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Chi trả lên đến 344% Số tiền bảo hiểm gốc khi đáo hạn (*), 
bao gồm Quyền lợi đáo hạn, Quyền lợi đặc biệt, Quyền lợi 
định kỳ tích lũy nếu để lại (chưa bao gồm lãi từ Quyền lợi 
định kỳ)

AN HƯNG PHÁT LỘC là giải pháp tài chính ưu việt của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. 
Sản phẩm kết hợp vừa bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa đảm bảo tích lũy tài 
chính trong dài hạn và đặc biệt giải quyết được nhu cầu sử dụng nguồn tài chính ngắn hạn 
với những quà tặng hấp dẫn từ Bảo Việt Nhân thọ.

QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI
CỦA AN HƯNG PHÁT LỘCTHÔNG TIN CHUNG

Tuổi của Người được bảo hiểm theo 
Hợp đồng chính:
0-60 tuổi và tối đa đạt đến 70 tuổi vào 
Ngày đáo hạn Hợp đồng.

Thời hạn bảo hiểm:
10,15, 20, 25 năm.

Thời hạn đóng phí: 
• Đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm
• Đóng phí ngắn: 5 năm hoặc 10 năm

Lựa chọn linh hoạt định kỳ đóng phí:
Đóng phí theo năm, 6 tháng, quý, tháng.

Chi trả Quyền lợi định kỳ 3 năm/lần, tối đa lên đến 80% 
Số tiền bảo hiểm gốc

Đóng phí ngắn 5 năm được bảo hiểm tối đa lên đến 25 năm

Bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:
chi trả tiền mặt, MIỄN PHÍ duy trì Hợp đồng 

Chi trả tối đa 300% Số tiền bảo hiểm gia tăng cho rủi 
ro tử vong. Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng khi 
thương tật nghiêm trọng do tai nạn

Thêm Quyền lợi duy trì Hợp đồng và lãi được hưởng từ 
Quyền lợi định kỳ tích lũy để lại
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QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Chi trả Quyền lợi định kỳ mỗi 3 năm
Được chi trả định kỳ 10% Số tiền bảo hiểm gốc mỗi 3 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp 
đồng lần thứ 3, tối đa lên đến 8 lần chi trả trong toàn bộ thời hạn Hợp đồng (không trả vào Ngày 
đáo hạn).

Khách hàng có thể lựa chọn tích lũy Quyền lợi định kỳ và hưởng lãi suất tích lũy theo quy định 
của Bảo Việt Nhân thọ hoặc có thể đề nghị rút Quyền lợi định kỳ đang tích lũy.

Ngày kỷ niệm Hợp đồng được chi trả Quyền lợi định kỳ (10% Số tiền bảo hiểm gốc/lần)
3 6 9 12

10% 10%10%10% 10%

...

Quyền lợi duy trì Hợp đồng
Quyền lợi duy trì Hợp đồng phát sinh vào mỗi Ngày kỷ niệm Hợp đồng (bao gồm cả Ngày đáo 
hạn Hợp đồng) kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực từ đủ 03 năm trở lên.

Quyền lợi duy trì Hợp đồng được xác định theo tỷ lệ % của Giá trị hoàn lại xác định tại ngày kỷ 
niệm Hợp đồng trước đó. Tỷ lệ % được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào cuối mỗi năm tài chính.

TÍCH LŨY LỚN VÀ NHIỀU QUYỀN LỢI HẤP DẪN

Quyền lợi Đáo hạn - Khoản tiết kiệm, tích lũy lớn giúp khách hàng thực hiện 
những dự định quan trọng trong cuộc sống
Khi Khách hàng sống tới ngày Hợp đồng đáo hạn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100% Số 
tiền bảo hiểm gia tăng

Số tiền bảo hiểm gia tăng = 100% Số tiền 
bảo hiểm gốc

Với lựa chọn Số tiền bảo hiểm gia tăng 
0%/năm 

Số tiền bảo hiểm gia tăng tối đa lên tới 
220% Số tiền bảo hiểm gốc

Với lựa chọn Số tiền bảo hiểm gia tăng 
5%/năm 

Quyền lợi đặc biệt khi đáo hạn - Quyền lợi hấp dẫn tri ân Khách hàng đã tin 
tưởng và đồng hành cùng Bảo Việt Nhân thọ
Khách hàng sẽ được cộng thêm 20% Số tiền bảo hiểm gia tăng tại ngày đáo hạn.

Quyền lợi đáo hạn = 
220% Số tiền bảo 
hiểm gốc

Quyền lợi đặc biệt khi 
đáo hạn =  44% Số tiền 
bảo hiểm gốc

Quyền lợi định kỳ tích lũy 
để lại (chưa bao gồm lãi) = 
80% Số tiền bảo hiểm gốc 

Tổng Quyền lợi nhận khi đáo hạn (*) tối đa lên đến 344% Số tiền bảo hiểm gốc, bao gồm:

(*) Ghi chú:
Quyền lợi được minh họa cho thời hạn bảo hiểm 25 năm, Số tiền bảo hiểm gia tăng 5%/năm.
Quyền lợi đáo hạn trên chưa bao gồm Quyền lợi duy trì Hợp đồng và lãi được hưởng từ Quyền lợi 
định kỳ tích lũy để lại.

ĐÓNG PHÍ NGẮN, QUYỀN LỢI DÀI
• Thời hạn bảo hiểm: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 25 năm.
• Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn bảo hiểm. Đồng thời, Khách hàng có thể đóng phí trong thời 

hạn ngắn 5 năm hoặc 10 năm mà vẫn được tiếp tục bảo hiểm với đầy đủ các quyền lợi của sản 
phẩm tới hết thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng.

NHIỀU LỰA CHỌN LINH HOẠT CHO KHÁCH HÀNG
• Lựa chọn thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí phù hợp với nhu cầu cá nhân và điều kiện gia đình
• Lựa chọn Số tiền bảo hiểm và tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm
• Giảm Số tiền bảo hiểm và đóng Phí bảo hiểm thấp hơn 
• Lựa chọn và thay đổi định kỳ đóng phí
• Tạm ứng đóng phí tự động
• Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
• Dừng đóng phí và duy trì Hợp đồng với Số tiền bảo hiểm giảm
• Khôi phục hiệu lực Hợp đồng
• Nhận hoặc tích lũy Quyền lợi định kỳ
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• Nhóm sản phẩm bổ trợ bảo vệ khách hàng trước các rủi ro do tai nạn (Bảo hiểm tai nạn 
toàn diện...)

• Nhóm sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe (Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc y tế...)
• Nhóm sản phẩm bổ trợ miễn đóng phí khi gặp rủi ro (do tai nạn, do mắc bệnh lý nghiêm trọng...)

MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO HIỂM VỚI CÁC QUYỀN LỢI BỔ TRỢ

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng khi bị thương tật nghiêm trọng do tai nạn (1)

Khách hàng sẽ được Bảo Việt Nhân thọ chi trả Quyền lợi thương tật nghiệm trọng do tai nạn 
với mong muốn phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính cũng như ổn định cuộc sống của Khách 
hàng và gia đình khi không may xảy ra thương tật nghiêm trọng.

Danh sách các thương tật nghiêm trọng bao gồm 06 trường hợp Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
và 03 loại thương tật phổ biển được bổ sung nhằm tăng phạm vi bảo vệ cho Khách hàng trước 
những rủi ro thường trực trong cuộc sống.

Lưu ý:
(1) Đối với Người được bảo hiểm là trẻ em bị thương tật nghiêm trọng do tai nạn hoặc tử vong hoặc 
mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối trước sinh nhật lần thứ 4 sẽ được chi trả theo tỉ lệ riêng quy 
định tại Điều khoản Hợp đồng
(2) Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối được quy định trong Điều khoản sản phẩm này.
(3) Phí bảo hiểm được miễn là phí bảo hiểm định kỳ của Hợp đồng bảo hiểm này và không bao gồm 
Phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ (nếu có).
Bảo Việt Nhân thọ không chi trả Quyền lợi tử vong, Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn và 
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối cho các trường hợp (*):
• Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng
• Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc hành vi trái pháp luật
• Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, chất kích thích, ... trái quy định của pháp luật
• Các nguyên nhân do chiến tranh hoặc thiên tai
...
(*) Chi tiết các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Điều khoản hợp đồng

QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối
Đây là quyền lợi Miễn phí cho rủi ro bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối được Bảo Việt Nhân thọ 
lần đầu cung cấp ra thị trường với mong muốn bảo vệ toàn diện và ổn định tài chính cho Khách 
hàng và gia đình trong thời gian khó khăn nhất.

Khách hàng có thể yên tâm điều trị mà vẫn duy trì được quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm trong thời 
gian còn lại của Hợp đồng khi Người được bảo hiểm không may bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm 
nghèo giai đoạn cuối (2).

Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Chi trả trước 50% Số 
tiền bảo hiểm gia tăng, tối 
đa lên tới 500 triệu đồng (1)

MIỄN PHÍ toàn bộ 
Phí bảo hiểm định kỳ 
còn lại của Hợp đồng 
chính (3)

Hợp đồng vẫn được duy trì hiệu lực 
với đầy đủ quyền lợi (trừ quyền lợi 
bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối đã 
chi trả) 

Bảo hiểm nhân thọ không phải được cần vì ai đó có thể gặp rủi ro
mà bởi vì những người thân của họ còn cần phải tiếp tục sống

Tử vong  do tai nạn (1) Tử vong  không do tai nạn (1)

Chi trả 100%
Số tiền bảo hiểm gia tăng

Chi trả 300% Số tiền bảo hiểm gia tăng
khi tử vong do tai nạn hàng không 

Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm gia tăng
khi tử vong do tai nạn thông thường

Chi trả tối đa 300% Số tiền bảo hiểm gia tăng trước rủi ro tử vong
Quyền lợi này sẽ bù đắp những mất mát về tài chính và góp phần đảm bảo duy trì mức sống 
của gia đình, giúp gia đình khách hàng nhanh chóng ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn khi 
Người được bảo hiểm không may bị tử vong.

BẢO VỆ TOÀN DIỆN TRƯỚC RỦI RO CUỘC SỐNG
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Trường hợp 1:
Hợp đồng đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm

Trường hợp 2:
Hợp đồng đóng phí ngắn hạn

Thông tin Hợp đồng
Người được bảo hiểm Nữ, 30 tuổi
Thời hạn hợp đồng 25 năm
Thời gian đóng phí 25 năm
Số tiền bảo hiểm 200.000.000
Lựa chọn gia tăng Số tiền bảo hiểm 5%/năm
Định kỳ đóng phí năm

Thông tin Hợp đồng
Người được bảo hiểm Nữ, 30 tuổi
Thời hạn hợp đồng 25 năm
Thời gian đóng phí 5 năm
Số tiền bảo hiểm 200.000.000
Lựa chọn gia tăng Số tiền bảo hiểm 5%/năm
Định kỳ đóng phí năm

0 3 6 9 12 15 18 21 24 Ngày Kỷ niệm
hợp đồng

30 33 36 39 42 45 48 51 54 Tuổi

Tổng phí bảo hiểm đóng 21,929 x 25 năm = 548,2 triệu đồng

Tổng quyền lợi nhận
1.195 triệu đồng

160

255

Tổng
Quyền lợi định kỳ

88 Quyền lợi
đáo hạn đặc biệt

440 Số tiền bảo hiểm
Gia tăng

Lãi Quyền lợi định kỳ

252 Quyền lợi
duy trì Hợp đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quyền lợi được đảm bảo

Quyền lợi phụ thuộc vào lãi suất đầu tư

Chú thích:

20 20 20 20 20 20 20 20

Tham
gia

Năm 1
Kết thúc Hợp đồng

Phí bảo hiểm đóng
21,929 triệu đồng/năm

TRƯỜNG HỢP TỬ VONG

Nhận Quyền lợi
200 triệu đồng

Nếu tử vong
không do tai nạn

Nhận Quyền lợi
400 triệu đồng

Nếu tử vong
do tai nạn

Nhận Quyền lợi
600 triệu đồng

Nếu tử vong do tai 
nạn hàng không

Tham
gia

211 3 6 20 22
Người được bảo hiểm

tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo

Phí bảo hiểm đóng
21,929 triệu đồng/năm

Miễn đóng phí

TRƯỜNG HỢP MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN CUỐI

TRƯỜNG HỢP SỐNG BÌNH AN

(*) Đã bao gồm Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Quyền lợi định kỳ lũy tích và 
Quyền lợi duy trì Hợp đồng

Mắc bệnh hiểm nghèo
giai đoạn cuối

Nhận trước
200 triệu đồng

Nhận Quyền lợi còn lại
694 triệu đồng (*)

Tiết kiệm

162,8 triệu đồng phí đóng

Tổng Quyền lợi nhiều hơn

292 triệu đồng

So với đóng phí dài hạn, đóng phí ngắn hạn khách hàng có lợi hơn như sau:

0 3 6 9 12 15 18 21 24 Ngày Kỷ niệm
hợp đồng

30 33 36 39 42 45 48 51 54 Tuổi

Tổng phí bảo hiểm đóng 77,087 x 5 năm = 385,4 triệu đồng

Tổng quyền lợi nhận
1.486 triệu đồng

160

255

Tổng
Quyền lợi định kỳ

88 Quyền lợi
đáo hạn đặc biệt

440 Số tiền bảo hiểm
Gia tăng

Lãi Quyền lợi định kỳ

544 Quyền lợi
duy trì Hợp đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quyền lợi được đảm bảo

Quyền lợi phụ thuộc vào lãi suất đầu tư

Chú thích:

20 20 20 20 20 20 20 20

TRƯỜNG HỢP SỐNG BÌNH AN

Lưu ý:
• Lãi suất minh họa 7,5%/năm
• Tỷ lệ % xác định Quyền lợi duy trì Hợp đồng minh họa là 

3,5%/năm
• Số liệu có thể có sai số do làm tròn
• Giả định Quyền lợi định kỳ được để lại công ty tích lũy

VÍ DỤ MINH HỌA
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TẠI SAO CHỌN BẢO VIỆT NHÂN THỌ
•  Bảo Việt Nhân thọ - Thành viên Tập đoàn Bảo Việt - Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu 

Việt Nam với hơn 50 năm kinh nghiệm.
•  Vốn điều lệ: 2.500 tỷ đồng.
•  Hơn 12 triệu lượt Khách hàng.
•  Mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành với 75 Công ty thành viên.
•  Hơn 1,5 triệu Khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn.
•  Hơn 30.000 tỷ đồng được chi trả cho Khách hàng
•  Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2016
•  Giải thưởng quốc tế Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2015, 2017(*)
•  Giải thưởng quốc tế Công ty Bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng 2017(*)

(*) do Tạp chí tài chính ngân hàng toàn cầu đặt tại Anh quốc bình chọn.

BẢO VIỆT NHÂN THỌ - BẢO VỆ GIÁ TRỊ VIỆT
Chúng tôi hiểu rằng sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam được khởi nguồn từ chính ngọn lửa 
ấm áp yêu thương trong mỗi gia đình Việt. Để bảo vệ ngọn lửa đó và kết nối những thành viên 
trong gia đình gần nhau hơn, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, đưa ra 
nhiều sản phẩm nhằm bảo vệ lợi ích cho cuộc sống của mỗi cá nhân và gia đình Việt.

Chúng tôi hành động để mỗi người con trong gia đình được đảm bảo một kế hoạch tương lai 
hoàn hảo, mỗi người phụ nữ  được đón nhận hạnh phúc từ việc tự chăm sóc chính mình và vun 
vén cho gia đình, mỗi người già được an hưởng cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy bên con cháu. 
Tất cả là để xây dựng một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, an bình, thịnh vượng và hạnh 
phúc. 

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, chúng tôi luôn sẵn lòng ở cạnh bên để cùng gia đình 
bạn an tâm chuẩn bị chu toàn cho cuộc sống hướng đến hạnh phúc bền vững, không chỉ bây 
giờ, mà cho cả tương lai. 

Gìn giữ, phát huy những giá trị nền tảng của gia đình và bảo vệ từng thành viên trong gia đình 
cũng chính là bảo vệ và nâng tầm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Vì Sức khỏe 
Việt, vì Tương lai Việt, vì Hạnh phúc Việt, Bảo Việt Nhân thọ Tự hào Bảo vệ Giá trị Việt. Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm An Hưng Phát Lộc, tài liệu chỉ 

có giá trị tham khảo. Để biết thêm chi tiết Khách hàng vui lòng tham khảo Điều khoản 
và đề nghị được tư vấn thêm.

GIỚI THIỆU BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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