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Chubb Life – Tương Lai Hoàn Hảo
Sản phẩm Bảo hiểm Hỗn hợp với Quyền lợi Học vấn Toàn diện

Có con là một sự kiện trọng đại, mang đến cho cuộc
sống của bạn thêm nhiều niềm vui và trách nhiệm
mới. Chứng kiến sự trưởng thành của con, từ từng
bước đi chập chững cho đến những bước chân vững
chãi vào đời luôn là niềm mong ước lớn lao của mọi
bậc cha mẹ. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo
được một khoản tích lũy cho con có thể theo đuổi
một nền giáo dục tiên tiến hoặc thỏa sức thực hiện
ước mơ riêng, khi cha mẹ - người trụ cột của gia đình
không còn bên cạnh?
Sản phẩm bảo hiểm “Chubb Life – Tương Lai Hoàn
Hảo” sẽ là giải pháp bảo vệ tài chính thông minh và
thiết thực, giúp các bậc cha mẹ luôn yên tâm về
tương lai học vấn của con trẻ, dù là trong tình huống
xấu nhất – các con không may mất đi chỗ dựa lớn
nhất trong cuộc đời.

Các lý do nên chọn “Chubb Life – Tương Lai Hoàn Hảo”:

Cả gia đình cùng được bảo vệ trong một hợp đồng từ giai
đoạn thai kỳ của mẹ đến khi con trưởng thành.

Quyền lợi Tiền mặt (Quyền lợi Học vấn) luôn được đảm
bảo sẵn sàng cho con bạn trên con đường học vấn.

Quyền lợi Đăng khoa vinh danh Tân sinh viên Top 10
vào các trường đại học/cao đẳng công lập toàn quốc.

Quyền lợi Hỗ trợ Tài chính và Quyền lợi Miễn đóng phí
sẽ đảm bảo kế hoạch học vấn của con khi cha mẹ gặp
chuyện không may.

Sức khỏe con yêu luôn được chăm sóc 24/7 với các
quyền lợi Hỗ trợ Viện phí, Bệnh Nan Y hay Thương tật
toàn bộ & vĩnh viễn (“TTTB&VV”) từ khi mới sinh ra.

Các quyền lợi bảo hiểm nổi bật

A. Quyền lợi dành cho
NĐBH là thai phụ
1. Quyền lợi bảo hiểm
Biến chứng Thai sản
2. Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong
B. Quyền lợi dành cho
NĐBH là trẻ em
1. Quyền lợi Tiền mặt
(Quyền lợi Học vấn)
2. Quyền lợi Đăng khoa
3. Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong/ TTTB&VV/
Bệnh Nan Y

Số tiền bảo hiểm
= 10% MGSP
(tối đa 100 triệu đồng)
= 10% MGSP
(tối đa 100 triệu đồng)

Số tiền bảo hiểm
105% tổng Phí bảo hiểm đã đóng,
và được lựa chọn nhận định kỳ
hoặc một lần
= 30% MGSP
(tối đa 150 triệu đồng)
= 100% MGSP hoặc tổng Phí bảo
hiểm đã đóng, tùy giá trị nào lớn hơn

4. Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí
+ Trợ cấp nằm viện
mỗi ngày

= 0,1% MGSP
(tối đa 500 nghìn đồng)

+ Chăm sóc đặc biệt
mỗi ngày

= thêm 0,1% MGSP
(tối đa 500 nghìn đồng)

C.Quyền lợi dành cho
BMBH (NĐBH 2)
1. Quyền lợi Hỗ trợ Tài chính
2. Quyền lợi Miễn đóng phí
Khi NĐBH 2 tử vong/TTTB&VV

Số tiền bảo hiểm

= 5% MGSP và miễn đóng Phí bảo
hiểm còn lại cho sản phẩm chính.

Thông tin chung
• Tuổi tham gia của Bên
mua Bảo hiểm (“BMBH”):
18 – 55 tuổi.
• Tuổi tham gia của Người
được Bảo hiểm (“NĐBH”):
- Trường hợp NĐBH là thai
phụ: 18 – 45 tuổi và đang
mang thai 16 - 36 tuần
(đơn thai hoặc song thai).
- Trường hợp NĐBH là trẻ
em: 01 tháng tuổi – 15 tuổi,
hoặc kể từ khi chào đời
trong trường hợp là em bé
được sinh ra bởi NĐBH là
thai phụ.
Tuổi tối đa khi kết thúc
Thời hạn Hợp đồng Bảo

hiểm của NĐBH là trẻ em
là 27 tuổi.
• Thời hạn Hợp đồng Bảo
hiểm: từ 12 đến 27 năm.
• Thời hạn đóng Phí bảo
hiểm: ít hơn Thời hạn Hợp
đồng Bảo hiểm 4 năm.
• Mệnh giá Sản phẩm
(“MGSP”) tối thiểu: 150
triệu đồng.
Biến chứng thai sản
được bảo hiểm
1. Thuyên tắc ối
2. Đông máu nội mạch rải rác
3. Sản giật
4. Thai trứng
5. Xuất huyết sau sinh
6. Sẩy thai hoặc thai chết lưu

Bệnh Nan Y được bảo hiểm
- Bệnh van tim hậu thấp
- Bệnh đái tháo đường phụ
thuộc insulin ở người trẻ
- Bệnh Kawasaki
- Bệnh viêm não
- Bệnh viêm màng não do
vi khuẩn kèm di chứng
thần kinh
- Bệnh động kinh thể nặng
- Bệnh tay chân miệng mức
độ nặng
- Thương tật vĩnh viễn sau
chấn thương đầu
- Bệnh tạo xương bất toàn
- Bệnh ung thư đe dọa
tính mạng.

*** Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản. Vui lòng tham khảo Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng
Bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Ví dụ minh họa 1
Anh Nam tham gia sản phẩm “Chubb Life - Tương Lai Hoàn Hảo” cho vợ đang trong giai đoạn thai
kỳ. Hợp đồng có mệnh giá sản phẩm là 500 triệu, thời hạn hợp đồng là 27 năm, thời hạn đóng phí
là 23 năm. Hàng năm anh Nam chỉ cần tiết kiệm 18 triệu (tương đương 50 nghìn đồng mỗi ngày).
Phí bảo hiểm
khách hàng sẽ đóng

Quyền lợi bảo hiểm nhận được
QL đảm bảo phát hành hợp đồng mới

26 tuổi

Quyền lợi học vấn 103,5 triệu
QL học vấn 82,8 triệu
QL học vấn 82,8 triệu
QL học vấn 82,8 triệu
QL học vấn 82,8 triệu

22 tuổi

18 tuổi

Cơ hội nhận được QL Đăng khoa 150 triệu
Nếu trẻ không may phải nằm viện, Công ty sẽ
hỗ trợ viện phí với quyền lợi chăm sóc đặc biệt
lên đến 1 triệu đồng/ngày.

Miễn đóng phí BH
(từ năm thứ 4 trở đi)

Hỗ trợ tài chính 25 triệu/năm
(cho đến năm 22 tuổi)
2 tuổi

18 triệu phí BH năm 3
18 triệu phí BH năm 2
18 triệu phí BH năm 1

Trường hợp Bố không may bị TTTB&VV
làm mất khả năng lao động
QLBH biến chứng thai sản 50 triệu
nếu rủi ro xảy ra với Mẹ

Tổng số phí đã đóng:

Tổng QLBH sẽ nhận:

- Phí BH năm 1: 18 triệu
- Phí BH năm 2: 18 triệu
- Phí BH năm 3: 18 triệu
Tổng cộng: 54 triệu

- QL Biến chứng thai sản: 50 triệu
- QL Hỗ trợ tài chính: 25 x 21 = 525 triệu
- QL Miễn đóng phí: 18 x 20 = 360 triệu
- QL Đăng khoa: 150 triệu
- QL Học vấn: 435 triệu
Tổng cộng: 1.520 triệu

Ví dụ minh họa 2

Anh Nam tham gia sản phẩm “Chubb Life - Tương Lai Hoàn Hảo”
cho con trai 4 tuổi.
Mệnh giá
sản phẩm
Thời hạn
đóng phí

15

năm

500

Số tiền cần
đóng/năm

triệu

30

triệu

Thời hạn
hợp đồng

19

Tương
đương

82

năm
nghìn/
ngày

18

19

20

21

22

23

QL
Đăng khoa
150 triệu

QL
Học vấn
90 triệu

QL
Học vấn
90 triệu

QL
Học vấn
90 triệu

QL
Học vấn
90 triệu

QL
Học vấn
112,5 triệu

Tuổi

Nếu anh Nam để lại tích lũy số tiền này, thì khi kết thúc thời hạn
hợp đồng con trai anh sẽ nhận được: 750.450.000 đồng

IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Loại trừ bảo hiểm trong
trường hợp tử vong: (i)
Hành động tự tử trong
vòng 24 tháng; (ii) Nhiễm
HIV; bị AIDS; hoặc những
bệnh liên quan đến
HIV/AIDS; (iii) Sử dụng trái
phép ma túy hoặc các chất

gây nghiện khác; (iv) Hành
vi vi phạm pháp luật của
NĐBH, BMBH hoặc Người
thụ hưởng; (v) NĐBH là thai
phụ tử vong do Tai nạn, do
cố tình nạo phá thai mà
không theo chỉ định của Bác
sĩ chuyên khoa sản,

tử vong không do biến
chứng thai sản hoặc tử vong
không liên quan đến thai kỳ.
Loại trừ bảo hiểm trong
các trường hợp khác: xem
Điều 9 Bản Quy tắc và
Điều khoản của Hợp đồng
Bảo hiểm.

Được Chubb bảo hiểm nghĩa là bạn đang được bảo vệ bởi một trong những nhà
bảo hiểm hàng đầu thế giới, với những chuyên gia không chỉ thấu hiểu rủi ro của
bạn mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ bằng những giải pháp thích hợp.

Liên hệ
Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah
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Điện thoại: (+84 28) 3827 8989
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http://life.chubb.com/vn
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