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Nếu Quý khách là trụ cột gia đình có nhu cầu bảo vệ tài chính trước mọi bất trắc 
của cuộc sống; hoặc Quý khách mong muốn thể hiện tình yêu thương và trách 
nhiệm đối với người thân thì đây là một Sản phẩm Bảo hiểm Quý khách không 
thể bỏ qua.

Tham gia Sản phẩm này, Quý khách sẽ hoàn toàn an tâm vì nhận được sự bảo vệ 
cần thiết với một mức phí hợp lý và ổn định trong suốt thời hạn hợp đồng.

Quyền lợi Bảo hiểm

Quyền lợi trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong 
Chubb Life sẽ chi trả 100% Mệnh giá Sản phẩm trong trường hợp Người được 
Bảo hiểm bị tử vong.

Quyền lợi miễn thẩm định sức khỏe khi chuyển đổi sản phẩm
Được yêu cầu Chubb Life chuyển đổi sang một hợp đồng bảo hiểm cho sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ khác không phải là bảo hiểm tử kỳ mà không cần 
thẩm định lại sức khỏe trong thời gian Người được Bảo hiểm chưa đến 60 tuổi.

Độ tuổi tham gia

Từ 18 đến 65 tuổi 

Thời hạn hợp đồng
Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 10 năm 2010: 10 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng
Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 15 năm 2010: 15 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng
Bảo hiểm Tử kỳ - Thời hạn 20 năm 2010: 20 năm kể từ ngày hiệu lực Hợp đồng

Những điều cần lưu ý

• Quý khách cần đóng phí đúng hạn để duy trì hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm. 

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

Quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: xem điều 5 Bản Quy tắc và Điều khoản của HĐBH. 
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