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Sơ đồ hoạt động



Quy cách sản phẩm 
Loại sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung toàn diện

Tuổi phát hành hợp đồng Tối thiểu: 30 ngày tuổi
Tối đa: 70 tuổi (lựa chọn cơ bản), 60 tuổi (lựa chọn nâng cao)

Thời hạn bảo hiểm Đến khi NĐBH 99 tuổi

Thời hạn đóng phí Cùng thời hạn bảo hiểm hoặc linh hoạt

Định kỳ đóng phí Năm/ nửa năm/ quý

Số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 100 triệu đồng
Tối đa: 2 tỷ đồng

Hình thức đóng phí Tiền mặt Chuyển khoản Thẻ tín dụng

Giới hạn phí BH 1. Tổng phí BH = Phí định kỳ + Phí đóng thêm
2. Phí định kỳ = Phí cơ bản + Phí tăng cường
3. Phí đóng lần đầu (không phân biệt kỳ hạn đóng phí): tối thiểu 3 
triệu đồng
Trong 3 năm hợp đồng đầu tiên, đóng đủ phí bảo hiểm cơ bản theo 
định kỳ đóng phí
Từ năm thứ 4 trở đi, khách hàng có thể đóng phí bất cứ lúc nào với 
số phí từ 500,000 VND 
4. Phí đóng thêm tối đa bằng 5 lần phí bảo hiểm cơ bản năm đầu
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Quyền lợi sản phẩm

1. Quyền lợi Đáo hạn

Đáp ứng nhu cầu tiết kiệm

Giá trị tài khoản hợp đồng
(Người được bảo hiểm được 99 tuổi) 



Quyền lợi sản phẩm

2. Lãi suất cam kết tối thiểu:

Đáp ứng
nhu cầu 
đầu tư

Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có) sẽ
được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố của Công ty.
Lãi suất công bố đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết



Quyền lợi sản phẩm
3. Thưởng duy trì hợp đồng 
(cuối mỗi 5 năm hợp đồng)

Đáp ứng nhu cầu đầu tư

*%Giá trị tài khoản cơ bản trung bình mỗi 5 năm
**đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản của mỗi 5 năm hợp đồng



Quyền lợi sản phẩm
4. Quyền lợi tử vong và TTTBVV

Đáp ứng
nhu cầu 
bảo vệ

• Linh hoạt chuyển đổi giữa QL nâng cao và cơ bản
• Khi NĐBH đạt 65 tuổi, QL mặc định trở về cơ bản



Quyền lợi sản phẩm

5. Quyền lợi đảm bảo gia tăng Số tiền bảo hiểm 

Tăng tối đa 50% STBH 
không cần thẩm định sức khỏe

Từ năm HĐ thứ 2 và trước 65 tuổi, khi NĐBH kết hôn hoặc sinh con trong 
vòng 6 tháng:

• Tối đa 500 triệu VND
• Tăng tối đa 2 lần trong thời hạn HĐ



Quyền lợi sản phẩm
6. Gia tăng bảo vệ với các quyền lợi tăng cường (linh hoạt 
lựa chọn) thay cho SP bổ trợ

Quyền lợi tăng cường Quyền lợi bảo hiểm Tỷ lệ chi trả
(%Số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi tử vong và 
thương tật do tai nạn 
(UAD01)

Tử vong do tai nạn 100%

Tử vong do tai nạn khi di chuyển bằng các phương 
tiện công cộng…

200%

Tử vong do tai nạn khi di chuyển bằng máy bay 
thương mại 400%

Thương tật (mức độ I - VI) 1%-100%

Quyền lợi bệnh hiểm
nghèo (UCI01)*

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu: 36 bệnh
(Tối đa 2 lần)

50%

Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: 64 bệnh
(Tối đa 1 lần)

100%

Quyền lợi hỗ trợ viện 
phí (UHS01)

Hỗ trợ chi phí nằm viện
(tối đa 90 ngày cộng dồn trong năm hợp đồng)

100% STBH/ngày

Hỗ trợ chăm sóc đặc biệt
(tối đa 30 ngày cộng dồn trong năm hợp đồng)

200% STBH/ngày

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
(tối đa 1 lần trong năm hợp đồng) 500%

*Chi trả tối đa 100% số tiền bảo hiêm
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Các loại phí liên quan (1)

1. Phí bảo hiểm rủi ro (Phí BHRR)
• Khấu trừ hàng tháng

• Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm rủi ro

• Bao gồm chi phí rủi ro cho

Quyền lợi bảo hiểm chính

Quyền lợi bảo hiểm tăng cường (nếu có)



Các loại phí liên quan (2)
2. Phí ban đầu
% Phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm tăng cường $ Phí Bảo hiểm đóng thêm

Năm 1 2 3 4 5 6 7+
% Phí cơ bản 70% 50% 30% 10% 5% 2% 2%

% Phí tăng cường 50% 40% 25% 10% 5% 5% 0%
% Phí đóng thêm 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3. Phí quản lý hợp đồng
• Khấu trừ hàng tháng
• 30,000VNĐ/tháng



Các loại phí liên quan (3)

4. Phí quản lý quỹ

5. Phí rút tiền từ giá trị tài khoản

Không quá 2.5% Giá trị tài khoản HĐ/ năm

Năm HĐ 1-2 3-5 6-10 Từ năm 11
% Số tiền rút từ TK cơ bản Không 

rút
2% 2% 0%

% Số tiền rút từ TK đóng thêm 2% 2% 0% 0%



Các loại phí liên quan (4)

6. Phí chấm dứt HĐ trước thời hạn

Năm 
hợp đồng

Tỷ lệ phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

% của Phí bảo hiểm cơ bản năm 
đầu

% Giá trị tài khoản đóng 
thêm

1-3 100% 2%
4-5 90% 2%
6 50% 2%
7 40% 2%
8 30% 2%
9 20% 2%

10 10% 2%
11+ 0% 2%



Ví dụ minh họa



Ưu điểm sản phẩm CUL01

ü Mở rộng độ tuổi được bảo hiểm 0 – 70 tuổi
ü Gia tăng đầu tư với phí đóng thêm không bị khấu trừ phí
ü Tách bạch tài khoản:

- Quản lý tách bạch phần đảm bảo duy trì hợp đồng (Tài khoản cơ bản)
và phần tiền gia tăng đầu tư (Tài khoản đóng thêm)

- Gia tăng quyền lợi bảo vệ
ü Tỷ lệ thưởng duy trì hợp đồng cao ( 20 năm lên tới 10%)
ü Quản lý việc rút tiền mà không ảnh hưởng đến phần tài khoản đảm bảo

việc duy trì hợp đồng
ü Quyền lợi chính và Quyền lợi tăng cường cùng vào tài khoản và duy trì

theo hợp đồng LKC



Minh họa mẫu 
Tuổi NĐBH: 30
Giơi tính: Nam
Thời hạn đóng phí dự kiến: 20 năm

Số tiền bảo 
hiểm

Thời hạn 
hợp đồng

Thời hạn 
đóng phí

FYP Tổng phí

CUL01 300,000,000 69 20 17,339,000 346,780,000 
UAD01 100,000,000 30 20 290,000      5,800,000     
UCI01 100,000,000 30 20 256,000      5,120,000     
UHS01 500,000        30 20 1,525,000   42,300,000   

19,410,000 400,000,000 

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0

*Thời hạn hợp đồng của CIR01 tối đa 20 năm



Minh họa mẫu 

Năm 
HĐ/Tuổi

Phí BH 
rủi ro

Thưởng 
duy trì 

HD

Giá trị TK 
cơ bản

Giá trị TK 
đóng thêm

Giá trị tài 
khoản

Giá trị hoàn 
lại

QL Tử 
vong/TTTB

VV
1 / 30       1,584                 903             12,427            13,330             12,178           312,427 
2 / 31       1,602              3,345             25,663            29,008             25,150           325,663 
3 / 32       1,632              7,507             39,758            47,266             40,800           339,758 
4 / 33       1,665            13,518             54,770            68,288             62,090           354,770 
5 / 34       1,706          488          20,851             70,758            91,608             85,091           370,758 
6 / 35       2,002            28,314             87,784          116,099           111,507           387,784 
7 / 36       2,059            36,346           105,918          142,264           137,878           405,918 
8 / 37       2,121            44,849           125,230          170,079           165,873           425,230 
9 / 38       2,178            53,870           145,797          199,667           195,617           445,797 
10 / 39       2,240       2,260          65,715           167,702          233,417           229,496           467,702 
11 / 40       2,355            75,981           191,030          267,010           263,190           491,030 
12 / 41       2,422            86,922           215,874          302,796           298,479           515,874 
13 / 42       2,490            98,556           242,334          340,890           336,043           542,334 
14 / 43       2,551          110,938           270,513          381,451           376,041           570,513 
15 / 44       2,606       4,889        129,009           300,524          429,533           423,523           600,524 
16 / 45       2,804          143,267           332,485          475,752           469,102           632,485 
17 / 46       2,847          158,504           366,524          525,028           517,698           666,524 
18 / 47       2,880          174,792           402,776          577,568           569,512           702,776 
19 / 48       2,898          192,217           441,384          633,600           624,773           741,384 
20 / 49       2,902     17,240        228,106           482,501          710,606           700,957           782,501 
30 / 59       3,906          377,212           905,721       1,282,932        1,264,819        1,282,933 
40 / 69        685,382        1,700,162       2,385,544        2,351,541        2,385,544 
50 / 79     1,281,529        3,191,438       4,472,967        4,409,138        4,472,967 
60 / 89     2,400,579        5,990,768       8,391,347        8,271,532        8,391,347 
69 / 98     4,226,819      10,559,150     14,785,968      14,574,786      14,785,969 

CUL01

*minh họa ở mức lãi suất 6.5%



Quy tắc
hành chính
áp dụng với
sản phẩm
CUL01



Đơn Yêu cầu bảo hiểm
1. Sử dụng bút mực màu đen (hoặc xanh đậm, rõ nét)

2. Chữ viết phải rõ nét, tránh tẩy xóa.

3. Không được điền địa chỉ bưu chính 

4. Nếu BMBH/NĐBH không biết ký tên:

– BMBH/NĐBH điểm chỉ bằng dấu vân tay

– Có chữ ký của 2 người  làm chứng + CMND của 2 người làm chứng.

5. Nếu tẩy xóa: BMBH/NĐBH ký tên (đóng dấu) xác nhận vào chỗ tẩy xóa.

6. Không tự ý thay đổi thứ tự số trang, mã số nhảy phải giống nhau.

7. “Ngày ký trên đơn” phải bằng hoặc sớm hơn “Ngày nộp phí” viết trên “Phiếu thu phí bảo 

hiểm đầu tiên”

8. Yêu cầu BMBH chỉ định người thụ hưởng cho Quyền lợi tử vong và Quyền lợi đáo hạn

9. Lưu ý: Sản phẩm này chỉ điền quyền lợi bảo hiểm tăng cường không điền sản phẩm bổ trợ.



Thay đổi định kỳ đóng phí cơ bản

1. Hồ sơ yêu cầu:
• Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng
• Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm
• Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng 
2. Thời gian yêu cầu:
Bất cứ lúc nào trong thời hạn hiệu lực hợp đồng



Rút tiền từ Giá trị tài khoản HĐ
Hồ sơ yêu cầu
• Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng
• Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm
• Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng

Thời gian yêu cầu
• Rút từ tài khoản cơ bản: trong thời gian hiệu lực hợp đồng, từ năm thứ 3 

trở đi
• Rút từ tài khoản đóng thêm: trong thời gian hiệu lực hợp đồng, ngay từ

năm đầu tiên trở đi

Hạn mức rút tiền
• Từ tài khoản cơ bản: không quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản sau khi trừ 
đi Chi phí chấm dứt hợp đồng trước hạn



Thay đổi lựa chọn quyền lợi BH
1. Hồ sơ yêu cầu:
• Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng
• Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm
• Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng 
2. Thời gian yêu cầu:
Bất cứ lúc nào trong thời hạn hiệu lực hợp đồng
3. Chú ý:
- Khi tăng STBH cần bổ sung “Tờ khai sức khỏe”, công ty có thể yêu 

cầu khách hàng đi kiểm tra sức khỏe nếu cần thiết
- NĐBH < 65 tuổi có thể linh hoạt chuyển đổi giữa QL nâng cao và QL 

cơ bản
- NĐBH đạt 65 tuổi, HĐ tự động chuyển sang QL cơ bản



Khôi phục hiệu lực hợp đồng

1. Hồ sơ yêu cầu:
• Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng
• Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm
• Tờ khai sức khỏe
• Hồ sơ bệnh án ( nếu được yêu cầu)
2. Thời gian yêu cầu:
Trong 2 năm kể từ ngày HĐ bị mất hiệu lực
3. Chú ý:
Khách hàng phải đóng bổ sung phí còn thiếu nếu có nợ phí BH



Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

1. Hồ sơ yêu cầu:
• Đơn yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng
• Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm
• Các giấy tờ có liên quan đến việc yêu cầu thay đổi nội dung hợp 
đồng 

2. Thời gian yêu cầu:
Bất cứ lúc nào trong thời hạn hiệu lực hợp đồng


