
Ngày sinh

Ngày sinh

Giới tính

Nhóm NN

Giới tính

Đại diện Kinh doanh

Mã số ĐDKD

Văn phòng KD

:

:

:

Sản phẩm bảo hiểm Mệnh giá Sản phẩm
(VNĐ)

Thời hạn Đóng phí
(năm)

Phí bảo hiểm hàng năm
(VNĐ)

Thời hạn Hợp đồng
Bảo hiểm

(năm)

Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75 500.000.000 45 24.125.00010

Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng 500.000.000 10 1.400.00010

Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng 200.000 10 274.00010

Bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y 500.000.000 10 1.650.00010

Bảo hiểm miễn đóng phí do bệnh nan y 10 1.032.00010

Tổng phí bảo hiểm 28.481.000

Tổng Phí bảo hiểm theo kỳ (VNĐ):

NămNửa nămQuý

7.974.600 15.094.900 28.481.000

Người được Bảo hiểm 1

Bên mua Bảo hiểm NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN A

012345678 Tư vấn tài chính

30 01/01/1987 Nam

Nam01/01/198730

2CMND/Hộ chiếu số

Tuổi

Tuổi

Công việc cụ thể

Bảo hiểm Tích lũy đến tuổi 75

012345678CMND/Hộ chiếu số Nhóm NNTư vấn tài chính 2Công việc cụ thể

Tài liệu minh họa Sản phẩm Bảo hiểm

4Trang 1/Tài liệu minh họa số:

Ngày in: 06/01/2017 19:37:57CHH0NBEB160069V

Người được Bảo hiểm 1: NGUYỄN VĂN A

Soạn thảo cho Bên mua Bảo hiểm: NGUYỄN VĂN A Tuổi: 30

Ngày hiệu lực: 06/01/2017

Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng
khi có đầy đủ số trangGiới tính Nam

Chữ ký:

 20170106193757 - 6849212



Minh họa Quyền lợi bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm chính

• Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong:

100% Mệnh giá Sản phẩm.

• Quyền lợi duy trì hợp đồng:

• Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại:

Khi Hợp đồng Bảo hiểm có Giá trị Hoàn lại, Bên mua Bảo hiểm có quyền tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

Minh họa Quyền lợi bảo hiểm của (các) Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung

1) Bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng:

Nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến bị chấn thương nội tạng hay xương khớp, bỏng, tàn tật hoặc tử vong do Tai nạn, Số tiền Bảo hiểm được chi trả theo một tỷ lệ phần trăm của
Mệnh giá Sản phẩm của sản phẩm này.

2) Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng:

Nếu Người được Bảo hiểm nằm viện làm Bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện để điều trị Bệnh, Tổn thương hoặc trải qua quá trình Phẫu thuật, Chubb Life sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện,
hỗ trợ điều trị tổn thương, hỗ trợ điều trị tại Khoa hồi sức tích cực, hỗ trợ phẫu thuật và hỗ trợ phẫu thuật đặc biệt theo quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng Bảo hiểm bổ sung.

3) Bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y:

Nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc Bệnh Nan Y, Số tiền Bảo hiểm được chi trả bằng Mệnh giá của sản phẩm này nhân vởi tỷ lệ phần trăm được quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm
tuỳ thuộc vào tuổi của Người được Bảo hiểm tại thời điểm chẩn đoán xác định mắc Bệnh Nan Y.

4) Bảo hiểm miễn đóng phí do bệnh nan y:

Nếu Người được Bảo hiểm được Bác sĩ chẩn đoán mắc Bệnh Nan Y, Chubb Life sẽ miễn nghĩa vụ đóng phí còn lại của Hợp đồng Bảo hiểm kể từ ngày đến hạn đóng phí của kỳ phí kế tiếp sau ngày chẩn
đoán xác định mắc Bệnh Nan Y của Người được Bảo hiểm.

• Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn:

Bằng Mệnh giá Sản phẩm nhân với tỷ lệ phần trăm được quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng Bảo hiểm.

Được chi trả khi Chubb Life chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong hoặc khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.
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Năm
HĐ

Tổng Phí
BH đóng

trong năm
(1)

Giá Trị Hoàn
lại

Giá trị minh họa theo lãi suất dự kiến công bố

Giá trị  Hoàn
lại

QL duy trì HĐ
& QL đáo hạn

Giá trị Hoàn
lại

QL duy trì HĐ
& QL đáo hạn

6 %/năm 8 %/năm

QLBH của NĐBH
(2)

QLBH của NĐBH
(2)

QLBH của NĐBH
(2)

Tuổi
NĐBH

Giá Trị Đảm Bảo

1 0 0 028.481 1.500.000 1.500.0001.500.00031 0 0

2 0 0 028.481 1.500.000 1.500.0001.500.00032 0 0

3 8.000 0 028.481 1.500.000 1.500.0001.500.00033 8.000 8.000

4 17.000 480 64028.481 1.500.480 1.500.6401.500.00034 17.000 17.000

5 26.500 1.529 2.05128.481 1.501.529 1.502.0511.500.00035 26.500 26.500

6 36.500 3.211 4.33528.481 1.503.211 1.504.3351.500.00036 36.500 36.500

7 47.000 5.593 7.60228.481 1.505.593 1.507.6021.500.00037 47.000 47.000

8 58.500 8.749 11.97028.481 1.508.749 1.511.9701.500.00038 58.500 58.500

9 70.500 12.784 17.60828.481 1.512.784 1.517.6081.500.00039 70.500 70.500

10 83.500 17.781 24.65728.481 1.517.781 1.524.6571.500.00040 83.500 83.500

11 88.000 23.857 33.3090 523.857 533.309500.00041 92.199 93.862

15 108.000 54.995 79.4400 554.995 579.440500.00045 119.879 125.159

20 139.000 113.845 172.4710 613.845 672.471500.00050 170.649 186.947

25 178.000 204.103 325.0950 704.103 825.095500.00055 250.661 293.734

30 226.500 339.226 569.2140 839.226 1.069.214500.00060 380.169 484.354

35 288.000 538.011 952.7840 1.038.011 1.452.784500.00065 597.894 836.804

40 371.500 827.245 1.548.5170 1.327.245 2.048.517500.00070 986.143 1.522.048

45 500.000 1.747.266 2.969.4380 1.747.266 2.969.438500.00075 1.747.266 2.969.438

Tổng cộng 284.810

(1) Tổng Phí bảo hiểm đóng trong năm đã bao gồm Phí bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm chính và (các) Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung (nếu có). Tỷ lệ Phí bảo hiểm của (các) Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung (nếu
có) có thể thay đổi tùy theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính.

(2) Quyền lợi Bảo hiểm được minh họa = 100% Mệnh giá Sản phẩm của Sản phẩm Bảo hiểm chính + Quyền lợi duy trì hợp đồng tích lũy (nếu có) + 100% Mệnh giá Sản phẩm của Sản phẩm bảo hiểm tử vong
hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng (nếu có) + 100% Mệnh giá Sản phẩm của Sản phẩm bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y (nếu có).

Quyền lợi Bảo hiểm được minh họa không bao gồm Sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng (nếu có) và Sản phẩm bảo hiểm miễn đóng phí do bệnh nan y (nếu có).

Ghi chú: Xin vui lòng xem thêm Hợp đồng Bảo hiểm để có thông tin đầy đủ về các điều kiện, điều khoản liên quan đến (các) quyền lợi trong Tài liệu minh họa này.

Đơn vị: nghìn ĐồngBảng minh họa Phí bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm
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• Bảng minh hoạ trình bày trên đây được áp dụng cho trường hợp điều kiện bảo hiểm chuẩn của Chubb Life.

• Phí bảo hiểm thực tế phụ thuộc vào quyết định thẩm định của Chubb Life.

• Các giá trị minh hoạ nêu trên được tính trên cơ sở cuối Năm hợp đồng, Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ theo định kỳ đóng phí và không có bất kỳ khoản tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại.

• Khi Hợp đồng Bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, không có bất kỳ quyền lợi nào được chi trả.

Bên mua Bảo hiểm và Chubb Life đều có quyền yêu cầu chấm dứt hiệu lực của sản phẩm Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung (nếu có) bằng cách gửi thông báo yêu cầu chấm dứt bằng văn

bản cho bên kia chậm nhất ba mươi (30) ngày trước Ngày đáo niên hàng năm.

• Tài liệu minh họa sẽ không có giá trị nếu không có đủ số trang đã nêu.

• Tài liệu minh hoạ hợp đồng bảo hiểm này chỉ cung cấp cho khách hàng các thông tin cơ bản về đặc tính sản phẩm.

• Tài liệu minh họa này không phải là Hợp đồng Bảo hiểm hay đề nghị giao kết Hợp đồng Bảo hiểm.

•

(Vui lòng ghi họ tên bằng chữ thường)

(Vui lòng ghi họ tên bằng chữ thường)

Tôi xác nhận chữ ký trên đây được Bên mua Bảo hiểm ghi trong Tài liệu minh họa này ký trước sự chứng kiến của tôi.

Bằng việc ký tên dưới đây, tôi/chúng tôi xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung của Tài liệu minh họa này kể cả các lưu ý cũng như đã được Đại diện
Kinh doanh ký tên dưới đây tư vấn.

Bên mua Bảo hiểm

ĐDKD/Người làm chứng Chữ ký

Chữ ký

Ngày/tháng/năm

Ngày/tháng/năm

Mã số ĐDKD
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