Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung

Kế hoạch Tài chính Linh hoạt

Chubb Life

Lấy phương châm “Thiết kế riêng cho bạn và gia
đình” làm định hướng sáng tạo nên các sản phẩm
của Chubb Life, chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ cần phải được “đo ni” riêng
theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng, nhằm
mang đến cho từng cá nhân sự bảo vệ phù hợp và
toàn diện nhất. Tiếp nối những sản phẩm sáng tạo,
độc đáo trong danh mục sản phẩm đa dạng của
Chubb Life, sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh
hoạt thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
sẽ mang đến cho bạn một giải pháp tài chính toàn
diện trước các rủi ro trong cuộc sống.
Đặc biệt, với thiết kế linh hoạt theo nhu cầu riêng
của mỗi khách hàng, bạn có thể chủ động lựa chọn
một trong 3 gói quyền lợi. Thời gian đóng phí bảo
hiểm cũng sẽ được linh hoạt tùy theo nhu cầu tài
chính của mỗi người.
Sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Linh
hoạt cũng sẽ cung cấp thêm các quyền lợi bảo
hiểm gia tăng nhằm bảo vệ khách hàng trước các
rủi ro về bệnh (đặc biệt là bệnh nan y), thương tật,
sẽ giúp khách hàng thêm an tâm vui sống.
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Ưu điểm nổi bật
Khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc chọn lựa
kế hoạch bảo vệ cho bản thân với các gói Quyền lợi
99, Quyền lợi 80 hay Quyền lợi 65.

Chủ động và linh hoạt về mức phí bảo hiểm đầu tư
thêm phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân
và gia đình.

Nhận lại 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi đáo
hạn.

Quyền lợi Tuổi vàng chi trả vào năm 75 tuổi với
mức chi trả là 50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã
khấu trừ của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản, (áp dụng
cho Quyền lợi 99).

Nhận thêm 25% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy
của 4 năm liền trước thời điểm xét chi trả.

Linh hoạt tham gia thêm các Quyền lợi Bảo hiểm
Gia tăng để gia tăng bảo vệ bản thân.
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Thông tin chung
Quyền lợi 99
Vững tâm
tuổi vàng

Quyền lợi 80
An yên tuổi
cao niên

Quyền lợi 65
An nhàn
tuổi hưu trí

Tuổi tham gia

18 tuổi - 65 tuổi

18 tuổi - 60 tuổi

18 tuổi - 50 tuổi

Thời hạn hợp đồng

Đến 99 tuổi

Đến 80 tuổi

Đến 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm
của Quyền lợi Bảo
hiểm Cơ bản

Đến 99 tuổi

Đến 80 tuổi

Đến 65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng
Thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn

Đến 75 tuổi

Đến 75 tuổi

Đến 65 tuổi

Đến 70 tuổi

Đến 70 tuổi

Đến 65 tuổi

Tử vong hoặc Tàn tật
do Tai nạn Mở rộng
Theo Mức độ cho
Bệnh Nan Y
Hỗ trợ Nằm viện Mở
rộng
Thời hạn đóng phí

Bắt buộc trong 3 năm đầu và linh hoạt từ năm
thứ 4 trở đi, cho đến khi kết thúc Thời hạn
Hợp đồng Bảo hiểm.
4

Các Quyền lợi Bảo hiểm nổi bật
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm

01

Quyền lợi Tuổi
vàng

50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu
trừ của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản tính
từ ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm
(Chi trả vào Ngày đáo niên trùng hoặc ngay
sau ngày sinh nhật 75 của NĐBH và được tích
lũy vào Giá trị Tài khoản Cơ bản).

02

Quyền lợi Duy
trì Hợp đồng

25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài
khoản (“GTTK”) Hợp đồng trong 4 Năm hợp
đồng trước đó. Quyền lợi này được chi trả
theo định kỳ 4 năm một lần.

Quyền lợi Đáo
hạn

100% GTTK Hợp đồng

Quyền lợi Bảo
hiểm Cơ bản
(“QLBHCB”)

Lựa chọn A:
• GTTK Cơ bản hoặc Mệnh giá Bảo hiểm
(“MGBH”) của QLBHCB (lấy giá trị nào lớn
hơn); cộng với GTTK Tích lũy (nếu có).

03
04

(áp dụng cho Quyền
lợi 99)

Bảo vệ khách hàng
trước rủi ro tử vong

Lựa chọn B:
• Trường hợp NĐBH tử vong trước khi đạt
70 Tuổi bảo hiểm: 100% MGBH của QLBHCB
cộng với GTTK Hợp đồng.
• Trường hợp NĐBH tử vong vào hoặc sau
ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm: 100% MGBH của
QLBHCB hoặc GTTK Cơ bản (lấy giá trị nào
lớn hơn), cộng với GTTK Tích lũy (nếu có).
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Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (“QLBHGT”)
tùy theo lựa chọn tham gia của khách hàng

Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm

1. Quyền lợi bảo
hiểm Thương tật
toàn bộ và vĩnh
viễn

100% MGBH của QLBHGT này.

2. Quyền lợi bảo
hiểm Tử vong hoặc
Tàn tật do Tai nạn
Mở rộng

• Thương tật do Tai nạn: bao gồm các Quyền lợi bảo
hiểm (“QLBH”) Chấn thương nội tạng, QLBH Chấn
thương xương khớp, QLBH Bỏng, QLBH Tàn tật và
QLBH Tàn tật mở rộng với Số tiền Bảo hiểm chi trả
theo tỷ lệ phần trăm MGBH. Tổng Số tiền Bảo hiểm chi
trả cho các quyền lợi này lên đến 100% MGBH của
QLBHGT này.
• QLBH Tử vong do Tai nạn:
+ 300% MGBH, nếu tử vong do Tai nạn khi đang du
lịch ở nước ngoài (do doanh nghiệp du lịch hoạt động
hợp pháp tại Việt Nam tổ chức).
+ 200% MGBH, nếu tử vong do Tai nạn khi đang là
hành khách trên phương tiện vận chuyển công cộng
được cấp phép, có lịch trình thường xuyên và theo
những tuyến cố định.
+ 100% MGBH, nếu tử vong do Tai nạn không thuộc 2
trường hợp trên.

3. Quyền lợi bảo
hiểm theo Mức độ
cho Bệnh Nan Y

• QLBH Bệnh Nan Y Mức độ 1: 30% MGBH (tối đa
500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y Mức độ 1. Chi trả
tối đa 4 Bệnh Nan Y Mức độ 1.
• QLBH Bệnh Nan Y Mức độ 2: 60% MGBH (tối đa
1 tỷ đồng) cho Bệnh Nan Y Mức độ 2. Chubb Life cũng
sẽ miễn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro của QLBH theo
Mức độ cho Bệnh Nan Y cho đến khi đáo hạn.
• QLBH Bệnh Nan Y Mức độ 3: 100% MGBH cho
Bệnh Nan Y Mức độ 3.
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Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm

4. Quyền lợi bảo
hiểm Hỗ trợ Nằm
viện Mở rộng

Chubb Life sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện của NĐBH với
các quyền lợi sau đây:
• Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: 100% MGBH cho mỗi
Ngày nằm viện.
• Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương: Chi trả
thêm 50% MGBH cho mỗi Ngày nằm viện nếu nằm
viện điều trị Tổn thương do Tai nạn.
• Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích
cực: Chi trả thêm 100% MGBH cho mỗi Ngày nằm
viện tại Khoa hồi sức tích cực.
Ngoài ra, Chubb Life cũng sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật
bằng 10 lần MGBH nếu NĐBH phải trải qua quá trình
Phẫu thuật trong thời gian nằm viện điều trị. Trường
hợp Phẫu thuật mở hộp sọ hoặc Phẫu thuật mở lồng
ngực, Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần MGBH.

Ngoài ra, tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt, khách
hàng còn được hưởng các quyền lợi dưới đây:
• Quyền lợi Đầu tư: BMBH được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh
tranh từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này sẽ được
đưa vào GTTK Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng. Chubb Life
cam kết mức lãi suất tối thiểu như sau:
Năm hợp đồng

1

2-3

4-5

6 - 10

11 trở đi

Lãi suất tối thiểu/năm

3,5%

3%

2%

1,5%

1%

• Quyền lợi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng
- Rút tiền từ GTTK Tích lũy: BMBH có thể rút tiền vào bất kỳ lúc nào
trong thời gian HĐBH đang có hiệu lực, và không phải chịu phí rút tiền.
- Rút tiền từ GTTK Cơ bản: BMBH có thể rút tiền mặt từ GTTK Cơ bản
lên đến 80% Giá trị Hoàn lại của GTTK Cơ bản.
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Ví dụ minh họa 1: QUYỀN LỢI 99 - Vững tâm tuổi vàng
Ở độ tuổi 45, anh Thắng, một trưởng phòng nhân sự, bắt đầu suy nghĩ về kế
hoạch tích lũy tài sản lâu dài cho 2 con. Anh cũng lo lắng về sức khỏe của
bản thân trong tương lai vì gần đây một số bạn bè anh đang mắc phải bệnh
nan y. Do đó, anh dự định tham gia một gói bảo hiểm với đầy đủ các quyền
lợi vừa tích lũy và có yếu tố bảo vệ.
Anh Thắng đã quyết định chọn sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt
với gói Quyền lợi 99 – Lựa chọn A như sau:
Anh Thắng
45 tuổi

Quyền lợi Bảo hiểm

Mệnh giá Bảo hiểm

(Đơn vị: Đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Phí bảo hiểm dự kiến
Thời gian đóng phí

1 tỷ
1 tỷ
1 tỷ
500.000
1 tỷ
55 triệu/năm
15 năm

Quyền lợi Đầu tư – Tiết kiệm
Khi cuộc sống bình yên và anh Thắng tuân thủ kế hoạch đóng phí đầy đủ
cho hợp đồng bảo hiểm theo dự kiến trong 15 năm.
Hiện tại

Tổng Quyền lợi
Duy trì Hợp đồng*
triệu đồng

Quyền lợi Tuổi vàng*:
36 triệu đồng

32
45

60

75

Tổng phí bảo hiểm sẽ đóng

Quyền lợi Đáo hạn:
3,1 tỷ đồng

99 Tuổi

Quyền lợi Đáo hạn: 3,1 tỷ đồng

trong 15 năm: 825 triệu đồng

(*) Đã được cộng vào Quyền lợi Đáo hạn
Quyền lợi được minh họa ở lãi suất ước tính 4%/năm
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Ví dụ minh họa 1: QUYỀN LỢI 99 - Vững tâm tuổi vàng

Quyền lợi Bảo vệ
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm chi trả (đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

1.000.000.000 hoặc Giá trị Tài
khoản Cơ bản (lấy giá trị nào lớn
hơn), cộng với Giá trị Tài khoản
Tích lũy

Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Chấn thương, bỏng hoặc tàn tật do tai nạn

% của 1.000.000.000 tùy theo tỷ
lệ thương tật

Tử vong do Tai nạn khi đang du lịch nước
ngoài do công ty du lịch của Việt Nam tổ chức

3.000.000.000

Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách
trên phương tiện vận chuyển công cộng

2.000.000.000

Tử vong do tai nạn khác

1.000.000.000
1.000.000.000

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

500.000/ Ngày

Nằm viện điều trị Bệnh
Nằm viện điều trị tổn thương do Tai nạn
Nằm viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

750.000/ Ngày
1.000.000/ Ngày
Nhận thêm lên đến 10.000.000

Phẫu thuật khi nằm viện
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Bệnh Nan Y mức độ 1

300.000.000

Bệnh Nan Y mức độ 2

600.000.000 + Miễn khấu trừ Phí
BH rủi ro của QLBH này

Bệnh Nan Y mức độ 3

1.000.000.000
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Ví dụ minh họa 2: QUYỀN LỢI 99 - Vững tâm tuổi vàng
Ở độ tuổi 30, anh Vũ vừa mới lấy vợ và sinh con đầu lòng. Anh luôn quan
tâm đến việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai, bao gồm các khoản chi
tiêu cho tuổi hưu. Là thu nhập chính trong gia đình, anh mong muốn tài
chính gia đình vẫn được bảo vệ nếu không may có rủi ro xảy ra.
Anh Vũ quyết định tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt với gói
Quyền lợi 99 – Lựa chọn A như sau:
Gia đình
anh Vũ
30 tuổi

Quyền lợi Bảo hiểm

Mệnh giá Bảo hiểm

(Đơn vị: Đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

Phí bảo hiểm dự kiến
Thời gian đóng phí

1 tỷ
1 tỷ
1 tỷ
500.000
1 tỷ
35 triệu/năm
30 năm

Quyền lợi Đầu tư – Tiết kiệm
Khi cuộc sống bình yên và anh Vũ tuân thủ kế hoạch đóng phí đầy đủ cho
Hợp đồng Bảo hiểm theo dự kiến trong 30 năm.
Hiện tại Tổng Quyền lợi
Duy trì Hợp đồng*
triệu đồng

30

174

Quyền lợi Tuổi vàng*:
18 triệu đồng

60

61

...

62

97

98

Quyền lợi
Đáo hạn:
564 triệu đồng

99 Tuổi

Bắt đầu từ tuổi 60, hàng năm có thể rút số tiền là
70 triệu đồng/năm x 40 năm (2,8 tỷ đồng)
70
70
70
...
70
70
70
Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu Triệu

Tổng phí bảo hiểm sẽ đóng

Tổng Quyền lợi được nhận:

trong 30 năm: 1,05 tỷ đồng

3,364 tỷ đồng

(*) Đã được cộng vào Quyền lợi Đáo hạn
Quyền lợi được minh họa ở lãi suất ước tính 4%/năm
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Ví dụ minh họa 2: QUYỀN LỢI 99 - Vững tâm tuổi vàng

Quyền lợi Bảo vệ
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm chi trả (đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

1.000.000.000 hoặc Giá trị Tài
khoản Cơ bản (lấy giá trị nào lớn
hơn), cộng với Giá trị Tài khoản
Tích lũy

Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Chấn thương, bỏng hoặc tàn tật do tai nạn

% của 1.000.000.000 tùy theo tỷ
lệ thương tật

Tử vong do Tai nạn khi đang du lịch nước
ngoài do công ty du lịch của Việt Nam tổ chức

3.000.000.000

Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách
trên phương tiện vận chuyển công cộng

2.000.000.000

Tử vong do tai nạn khác

1.000.000.000
1.000.000.000

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Nằm viện điều trị Bệnh

500.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tổn thương do Tai nạn

750.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

1.000.000/ Ngày

Phẫu thuật khi nằm viện

Nhận thêm lên đến 10.000.000

Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Bệnh Nan Y mức độ 1

300.000.000

Bệnh Nan Y mức độ 2

600.000.000 + Miễn khấu trừ Phí
BH rủi ro của QLBH này

Bệnh Nan Y mức độ 3

1.000.000.000
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Ví dụ minh họa 3: QUYỀN LỢI 80 - An yên tuổi cao niên
Khởi nghiệp từ 5 năm trước, chị Ngọc hiện tại đã có trong tay một doanh
nghiệp thời trang nhỏ với trên 50 nhân viên. Bận rộn với công ty riêng và
chăm sóc bố mẹ già, chị thường xuyên lo lắng về những rủi ro trong cuộc
sống có thể xảy đến với bản thân, như tai nạn, bệnh tật.
Chị Ngọc đã quyết định tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt với
gói Quyền lợi 80 – Lựa chọn A như sau:
Chị Ngọc
30 tuổi

Quyền lợi Bảo hiểm

Mệnh giá Bảo hiểm

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

2tỷ
2tỷ
2tỷ
1.000.000
2tỷ
60 triệu/năm
30 năm

(Đơn vị: Đồng)

Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Phí bảo hiểm dự kiến
Thời gian đóng phí

Quyền lợi Đầu tư – Tiết kiệm

Khi cuộc sống bình yên và chị Ngọc tuân thủ kế hoạch đóng phí đầy đủ cho
hợp đồng bảo hiểm theo dự kiến trong 30 năm.
Hiện tại

30

Tổng Quyền lợi
Duy trì Hợp đồng*

289 triệu đồng

Quyền lợi Đáo hạn:
2,1 tỷ đồng

60

61

...

62

78

79

80Tuổi

Bắt đầu từ tuổi 61, hàng năm có thể rút số tiền là
120 triệu đồng/năm x 20 năm (2,4 tỷ đồng)
120 120
...
120
Triệu Triệu Triệu Triệu

Tổng phí bảo hiểm sẽ đóng
trong 30 năm: 1,8 tỷ đồng

120 120
Triệu Triệu

Tổng Quyền lợi được nhận:
4,5 tỷ đồng

(*) Đã được cộng vào Quyền lợi Đáo hạn
Quyền lợi được minh họa ở lãi suất ước tính 4%/năm
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Ví dụ minh họa 3: QUYỀN LỢI 80 - An yên tuổi cao niên

Quyền lợi Bảo vệ
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm chi trả (đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

2.000.000.000 hoặc Giá trị Tài
khoản Cơ bản (lấy giá trị nào
lớn hơn), cộng với Giá trị Tài
khoản Tích lũy

Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Chấn thương, bỏng hoặc tàn tật do tai nạn

% của 2.000.000.000 tùy theo tỷ
lệ thương tật

Tử vong do Tai nạn khi đang du lịch nước
ngoài do công ty du lịch của Việt Nam tổ chức

6.000.000.000

Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách
trên phương tiện vận chuyển công cộng

4.000.000.000

Tử vong do tai nạn khác

2.000.000.000
2.000.000.000

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Nằm viện điều trị Bệnh

1.000.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tổn thương do Tai nạn

1.500.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

2.000.000/ Ngày

Phẫu thuật khi nằm viện

Nhận thêm lên đến 20.000.000

Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Bệnh Nan Y mức độ 1

500.000.000

Bệnh Nan Y mức độ 2

1.000.000.000 + Miễn khấu trừ
Phí BH rủi ro của QLBH này

Bệnh Nan Y mức độ 3

2.000.000.000
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Ví dụ minh họa 4: QUYỀN LỢI 65 - An nhàn tuổi hưu trí
Là một nhân viên môi giới bất động sản, anh Hưng phải thường xuyên di
chuyển giữa các địa điểm tiếp khách hàng, nên anh lo lắng về những rủi ro
tai nạn giao thông. Anh quan tâm đến một sản phẩm bảo hiểm có đầy đủ
quyền lợi bảo vệ cho bản thân cũng như một khoản tiền tích lũy cho tương
lai. Vì vậy anh Hưng đã tham gia sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt với
gói Quyền lợi 65 – Lựa chọn A như sau:
Anh Hưng
30 tuổi

Quyền lợi Bảo hiểm

Mệnh giá Bảo hiểm

(Đơn vị: Đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Phí bảo hiểm dự kiến
Thời gian đóng phí

500 triệu
500 triệu
500 triệu
500.000
15 triệu/năm
30 năm

Quyền lợi Đầu tư – Tiết kiệm

Khi cuộc sống bình yên và anh Hưng tuân thủ kế hoạch đóng phí đầy đủ cho
hợp đồng bảo hiểm theo dự kiến trong 30 năm.
Hiện tại

30

Quyền lợi
Duy trì Hợp đồng*
triệu đồng

77

Quyền lợi Đáo hạn:
946 triệu đồng

65

60

Tổng phí bảo hiểm sẽ đóng

trong 30 năm: 450 triệu đồng
(*) Đã được cộng vào Quyền lợi Đáo hạn
Quyền lợi được minh họa ở lãi suất ước tính 4%/năm
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Tuổi

Quyền lợi Đáo hạn:

946 triệu đồng

Ví dụ minh họa 4: QUYỀN LỢI 65 - An nhàn tuổi hưu trí

Quyền lợi Bảo vệ
Quyền lợi Bảo hiểm

Số tiền Bảo hiểm chi trả (đồng)

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản

500.000.000 hoặc Giá trị Tài
khoản Cơ bản (lấy giá trị nào lớn
hơn), cộng với Giá trị Tài khoản
Tích lũy

Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Chấn thương, bỏng hoặc tàn tật do tai nạn

% của 500.000.000 tùy theo tỷ lệ
thương tật

Tử vong do Tai nạn khi đang du lịch nước
ngoài do công ty du lịch của Việt Nam tổ chức

1.500.000.000

Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách
trên phương tiện vận chuyển công cộng

1.000.000.000

Tử vong do tai nạn khác

500.000.000
500.000.000

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Nằm viện điều trị Bệnh

500.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tổn thương do Tai nạn

750.000/ Ngày

Nằm viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

1.000.000/ Ngày

Phẫu thuật khi nằm viện

Nhận thêm lên đến 10.000.000
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Chính sách đầu tư Quỹ Liên kết chung
Quỹ Liên kết chung được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ
chủ hợp đồng khác của Chubb Life. Quỹ Liên kết chung được quản lý
và đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Nhằm đảm bảo
quyền lợi của của khách hàng, Chubb Life cam kết thực hiện chính
sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các
kênh đầu tư có tính ổn định cao như: trái phiếu Chính phủ, tín phiếu
kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu
chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; tiền gửi
ngân hàng dài hạn; chứng chỉ quỹ; cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp
có bảo lãnh; và một số kênh đầu tư ổn định khác.
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Năm tài chính, Chubb Life sẽ
gửi thông báo bằng văn bản đến khách hàng thông tin về tình hình tài
chính của Quỹ Liên kết chung và chi tiết các Quyền lợi Đầu tư áp dụng
cho Hợp đồng Bảo hiểm. Thông tin về các báo cáo hàng năm và thông
tin về hoạt động của Quỹ Liên kết chung được cập nhật thường xuyên
trên website của Chubb Life: http://life.chubb.com/vn.
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Các quy định về phí khấu trừ
Giao kết Hợp đồng Bảo hiểm liên kết chung là một cam kết dài
hạn và BMBH không nên hủy bỏ Hợp đồng Bảo hiểm vì các
khoản phí phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp
đồng.
Phí ban đầu: Phí ban đầu được khấu trừ từ số tiền thực đóng tại thời
điểm BMBH nộp tiền trước khi phân bổ vào GTTK Hợp đồng.
Phí ban đầu được xác định theo tỷ lệ như sau:
Năm hợp đồng

1

2

3

4+

% Phí Bảo hiểm cơ bản

80%

40%

20%

0%

% Phí Bảo hiểm đóng thêm

0%

0%

0%

0%

Phí Bảo hiểm rủi ro: là khoản phí được tính toán dựa trên cơ sở rủi
ro của quyền lợi bảo hiểm tham gia và được tính theo độ tuổi hiện tại,
giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của NĐBH. Phí Bảo hiểm
rủi ro sẽ bao gồm Phí Bảo hiểm rủi ro của QLBHCB và Phí Bảo hiểm
rủi ro của (các) QLBHGT mà khách hàng tham gia trong Hợp đồng Bảo
hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ từ GTTK Hợp đồng vào Ngày
Khấu trừ hàng tháng.
Phí Quản lý hợp đồng: là khoản phí để thực hiện các công việc cần
thiết cho việc duy trì hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm, được khấu trừ
từ GTTK Hợp đồng vào Ngày Khấu trừ hàng tháng. Phí Quản lý hợp
đồng là 34.000 đồng/tháng trong năm 2020 và được tự động điều
chỉnh hàng năm với mức tăng là 2.000 đồng/tháng so với mức phí cố
định của năm liền trước. Phí Quản lý hợp đồng tối đa là 60.000
đồng/tháng.
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Phí chấm dứt hợp đồng: là khoản phí được áp dụng khi BMBH yêu
cầu chấm dứt Hợp đồng Bảo hiểm và được xác định theo tỷ lệ như
sau:
Năm hợp đồng

1-3

4

5

6

7+

Tỷ lệ % của Phí Bảo hiểm
cơ bản của Năm hợp đồng
đầu tiên

100%

75%

50%

25%

0%

Phí rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng: là khoản phí được
áp dụng khi BMBH rút một phần GTTK Cơ bản và được xác định bằng
3% tính trên tổng số tiền rút từ GTTK Cơ bản.
Phí Quản lý quỹ: là khoản phí được dùng để trang trải cho các hoạt
động đầu tư và quản lý Quỹ Liên kết chung. Phí Quản lý quỹ tối đa là
2%/năm tính trên GTTK Hợp đồng.
Hàng năm, Chubb Life sẽ gửi báo cáo thường niên giao dịch Hợp đồng
Bảo hiểm đến BMBH trong đó nêu rõ các khoản phí bảo hiểm đã đóng,
các khoản phí đã khấu trừ và số phí được phân bổ vào Quỹ Liên kết
chung trong Năm hợp đồng đó.

*** Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm, thông tin cơ bản của sản phẩm. Vui lòng tham khảo
thông tin chi tiết về quyền lợi bảo hiểm và các loại trừ bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm
được đăng tải trên website của Chubb Life (http://life.chubb.com/vn).
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Hãy chắc rằng bạn hiểu về các quy định
về loại trừ bảo hiểm
Chubb Life sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm
xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
- Tự tử;
- Nhiễm HIV, bị AIDS, hoặc những bệnh liên quan đến HIV/AIDS;
- Sử dụng trái phép ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;
- Do hành vi cố ý của NĐBH, BMBH hoặc Người thụ hưởng;
- Trường hợp khác được quy định trong Quy tắc và Điều khoản của
sản phẩm cho từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các trường hợp loại trừ bảo hiểm
tại Điều 13 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

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 phù hợp.
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Thông tin về Chubb Life Việt Nam
Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu
của Tập đoàn Chubb.
Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100%
vốn sở hữu tại Hong Kong SAR, Indonesia, Hàn Quốc, Myanmar, Đài
Loan, Thái Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh BHNT tại Trung
Quốc.
Chubb Life Việt Nam bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vào
năm 2005 và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ
Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2013. Để đáp ứng nhu cầu bảo
vệ và an toàn tài chính cho đa dạng các nhóm khách hàng tại thị
trường Việt Nam, Chubb Life Việt Nam cung cấp một danh mục các
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và đầu tư toàn diện. Với mạng
lưới văn phòng rộng khắp trên toàn quốc, Chubb Life Việt Nam cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua đội ngũ Đại diện
Kinh doanh và một số ngân hàng được chọn lọc.
Để biết thêm thông tin về Chubb Life Việt Nam, xin vui lòng truy cập:
http://life.chubb.com/vn.
Liên hệ
Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84 28) 3827 8989
Fax: (+84 28) 3821 9000
Đường dây nóng: (+84 28) 3827 8123
http://life.chubb.com/vn
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