BẢO VỆ VÀ TÍCH LŨY

AN PHÚC HƯNG GIA

Tích lũy định kỳ, nhân đôi quyền lợi
• Quyền lợi tiền mặt định kỳ đáp ứng các nhu cầu trong ngắn hạn.
• Mức bảo tức đảm bảo 2%/năm.
• An tâm thực hiện kế hoạch trong dài hạn với Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn.
• Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, tử vong do tai nạn hay tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.
• Linh hoạt lên kế hoạch tài chính cho bản thân với nhiều lựa chọn thời hạn hợp đồng.

AN PHÚC HƯNG GIA
Nhu cầu tài chính luôn phát sinh trong cuộc sống năng
động ngày nay. Một món quà ý nghĩa cho con trong ngày
sinh nhật, một chuyến du lịch cho gia đình, một khoản phí
y tế bất ngờ… là những khoản thanh toán ngoài kế hoạch
song rất cần thiết và sẽ có thể ảnh hưởng không nhỏ đến
kế hoạch tài chính dài hạn như xây một ngôi nhà mơ ước,
sắm một chiếc xe cho cả gia đình hoặc lo cho các con ăn
học thành tài…mà bạn đã lập trước đó.

An Phúc Hưng Gia là sản phẩm bảo hiểm không chỉ
giúp bạn thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn và dài
hạn, mà còn bảo vệ an toàn tài chính cho bạn và gia
đình trước những rủi ro trong cuộc sống.
• Tuổi tham gia: Từ 30 ngày - 65 tuổi
• Thời hạn hợp đồng (THHĐ): 09, 12, 15 hoặc 18 năm
• Thời hạn đóng phí: Bằng Thời hạn hợp đồng

Không chỉ giúp bạn chu toàn kế hoạch dài hạn, An Phúc
Hưng Gia còn cung cấp những khoản tiền mặt định kỳ
nhằm đáp ứng những nhu cầu ngắn hạn của bạn và gia
đình. Hơn thế nữa, sản phẩm này bảo đảm sự bảo vệ tài
chính toàn diện trước những rủi ro, để bạn và gia đình có
thể an tâm tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

Quyền lợi tiết kiệm 2 trong 1
Quyền lợi tiền mặt định kỳ*:
Với Quyền lợi Tiền mặt định kỳ được đảm bảo chi trả kể từ Năm hợp đồng thứ 4, bạn hoàn toàn có thể an tâm cho
các nhu cầu chi tiêu trong ngắn hạn như du lịch cùng gia đình hay mua tặng một món quà cho người thân, vv…
(*): Quyền lợi tiền mặt định kỳ được tính dựa trên % của Số tiền bảo hiểm (STBH) và Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.
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15%STBH

15%STBH

20%STBH

THHĐ
15 năm
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Quyền lợi đáo hạn
Vào Thời điểm đáo hạn hợp đồng, nếu không
có quyền lợi bảo hiểm tử vong, tử vong do
tai nạn hay tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn nào
được chi trả, bạn sẽ nhận được quyền lợi
đáo hạn đảm bảo là tỷ lệ % của STBH cộng
với toàn bộ khoản Bảo tức tích lũy (BTTL)
cùng Lãi chia thêm (nếu có) giúp bạn chu
toàn các kế hoạch dài hạn của gia đình.

THHĐ 09 năm: 45% STBH
THHĐ 12 năm: 60% STBH
THHĐ 15 năm: 75% STBH
THHĐ 18 năm: 90% STBH

Mức Bảo tức được cam kết tại mức tối thiểu là 2%/năm.

100% (BTTL
công bố
+ Lãi chia thêm
(nếu có))

Quyền lợi bảo vệ 2 trong 1
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn: An Phúc Hưng Gia bảo vệ bạn và gia đình trước các
rủi ro Tử vong1 hay Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn2 với 100% STBH cộng 100% Bảo tức tích lũy đã công bố và Lãi chia
thêm (nếu có).
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn3: Trong trường hợp không may Tử vong do tai nạn, AIA Việt Nam sẽ chi
trả thêm 100% STBH hoặc 8 tỷ đồng tính trên tất cả các HĐBH của cùng 1 NĐBH tùy thuộc vào giá trị nào nhỏ hơn.
Bên cạnh đó, bạn còn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bảo hiểm bổ sung để gia tăng quyền lợi bảo vệ
cho bản thân và gia đình trước các rủi ro như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện điều trị…với mức phí hợp lý.
(1) Quyền lợi bảo hiểm tử vong với người được bảo hiểm dưới 4 tuổi sẽ được điều chỉnh giảm theo tỷ lệ quy định trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm. Quyền
lợi bảo hiểm tử vong chỉ được chi trả nếu trước đó công ty không chi trả quyền lợi tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, và quyền lợi đáo hạn.
(2) Áp dụng cho Người được bảo hiểm trong độ tuổi: 18 tuổi - 65 tuổi.
(3) Áp dụng cho Người được bảo hiểm từ 4 tuổi trở lên.

Ví dụ minh họa
Đơn vị tính: đồng

Anh Nam, 32 tuổi tham gia An Phúc Hưng Gia với Số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng

Quyền lợi tiết kiệm :
Thời hạn
Hợp đồng

Tổng phí Bảo Hiểm

Tổng Quyền lợi
tiền mặt định kỳ

Quyền lợi
đáo hạn

Tổng Quyền lợi
tiết kiệm#

9 năm

119,7 triệu

45 triệu

88,4 triệu

143,10 triệu

12 năm

163,2 triệu

60 triệu

133,8 triệu

216,50 triệu

15 năm

204,0 triệu

75 triệu

189,6 triệu

307,40 triệu

18 năm

244,8 triệu

90 triệu

261,8 triệu

424,02 triệu

(

)Quyền lợi tiết kiệm bao gồm Bảo tức giả định tại mức 3,25% và Lãi chia thêm (giả định)
(#): Bao gồm Lãi suất tích lũy nếu khách hàng không rút quyền lợi tiền mặt định kỳ

Quyền lợi bảo vệ:
Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo vệ

Tử vong không do tai nạn hoặc Tàn tật toàn bộ & vĩnh viễn

100 triệu + Bảo tức tích lũy + Lãi chia thêm (nếu có)

Tử vong do tai nạn

200 triệu + Bảo tức tích lũy + Lãi chia thêm (nếu có)

1. Những trường hợp loại trừ bảo hiểm
Vào mọi thời điểm, không quyền lợi bảo hiểm nào
được chi trả hoặc thực hiện nếu sự kiện bảo hiểm
xảy ra do hậu quả trực tiếp hay gián 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 của lần khôi phục hiệu
lực sau cùng của hợp đồng, tùy thuộc vào ngày
nào xảy ra 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 xảy ra
sau; hoặc
• Nhiễm HIV hay AIDS; hoặc
• Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người
được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng. Trong
trường hợp do hành vi cố ý của Người thụ hưởng,
Công ty sẽ chỉ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho
Người thụ hưởng được chỉ định nào không tham
gia vào các hành vi đó và theo phần quyền lợi bảo
hiểm đã được chỉ định; hoặc
• Do bị thi hành án tử hình.
Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong
do những nguyên nhân nói trên, Công ty sẽ hoàn
trả lại số phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau
khi đã trừ đi các chi phí hợp lý và Hợp đồng bảo
hiểm sẽ bị chấm dứt hiệu lực.
2. Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi
Người được bảo hiểm bị Tàn tật toàn bộ và
vĩnh viễn.
Vào bất cứ thời điểm nào, Công ty sẽ không chấp

thuận giải quyết quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ
và vĩnh viễn nào nếu sự tàn tật đó là do nguyên nhân
trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ sự kiện nào dưới
đây:
• Tự hủy hoại bản thân hoặc tự mình gây ra các
thương tật dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí;
hoặc
• Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm, Bên
mua bảo hiểm hay của Người thụ hưởng vi phạm
pháp luật và các qui định của Việt Nam; hay hành vi
phạm tội xảy ra ngoài Việt Nam vi phạm pháp luật và
các qui định của nước có liên quan; 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. Khuyết tật bẩm
sinh là tình trạng bệnh đã có từ khi mới sinh, có thể
là sự bất thường về thực thể hoặc về chức năng.
Khuyết tật đó có thể là do di truyền, mắc phải do ảnh
hưởng của các biến cố trong tử cung, hoặc do kết
hợp của các nguyên nhân trên; hoặc
• Khuyết tật về thực thể hay tâm thần đã có trước
Ngày có hiệu lực của hợp đồng hay lần khôi phục
sau cùng, tùy thuộc ngày nào xảy ra sau, và không
khai báo trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc tờ khai
tình trạng sức khỏe; hoặc
• Bất kỳ điều khoản loại trừ nào theo mục 1 ở trên
3. Những trường hợp loại trừ bảo hiểm khi
Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn
Vào bất cứ thời điểm nào, Công ty sẽ không thanh
toán quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn nếu tử

vong do nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ
sự kiện nào dưới đây:
• Tham gia đánh nhau, ẩu đả; hay chống lại việc bắt
giữ của cơ quan có thẩm quyền; hoặc
• Hành động cố ý bao gồm cả các hành vi như: sử
dụng chất kích thích, ma túy, tự tử hay mưu toan tự
tử, hoặc cố tình tự gây thương tích trong lúc tỉnh táo
hay mất trí; hoặc
• Hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm vi phạm
pháp luật và các qui định của Việt Nam; hay hành vi
phạm tội xảy ra ngoài Việt Nam vi phạm pháp luật và
các qui định của nước có liên quan; hoặc

theo qui định liên quan của pháp luật hoặc do ảnh
hưởng của việc sử dụng thuốc không được chỉ
định; hoặc
• Tai nạn xảy ra trên phương tiện vận chuyển hàng
không trừ trường hợp là hành khách đi chuyến bay
thương mại có lịch trình thường xuyên; hoặc
• Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên
nghiệp được trả lương hoặc mang lại thu nhập,
các hoạt động giải trí nguy hiểm như: lặn có bình
dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, đua
ngựa hay đua xe; hoặc
• Hành động nguy hiểm không cần thiết trừ trường
hợp cố gắng để cứu sống người khác; 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 ảnh hưởng của chất phóng xạ; hoặc

• Tai nạn xảy ra do sử dụng rượu bia quá nồng độ

• Bất kỳ điều khoản loại trừ nào theo mục 1 ở trên

• Bệnh loạn thần, rối loạn tâm thần/thần kinh, hay
các rối loạn về giấc ngủ; hoặc

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 Phúc Hưng Gia.
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