.

Gia tăng bảo vệ
 • Bảo vệ toàn diện hơn với các sản phẩm bổ sung.
 • Bạn và cả gia đình sẽ được bảo vệ trước những rủi ro về bệnh tật và tai nạn.

AN TÂM HƯNG THỊNH

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA AN TÂM HƯNG THỊNH

Hãy chủ động lựa chọn làm chủ tương lai của mình
cùng An Tâm Hưng Thịnh!
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Trong suốt thời hạn hợp đồng, khi khách hàng đóng phí, phần phí bảo hiểm được 
phân bổ của hợp đồng sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết chung của Công ty BHNT 
Dai-ichi Việt Nam và được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung này. 

Trong mọi trường hợp, mức lãi suất này luôn được đảm bảo mức tối thiểu là 4%/ năm 
trong 5 năm hợp đồng bảo hiểm đầu tiên 3%/ năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm 
hợp đồng thứ 10 và 2%/ năm trong những năm hợp đồng tiếp theo.

Quỹ liên kết chung của Dai-ichi Life Việt Nam đầu tư chủ yếu vào các kênh đầu tư an 
toàn có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty, 
tiền gửi ngân hàng ....

Kể từ năm hợp đồng thứ 3, nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ đến thời điểm 
xem xét, Giá trị tài khoản hợp đồng của bạn sẽ được tự động cộng vào một khoản 
Thưởng duy trì hợp đồng bằng một tỷ lệ % của tổng lãi đã được tích lũy trong 3 năm 
trước đó và có tỷ lệ như sau:

Khoản thưởng này là sự ghi nhận “Gắn bó dài lâu” của khách hàng với Dai-ichi Life Việt Nam, 
đồng thời làm tăng giá trị tiết kiệm Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.

Trong suốt thời hạn hợp đồng, khi có những khoản thu nhập không thường xuyên 
hoặc có số tiền nhàn rỗi, bạn có thể chủ động đóng thêm vào hợp đồng An Tâm 
Hưng Thịnh vào bất cứ lúc nào để làm gia tăng quyền lợi tiết kiệm trong tương lai.

AN TÂM HƯNG THỊNH GIÚP BẠN CHỦ ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO TƯƠNG LAI

ĐẦU TƯ AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH1

Kể từ sau năm thứ 1 của Hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể yêu cầu rút trước một phần 
hoặc tạm ứng từ Giá trị tài khoản hợp đồng. Tính linh hoạt này sẽ đáp ứng những nhu 
cầu tài chính ngắn hạn hoặc cấp thời.

RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG  5

Sau 4 năm đầu tiên của hợp đồng, hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ không 
lệ thuộc vào việc đóng phí thường xuyên theo định kỳ như các sản phẩm bảo hiểm 
thông thường khác. Do vậy, tùy vào tình hình tài chính của mình, bạn có thể linh hoạt 
điều chỉnh phí bảo hiểm cho phù hợp với khả năng đóng phí bất cứ lúc nào.

LINH HOẠT TRONG ĐÓNG PHÍ6

Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng là quyền lợi bạn sẽ nhận được khi hợp đồng 
đáo hạn. 

QUYỀN LỢI KHI ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG7

Với một khoản phí hợp lý, bạn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bổ sung để 
bảo vệ toàn diện hơn cho cả gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống như tai nạn, 
mắc bệnh hiểm nghèo… với các sản phẩm bổ sung sau đây:

• Bảo hiểm Tai nạn toàn diện Nâng cao
• Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí
• Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí Bệnh hiểm nghèo
• Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí chữa trị Bệnh nan y
• Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí sinh hoạt
• Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe
• Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá
• Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện
• Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trả trước.

ĐƯỢC THAM GIA THÊM SẢN PHẨM BỔ SUNG8

KHOẢN THƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG HẤP DẪN LÊN ĐẾN 35%2

GIA TĂNG QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM VỚI VIỆC NỘP PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG THÊM3

Bạn được bảo vệ trước những rủi ro không may trong cuộc sống với 2 sự lựa chọn là 
Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản và Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao. Với mức phí hợp lý nhưng 
quyền lợi bảo hiểm cao, An Tâm Hưng Thịnh mang đến cho bạn sự bảo vệ toàn diện 
hơn với quyền lợi nhận thêm 20% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp rủi ro do tai nạn. 

BẢO VỆ TOÀN DIỆN4

Năm hợp đồng

Tỷ lệ thưởng duy trì 
hợp đồng

3

15%

6

15%

9

15%

12

35%

15

35%

18

35%

21

35%

Sản phẩm bổ sung 

Số tiền bảo hiểm 

GIÁ TRỊ 
TÀI 

KHOẢN 
HỢP 

ĐỒNG

1

8

2 3 5 6

4

7
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Với cùng mức phí, bạn có 2 sự lựa chọn về quyền lợi bảo hiểm tùy theo nhu cầu bảo vệ của bạn:
• Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản: phù hợp đối với khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố tiết kiệm của 

sản phẩm.
• Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao: là lựa chọn của những khách hàng quan tâm hơn đến yếu tố bảo vệ. 

Quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm Tử vong hoặc Thương 
tật toàn bộ và vĩnh viễn  xảy ra trước tuổi 65.

Quyền lợi bảo hiểm sẽ là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá 
trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

AN TÂM HƯNG THỊNH - QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN

Nếu Người được bảo hiểm Tử vong do tai nạn trong độ tuổi từ 5 – 65 tuổi, ngoài quyền lợi 
bảo hiểm tử vong không do tai nạn được chi trả tương ứng như trên, khách hàng sẽ nhận 
thêm 20% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh. Quyền lợi này có thể lên 
đến 1 tỷ đồng.

TĂNG THÊM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TRONG TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO TAI NẠN

Khách hàng sẽ được ứng trước ngay 10% Quyền lợi tử vong thực trả của sản phẩm An Tâm 
Hưng Thịnh, tối đa lên đến 30 triệu đồng/ Người được bảo hiểm khi yêu cầu giải quyết 
Quyền lợi tử vong.

Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào Quyền lợi tử vong của sản phẩm chính sau khi có 
quyết định chính thức về giải quyết yêu cầu bồi thường.

QUYỀN LỢI CHU TOÀN HẬU SỰ

Phần bảo hiểm Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi tử vong

Nếu Người được bảo hiểm Tử vong trước 70 tuổi hoặc bị Thương 
tật toàn bộ trước 65 tuổi

Quyền lợi bảo hiểm sẽ là Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản 
hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Nếu Người được bảo hiểm Tử vong vào thời điểm đạt 70 tuổi trở lên

Quyền lợi bảo hiểm sẽ là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và 
Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÂNG CAO

Phần bảo hiểm Giá trị tài khoản hợp đồng

Quyền lợi tử vong

Lãi từ đầu tư
Phí bảo hiểm
được phân bổ

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG

Phí  bảo hiểm cơ bản
Phí  bảo hiểm đóng thêm

Chi phí  bảo hiểm rủi ro
Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí
quản lý Quỹ 

Chi phí
ban đầu

Rút tiền mặt từ Giá trị
tài khoản hợp đồng + Phí

Lợi nhuận đầu tư từ 
Quỹ liên kết chung

Thưởng duy trì 
hợp đồng

SƠ ĐỒ MINH HỌA CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA AN TÂM HƯNG THỊNH

Phí bảo hiểm cơ bản: là số tiền mà Bên mua bảo hiểm phải đóng theo Năm phí bảo hiểm. Phí 
bảo hiểm cơ bản được xác định phụ thuộc vào Số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, tuổi và giới 
tính của Người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền dư ra vào mỗi lần đóng phí sau khi Phí bảo hiểm cơ bản 
đã được đóng đầy đủ cho đến năm hợp đồng hiện hành. Trong mỗi năm hợp đồng, Phí bảo hiểm 
đóng thêm không được vượt quá 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản.

Thưởng duy trì hợp đồng: là khoản thưởng được tự động cộng thêm vào Giá trị tài khoản. 
Khoản thưởng này sẽ bằng tỷ lệ % của tổng lãi đã được tích lũy của 36 tháng liền kề trước thời 
điểm xem xét tương ứng. Tỷ lệ % thưởng vào các năm thứ 3, 6, 9 là 15% và là 35% vào các năm 
thứ 12, 15, 18 và 21 của hợp đồng. 

Lãi suất đầu tư: là mức lãi suất đầu tư thu được từ việc Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng nguồn vốn 
từ Quỹ liên kết chung để đầu tư, sau khi trừ Chi phí quản lý quỹ. Mức lãi suất đầu tư sẽ được công 
bố theo từng thời điểm trên trang thông tin điện tử chính thức của Dai-ichi Life Việt Nam.
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THAM GIA HÔM NAY – AN LÀNH TƯƠNG LAI

Giá trị tài khoản hợp đồng: là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm được phân bổ sau 
khi đã trừ đi Khoản khấu trừ hàng tháng và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Phí bảo hiểm được phân bổ: là phần phí bảo hiểm được phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp đồng 
để hưởng lãi và làm tăng Giá trị tài khoản hợp đồng sau khi đã trừ đi Chi phí ban đầu.

Chi phí ban đầu: sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào Năm phí bảo hiểm 
và được tính trên tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm theo tỷ 
lệ sau:

Chi phí rút một phần Giá trị tài khoản hợp đồng: sẽ được xác định theo tỷ lệ Chi phí chấm 
dứt hợp đồng trước thời hạn tương ứng với tỷ lệ giữa khoản tiền rút ra so với Giá trị tài khoản 
hợp đồng tại thời điểm rút.

Lưu ý: Việc giao kết Hợp đồng bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên chấm dứt hợp 

đồng sớm vì các khoản phí Bên mua bảo hiểm phải trả có thể cao trong thời gian đầu của Hợp đồng bảo hiểm. 

* Các loại chi phí có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính.

* Việc đóng phí không đủ hoặc ngưng không đóng phí sẽ làm giảm giá trị hợp đồng hoặc có thể chấm dứt hiệu lực của hợp 

đồng, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng nên duy trì việc đóng phí và đóng phí bất kỳ lúc nào khi có thể.

Năm hợp đồng

Tỷ lệ với Phí BH cơ bản

Tỷ lệ với Phí BH đóng thêm

1
55%

9%

2
40%

7%

3
25%

7%

4
20%

5%

5  
10%

5%

6  
7%

2%

7  
7%

2%

8  
5%

2%

9  
5%

2%

 10 trở đi
3%

2%

Năm hợp đồng

Tỷ lệ với Phí bảo hiểm

Từ 1 đến 5

100%

 6

80%

 7

 60%

8

 40%

9  

20%

 10 trở đi

0%

An Tâm Hưng Thịnh phù hợp với tất cả khách hàng trong độ tuổi như sau: 

• Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản: dành cho khách hàng có độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi
• Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao: dành cho khách hàng có độ tuổi từ 0 đến 50 tuổi

Khách hàng linh hoạt chọn lựa thời hạn hợp đồng trong khoảng từ 11 – 25 năm tùy theo nhu cầu 
khác nhau của mình. Tuổi tối đa khi kết thúc sản phẩm này là 85 tuổi. 
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Chi phí bảo hiểm rủi ro: Chi phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ hàng tháng vào mỗi Ngày kỷ 
niệm tháng hợp đồng từ Giá trị tài khoản hợp đồng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm. Chi 
phí bảo hiểm rủi ro sẽ thay đổi tùy theo tuổi đạt được của Người được bảo hiểm tại thời điểm 
khấu trừ.

Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi Life Việt 
Nam thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm. Chi 
phí quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ, 
theo bảng sau hoặc khi có thông báo khác từ Dai-ichi Life Việt Nam:

Chi phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên 
kết chung. Chi phí quản lý quỹ là 2%/ giá trị đầu tư của quỹ trong năm.

Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi 
yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn. Chi phí này được tính trên tỷ lệ % của giá trị trung bình 
của Phí bảo hiểm cơ bản của 12 (mười hai) tháng liền kề trước đó và chỉ áp dụng trong 9 (chín) 
năm hợp đồng đầu tiên theo mức sau:

2014

27.000

2015

29.100

2016

31.400

2017

33.900

2018

36.600

2019

39.500

2020

42.600

Từ 2021 trở đi

45.000

Năm dương lịch

Chi phí quản lý 
hợp đồng (đồng/ tháng)



AN TÂM HƯNG THỊNH – ĐÁP ỨNG TỐI ƯU MỌI KẾ HOẠCH

Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Hãy liên lạc ngay với đội ngũ Tư vấn tài chính chuyên nghiệp
của Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam ngay hôm nay

để biến ước mơ của mình thành hiện thực!

• Bạn đang độc thân và tìm kiếm cơ hội đầu tư tăng nguồn thu nhập.
• Bạn có gia đình và muốn đạt được những dự định trong tương lai cho cả gia đình.
• Bạn mong muốn con bạn được học trong môi trường học vấn tốt nhất.
• Bạn muốn được an nhàn, độc lập về tài chính khi nghỉ hưu.
Và ...
• Bạn đang dự định lập một kế hoạch tài chính nhằm bảo vệ chính bản thân và gia đình trước 

những rủi ro trong cuộc sống.
• Bạn đang tìm một hợp đồng bảo hiểm giúp bạn toàn quyền kiểm soát và chủ động ứng phó 

linh hoạt phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
• Bạn mong muốn giá trị tài sản của bạn gia tăng liên tục và luôn được đảm bảo một mức 

tăng trưởng nhất định.
• Bạn muốn tham gia bảo hiểm nhưng không phải bận tâm về khả năng tài chính của mình 

trong tương lai.
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