BẢO VỆ

AN BÌNH ƯU VIỆT

BÌNH AN VỚI AN BÌNH ƯU VIỆT

Bạn trẻ trung và năng động.
Bạn hết mình với công việc.
Bạn háo hức khám phá những điều mới mẻ...
Nhưng bạn vẫn âu lo nếu không may có rủi ro gì xảy ra với mình,
những người thân yêu của bạn sẽ đương đầu với gánh nặng
tài chính như thế nào?
An Bình Ưu Việt sẽ giúp bạn hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống
phong phú này một cách trọn vẹn.
An Bình Ưu Việt không chỉ cung cấp sự bảo vệ cao cho bản thân
bạn, mà còn giúp bạn có thể chu toàn báo hiếu nếu không may có rủi
ro xảy ra.
 Quyền lợi bảo vệ cao - phí bảo hiểm thấp: bạn có thể nhận
được sự bảo vệ an toàn tài chính trị giá hàng tỷ đồng với chi phí mỗi
ngày chỉ tương đương một ly cà phê.
 Chu toàn báo hiếu cha mẹ: với quyền lợi bảo hiểm tử vong cao,
lên đến 125% Số tiền bảo hiểm, An Bình Ưu Việt không chỉ giúp
giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho những người thân yêu khi bạn
không may gặp rủi ro mà còn giúp bạn phần nào chu toàn báo
hiếu cho cha mẹ.
 Quyền lợi tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: được chi trả 100% Số
tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh
viễn.
 Phí ưu đãi cho người không hút thuốc lá: Phí bảo hiểm áp dụng
cho người không hút thuốc lá thấp hơn khoảng 10% so với người
hút thuốc lá.
 Dễ dàng chuyển đổi sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của bạn:
Trong thời gian hợp đồng An Bình Ưu Việt còn hiệu lực, bạn
có thể chuyển đổi sang sản phẩm chính khác của Công ty mà
không cần thẩm định sức khỏe và tài chính.
 Linh hoạt lựa chọn thời hạn hợp đồng bảo hiểm 5 năm, 10 năm
hoặc 15 năm, tùy theo nhu cầu của bạn.
Người được bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn dưới
4 tuổi, quyền lợi bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ quy định
trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

Ví dụ minh họa phí đóng hàng năm đối với hợp đồng có thời hạn 5 năm cho 4 trường hợp:
• Nam, 30 tuổi, hút thuốc hoặc không hút thuốc
• Nữ, 30 tuổi, hút thuốc hoặc không hút thuốc

Phí đóng hàng năm

Tổng Quyền lợi bảo hiểm

4,97 triệu

1,25 tỷ

4,52 triệu

khi Người được bảo hiểm
tử vong

Hoặc

4,13 triệu

1tỷ

3,75 triệu

khi Người được bảo hiểm
bị tàn tật toàn bộ
và vĩnh viễn

1. Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi Người được
bảo hiểm tử vong:

2. Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi Người
được bảo hiểm bị TTTB&VV:

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người được
bảo hiểm tử vong do hậu quả trực tiếp của bất kỳ lý do nào
dưới đây:

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu Người
được bảo hiểm bị TTTB&VV do hậu quả trực tiếp của bất
kỳ lý do nào dưới đây:

• Tự tử trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực của hợp
đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy
ngày nào đến sau. Đối với khoản gia tăng của Số tiền bảo
hiểm, loại trừ do nguyên nhân tự tử theo quy định tại Điều
này sẽ được áp dụng cho thời hạn 24 tháng tính từ ngày có
hiệu lực của việc gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy
ngày nào đến sau; hoặc

• Tình trạng TTTB&VV đã có trước Ngày có hiệu lực của
hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần
nhất. Đối với khoản gia tăng của Số tiền bảo hiểm, loại trừ
theo quy định tại khoản này sẽ được tính từ ngày có hiệu
lực của việc gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy ngày
nào đến sau; hoặc

• Nhiễm HIV hay AIDS hay các bệnh liên quan đến HIV/
AIDS; hoặc
• Do bị thi hành án tử hình; hoặc
• Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo
hiểm hay Người thụ hưởng.
Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do các nguyên
nhân loại trừ trên, Công ty sẽ chỉ hoàn lại tổng Phí bảo hiểm
đã đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính.
Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có hơn một Người thụ
hưởng và nếu một trong những Người thụ hưởng đó có
hành vi cố ý làm cho Người được bảo hiểm tử vong, Công
ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho (những) Người thụ
hưởng được chỉ định nào không tham gia vào các hành vi
đó theo phần quyền lợi bảo hiểm đã được chỉ định; và Công
ty sẽ hoàn trả số tiền phí bảo hiểm theo tỷ lệ tương ứng với
phần quyền lợi bảo hiểm mà lẽ ra Người thụ hưởng gây ra
các hành vi đó được hưởng cho Bên mua bảo hiểm hoặc
người thừa kế của Bên mua bảo hiểm nếu Bên mua bảo
hiểm đã tử vong.

• Thực hiện hành vi tự tử trong vòng 24 tháng kể từ Ngày
có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực
hợp đồng gần nhất, tùy vào ngày nào đến sau. Đối với
khoản gia tăng của Số tiền bảo hiểm, loại trừ do nguyên
nhân tự tử theo quy định tại điều này sẽ được áp dụng
cho thời hạn 24 tháng tính từ ngày có hiệu lực của việc
gia tăng hoặc khôi phục lại hiệu lực, tùy ngày nào đến
sau; hoặc
• Nhiễm HIV hay AIDS hay các bệnh liên quan đến HIV/
AIDS; hoặc
• Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo
hiểm hay Người thụ hưởng; hoặc
• Tự hủy hoại bản thân hoặc tự mình gây ra các thương tật
dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí; hoặc
• Phục vụ trong lực lượng vũ trang trong thời gian chiến
tranh bất kể có tuyên chiến hay không tuyên chiến, hoặc
hành động theo mệnh lệnh chiến đấu hay lập lại trật tự
công cộng; hoặc
• Do bất cứ khuyết tật bẩm sinh nào được phát hiện hay
chẩn đoán; hoặc

• Khuyết tật về thực thể (là những khuyết tật nhìn thấy
được bên ngoài hoặc thông qua các chẩn đoán hình ảnh
y khoa) hay khuyết tật về tâm thần (là những khuyết tật
có liên quan đến suy nghĩ, tâm trạng và hành vi như trầm
cảm, ảo giác, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt…) đã có
trước Ngày hiệu lực hợp đồng hay lần khôi phục sau cùng,
tùy ngày nào đến sau. Đối với khoản gia tăng Số tiền bảo
hiểm hiện tại, loại trừ theo quy định tại khoản này được
tính từ ngày có hiệu lực của việc gia tăng hoặc khôi phục
lại hiệu lực, tùy ngày nào đến sau.
Trong trường hợp này, tất cả các quyền lợi bảo hiểm khác
theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này sẽ tiếp tục
được duy trì hiệu lực.

LƯU Ý:
Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi
qui định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ
được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản của sản
phẩm An Bình Ưu Việt.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHI THAM GIA BẢO HIỂM:
• Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm:
từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

• Thời hạn hợp đồng: 5, 10, 15 năm

• Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

• Định kỳ đóng phí: Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng

• Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng

aia.com.vn

