
Sản phẩm Bảo hiểm 
Tử kỳ Dư nợ Tín dụng



Bạn có những khoản vay phục vụ cho những 
kế hoạch, nhu cầu của bạn và gia đình nhưng 
lại lo lắng nếu chẳng may rủi ro xảy ra thì ai sẽ 
giúp bạn gánh vác những khoản vay và tiếp tục 
chăm lo cho gia đình bạn. 

Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Dư nợ Tín dụng 
của Chubb Life đảm bảo khả năng thanh toán 
khoản nợ tín dụng nếu có biến cố không may 
xảy đến, giúp bạn và gia đình tiếp tục hoàn 
thành những ước mơ đang ấp ủ. 



Phí bảo hiểm thấp

Được thanh toán dư nợ gốc còn lại 
của khoản vay và lãi khi xảy ra sự kiện 
bảo hiểm

Phù hợp với các khoản vay tín chấp 

Thủ tục tham gia đơn giản và nhanh 
chóng.

Quyền lợi bảo hiểm

        tử vong; hoặc

        bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Những đặc điểm nổi bật

Khách hàng sẽ được chi trả Số tiền Bảo hiểm 
bằng với Dư nợ của Khoản vay tại thời điểm 
Người được Bảo hiểm:



Tuổi tham gia của Người được Bảo hiểm:
từ 18 đến 65 tuổi
Tuổi tối đa của Người được Bảo hiểm khi kết
thúc thời hạn bảo hiểm là 66 Tuổi bảo hiểm.
  

 

Thời hạn bảo hiểm:
01 năm và được gia hạn hàng năm. 

Phí bảo hiểm: Đóng hàng năm.  

Điều kiện tham gia



Chị Nguyễn Thị A – 28 tuổi tham gia sản 
phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Dư nợ Tín dụng 
với Mệnh giá Sản phẩm 10 triệu đồng 
và Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm 12 tháng 
để bảo hiểm cho khoản vay tín chấp mua 
điện thoại của mình.

Phí bảo hiểm chị A phải đóng là 69.700 đồng 
và phí chỉ đóng 1 lần duy nhất.

Minh họa



Các quy định về loại trừ bảo hiểm

Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu tóm tắt quyền lợi sản phẩm, Quý khách hàng 
vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết. 
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Trường hợp tử vong: (i) Tự tử trong vòng 24 tháng; (ii) Nhiễm HIV, bị 
AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ngoại trừ trường hợp 
nhiễm HIV trong khi thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân 
viên y tế hoặc công an, cảnh sát; (iiii) Sử dụng trái phép ma túy hoặc các 
chất gây nghiện khác; (iv) Do lỗi cố ý của Người được Bảo hiểm, Bên mua 
Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Trường hợp bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: (i) Tự tử hoặc mưu 
toan tự tử hoặc cố tình tự gây thương tích dù đang ở trong bất kỳ trạng thái 
tinh thần tỉnh táo hay bị mất trí; (ii) Tham gia các hoạt động hàng không, 
trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; (iii) Do lỗi 
cố ý của Người được Bảo hiểm, Bên mua Bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng; 
(iv) Các trường hợp thuộc Tình trạng tồn tại trước.


