
LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT (LỰA CHỌN CƠ BẢN)

Là giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT mang đến cho Quý khách một kế hoạch tài chính toàn diện để gia tăng tài sản và 

tạo dựng tương lai bền vững. An tâm bảo vệ và vững vàng tài chính là nền tảng để sống trọn niềm vui theo chất riêng của mình!

Bảo vệ đến 99 tuổi với 2 Lựa chọn cơ bản và 

nâng cao trước rủi ro tử vong hoặc Thương tật 

toàn bộ và vĩnh viễn.

Giải pháp đầu tư đặc biệt đến từ Hanwha Life 

Việt Nam - Quỹ Cổ phiếu hàng đầu, đầu tư vào 

rổ cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu thị trường.

Đầu tư hiệu quả với 3 Quỹ liên kết đơn vị được 

quản lý bởi các chuyên gia tài chính chuyên 

nghiệp.

Hiện thực hóa những kế hoạch và mơ ước trong 

cuộc sống với Khoản thưởng hấp dẫn lên đến 

700% Phí bảo hiểm cơ bản.

THÔNG TIN VỀ HANWHA LIFE VIỆT NAM

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, gọi tắt là Hanwha Life Việt Nam, có giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH cấp ngày 12/06/2008 với vốn điều 

lệ gần 4.900 tỷ đồng (tương đương 233 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động: Bảo hiểm nhân thọ, Tái 

bảo hiểm, Quản lý quỹ và Đầu tư vốn. Trụ sở chính và Trung tâm dịch vụ khách hàng: Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại:  (028) 3914 9100; 

Fax: (028) 3914 9101; Hotline: *5522; Website: www.hanwhalife.com.vn.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo 

hiểm

Nhóm nghề 

nghiệp (*)

CMND/ CCCD/

Hộ chiếu/ Giấy khai sinh

Bên mua bảo hiểm (BMBH): Sống Chất Nam 30 101/01/1991

Người được bảo hiểm (NĐBH): Sống Chất Nam 30 101/01/1991

Địa chỉ liên hệ:

CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

ĐVT: Đồng Việt NamMinh họa số: PIL010_draft

SẢN PHẨM CHÍNH      
Thời hạn 

hợp đồng (năm)

Số tiền

bảo hiểm

Phí bảo hiểm

cơ bản quy năm

Phí bảo hiểm

đóng thêm

Phí bảo hiểm

dự kiến

LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT 

(LỰA CHỌN CƠ BẢN)

69  1.000.000.000  12.500.000  -  12.500.000

Thời hạn 

đóng phí (năm)

69

Phí bảo hiểm dự kiến theo định kỳ (sản phẩm chính): Năm: Nửa năm: Quý:

TỔNG CỘNG:

Quý:Nửa năm:Năm:Tổng phí bảo hiểm dự kiến theo định kỳ (sản phẩm chính và SPBS):  3.125.000 6.250.000

 12.500.000

 12.500.000  6.250.000  3.125.000

 12.500.000

Phương thức đóng phí bảo hiểm:     Tiền mặt

(*) Nhóm nghề nghiệp xác định trên đây có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định của Hanwha Life Việt Nam.

Tỷ lệ đầu tư vào Quỹ liên kết đơn vị Quỹ Cổ phiếu hàng đầu Quỹ Tăng trưởng Quỹ Bền vững

Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm 50% 50% 0%

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN  VỀ CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Thông tin các Quỹ liên kết đơn vị và mục tiêu đầu tư1.

Lợi nhuận kỳ vọng 

và rủi ro đầu tư

Mức đầu tư 

tối đa

Mức đầu tư 

tối thiểu

Tên quỹ Mục tiêu Lĩnh vực đầu tư

Hiệu quả đầu tư bám sát mức 

sinh lời thực tế của Chỉ số 

VN30.

Chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Việt Nam trong rổ Chỉ số VN30.

Tăng trưởng giá trị tài sản dài 

hạn thông qua việc đầu tư vào 

các cổ phiếu của các công ty có 

lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tạo thu nhập ổn định.

Tiền và tương đương tiền.

Chứng khoán đang niêm yết trên sàn giao dịch 

chứng khoán Việt Nam.

Trái phiếu, tiền gởi các tổ chức tín dụng, tiền và 

tương đương tiền.

Quỹ Cổ phiếu 

hàng đầu

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Bền vững

90% 100%
Trung bình

75% 100%

Trung bình-cao

Thấp

0% 10%

0% 25%

Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính 

quyền địa phương

Trái phiếu doanh nghiệp

Tiền gửi kỳ hạn và Chứng chỉ tiền gửi

Tiền mặt và tương đương tiền

0%

0%

0%

0%

0%

100%

70%

50%

70%

10%

2. Tỷ suất đầu tư minh họa

Quỹ liên kết đơn vị
Mức tỷ suất

đầu tư thấp (%)

Mức tỷ suất

đầu tư cao (%)

Quỹ Cổ phiếu hàng đầu

Quỹ Tăng trưởng

Quỹ Bền vững

2,0% 8,5%

2,5% 9,0%

3,0% 5,0%
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

3. Định giá Đơn vị quỹ

Hanwha Life Việt Nam sẽ xác định giá trị tài sản ròng của các Quỹ liên kết đơn vị vào Ngày định giá theo định kỳ do Hanwha Life Việt Nam quy định, tối thiểu một tuần 

một lần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết hoặc do nguyên nhân bất khả kháng).

Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ. Giá đơn vị quỹ có thể khác nhau theo từng Quỹ liên kết đơn vị. Giá mua Đơn vị 

quỹ bằng giá bán Đơn vị quỹ.

Giá đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị. Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM 

và có thể cho kết quả âm.

Giá trị của Quỹ liên kết đơn vị có thể thấp hơn số phí bảo hiểm đã đóng và phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết đơn vị.

l

l

l

l

Biện pháp bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm4.

Hanwha Life Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi của Bên mua bảo hiểm:

Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị;

Ngừng hoặc hoãn định giá Đơn vị quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Sở và /hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên 

kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;

Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng mục tiêu đầu tư;

Chia tách hoặc sáp nhập các Đơn vị quỹ hiện có;

Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

l

l

l

l

l
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

SẢN PHẨM CHÍNH SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI MINH HỌA

Dành cho Người được bảo hiểm: (Sống Chất)

• Giá trị lớn hơn giữa 1.000.000.000 hoặc Giá trị tài khoản 

cơ bản; 

• Cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

LIFE FUN:D - SỐNG THỎA CHẤT 

(LỰA CHỌN CƠ BẢN)

• Tử vong; hoặc 

• Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (đến 75 tuổi).

• 10% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm trung bình của 03 

năm liền kề trước đó.

• Thưởng duy trì hợp đồng vào Năm hợp đồng thứ 6, 9, 12, 

15 và 18.

• Năm hợp đồng thứ 10: 150% Phí bảo hiểm cơ bản quy 

năm trung bình của 10 Năm hợp đồng trước đó. 

• Năm hợp đồng thứ 20: 500% Phí bảo hiểm cơ bản quy 

năm trung bình của 20 Năm hợp đồng trước đó.

• Thưởng đặc biệt vào Năm hợp đồng thứ 10 và 20

• Giá trị tài khoản hợp đồng• Đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm

Tóm tắt các quyền của Bên mua bảo hiểm

l Yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe khi phát sinh một trong các sự kiện quan trọng trong cuộc sống như kết hôn, sinh con, nhận con nuôi 

hợp pháp, có con vào học cấp một/ cấp hai/ cấp ba/ Cao đẳng/ Đại học;

l Chỉ định Tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ liên kết đơn vị;

l Yêu cầu thay đổi Tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ liên kết đơn vị;

l Chuyển đổi giữa các Quỹ liên kết đơn vị;

l Đóng thêm phí bảo hiểm để đầu tư bổ sung;

l Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng.

Ghi chú:

- Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan đến các quyền và quyền lợi nêu trên.

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

MINH HỌA CHI TIẾT CÁC LOẠI PHÍ CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi

NĐBH

Phí bảo hiểm 

cơ bản

Phí bảo hiểm 

đóng thêm

Tổng phí bảo 

hiểm

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro ở 

mức Tỷ suất 

đầu tư CAO

Chi phí bảo 

hiểm rủi ro ở 

mức Tỷ suất 

đầu tư THẤP

Chi phí quản 

lý hợp đồng

Phí bảo hiểm 

cơ bản

Phí bảo hiểm 

đóng thêm

Tài khoản cơ 

bản

Tài khoản 

đóng thêm

Phí bảo hiểm Chi phí ban đầu Phí bảo hiểm được phân bổ Các khoản khấu trừ

1/30 12.500 - 9.375 - 3.125 - 450 1.784 1.78412.500

2/31 12.500 - 6.875 - 5.625 - 474 1.842 1.84212.500

3/32 12.500 - 4.375 - 8.125 - 498 1.908 1.90612.500

4/33 12.500 - 1.250 - 11.250 - 522 1.983 1.97912.500

5/34 12.500 - 625 - 11.875 - 546 2.075 2.06712.500

6/35 12.500 - 250 - 12.250 - 570 2.189 2.17512.500

7/36 12.500 - 250 - 12.250 - 594 2.322 2.29812.500

8/37 12.500 - 250 - 12.250 - 618 2.470 2.43212.500

9/38 12.500 - 250 - 12.250 - 642 2.639 2.58312.500

10/39 12.500 - 250 - 12.250 - 666 2.831 2.74912.500

11/40 12.500 - - - 12.500 - 690 3.038 2.92212.500

12/41 12.500 - - - 12.500 - 714 3.257 3.09612.500

13/42 12.500 - - - 12.500 - 720 3.494 3.27512.500

14/43 12.500 - - - 12.500 - 720 3.744 3.45212.500

15/44 12.500 - - - 12.500 - 720 4.003 3.61912.500

16/45 12.500 - - - 12.500 - 720 4.279 3.77812.500

17/46 12.500 - - - 12.500 - 720 4.566 3.92112.500

18/47 12.500 - - - 12.500 - 720 4.867 4.04312.500

19/48 12.500 - - - 12.500 - 720 5.196 4.15012.500

20/49 12.500 - - - 12.500 - 720 5.556 4.23412.500

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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LIFE FUN:D - SỐNG THOẢ CHẤT

Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi 

NĐBH
Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị tài khoản cơ bản Thưởng duy 

trì hợp đồng

+ Thưởng 

đặc biệt

Mức tỷ suất đầu tư THẤP (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM)

Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị Tài 

khoản hợp 

đồng

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi

tử vong/ 

TTTB&VV

Khoản tiền 

rút

Giá trị tài khoản đóng thêm

1/30 466 468 - - - - - 935 - 1.000.000 -

2/31 2.175 2.188 - - - - - 4.363 - 1.000.000 -

3/32 5.149 5.185 - - - - - 10.334 - 1.000.000 -

4/33 9.727 9.807 - - - - - 19.535 9.535 1.000.000 -

5/34 14.659 14.806 - - - - - 29.464 21.964 1.000.000 -

6/35 19.812 20.049 - 1.250 625 625 - 41.111 36.111 1.001.250 -

7/36 24.990 25.343 - - 638 641 - 51.611 49.111 1.001.278 -

8/37 30.188 30.680 - - 650 657 - 62.174 62.174 1.001.307 -

9/38 35.394 36.049 - 1.250 1.288 1.298 - 74.029 74.029 1.002.586 -

10/39 40.598 41.441 - 18.750 10.689 10.706 - 103.433 103.433 1.021.395 -

11/40 45.920 46.975 - - 10.903 10.973 - 114.771 114.771 1.021.876 -

12/41 51.229 52.521 - 1.250 11.746 11.872 - 127.369 127.369 1.023.618 -

13/42 56.525 58.080 - - 11.981 12.169 - 138.755 138.755 1.024.150 -

14/43 61.805 63.646 - - 12.220 12.474 - 150.145 150.145 1.024.694 -

15/44 67.064 69.216 - 1.250 13.090 13.410 - 162.780 162.780 1.026.500 -

16/45 72.294 74.780 - - 13.352 13.746 - 174.171 174.171 1.027.097 -

17/46 77.488 80.333 - - 13.619 14.089 - 185.529 185.529 1.027.708 -

18/47 82.640 85.867 - 1.250 14.516 15.066 - 198.089 198.089 1.029.582 -

19/48 87.735 91.365 - - 14.806 15.443 - 209.350 209.350 1.030.249 -

20/49 92.757 96.812 - 62.500 46.352 47.079 - 283.001 283.001 1.093.432 -

Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Năm hợp 

đồng/ Tuổi 

NĐBH
Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị tài khoản cơ bản Thưởng duy 

trì hợp đồng

+ Thưởng 

đặc biệt

Mức tỷ suất đầu tư CAO (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM)

Cổ phiếu 

hàng đầu

Tăng 

trưởng
Bền vững

Giá trị Tài 

khoản hợp 

đồng

Giá trị hoàn 

lại

Quyền lợi

tử vong/ 

TTTB&VV

Khoản tiền 

rút

Giá trị tài khoản đóng thêm

1/30 529 532 - - - - - 1.061 - 1.000.000 -

2/31 2.417 2.430 - - - - - 4.848 - 1.000.000 -

3/32 5.777 5.815 - - - - - 11.592 - 1.000.000 -

4/33 11.068 11.156 - - - - - 22.224 12.224 1.000.000 -

5/34 17.090 17.258 - - - - - 34.349 26.849 1.000.000 -

6/35 23.761 24.043 - 1.250 625 625 - 49.055 44.055 1.001.250 -

7/36 30.924 31.360 - - 678 681 - 63.644 61.144 1.001.359 -

8/37 38.616 39.250 - - 736 743 - 79.344 79.344 1.001.478 -

9/38 46.873 47.756 - 1.250 1.423 1.434 - 97.486 97.486 1.002.858 -

10/39 55.735 56.925 - 18.750 10.919 10.938 - 134.517 134.517 1.021.858 -

11/40 65.386 66.949 - - 11.847 11.923 - 156.105 156.105 1.023.770 -

12/41 75.758 77.767 - 1.250 13.479 13.621 - 180.626 180.626 1.027.100 -

13/42 86.919 89.459 - - 14.625 14.847 - 205.850 205.850 1.029.472 -

14/43 98.940 102.106 - - 15.868 16.183 - 233.097 233.097 1.032.051 -

15/44 111.900 115.799 - 1.250 17.842 18.265 - 263.805 263.805 1.036.107 -

16/45 125.883 130.636 - - 19.359 19.908 - 295.786 295.786 1.039.267 -

17/46 140.984 146.729 - - 21.004 21.700 - 330.418 330.418 1.042.704 -

18/47 157.310 164.201 - 1.250 23.415 24.278 - 369.204 369.204 1.047.693 -

19/48 174.973 183.185 - - 25.405 26.463 - 410.026 410.026 1.051.868 -

20/49 194.098 203.828 - 62.500 58.814 60.095 - 516.835 516.835 1.118.909 -
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

Ghi chú:

Bảng minh họa này được tính toán dựa trên cơ sở Người được bảo hiểm được thẩm định sức khỏe ở mức rủi ro chuẩn theo quy định của Hanwha Life Việt Nam.l

l Phí bảo hiểm theo định kỳ hàng năm và được đóng đầy đủ theo kế hoạch đóng phí trong bảng minh họa này.

l Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào phí bảo hiểm thực đóng của khách hàng, định kỳ đóng phí, thời điểm đóng phí, lãi suất,…

Tài liệu này chỉ mang tính minh họa, vui lòng tham khảo thêm tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm để biết thêm chi tiết.l

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ và nội dung khác được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm do Bộ Tài Chính phê duyệt.l

Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.l

Giá trị tài khoản hợp đồng minh họa trên là giá trị được minh họa vào cuối Năm hợp đồng.l

Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV) được chi trả trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và trước hoặc vào Ngày kỷ niệm năm hợp 

đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 75 tuổi.

l

Tỷ suất đầu tư minh họa được dùng để minh họa các giá trị trong trang “Minh họa quyền lợi hợp đồng bảo hiểm” và được giả định không thay đổi trong suốt 

Thời hạn hợp đồng. Tỷ suất đầu tư chỉ có giá trị minh họa và KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM.

l

Khoản tiền rút có thể thay đổi tùy vào Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế tại thời điểm rút tiền. Việc rút tiền sẽ được ưu tiên thực hiện từ Giá trị tài khoản đóng 

thêm trước, sau đó đến Giá trị tài khoản cơ bản.

l

l Khi khách hàng yêu cầu Rút tiền từ Giá trị tài khoản, Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền rút nếu Giá trị tài 

khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm.

l Theo quy định của pháp luật, bảng minh họa này chỉ thể hiện quyền lợi đầu tư trong 20 năm. Trên thực tế, Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo 

hiểm cho đến cuối Thời hạn hợp đồng và Giá trị tài khoản hợp đồng vẫn tiếp tục đầu tư và hưởng kết quả đầu tư.
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI CHI PHÍ

Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà Hanwha Life Việt Nam được phép khấu trừ trước khi Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào các Quỹ 

liên kết đơn vị.

1.

Năm phí bảo hiểm

Tỷ lệ áp dụng đối với Phí bảo hiểm cơ bản

Tỷ lệ áp dụng đối với Phí bảo hiểm đóng thêm

1 2 3 4 5 6 - 10 11+

75%

2%

55%

2%

35%

2% 2% 2% 2% 0%

10% 5% 2% 0%

2. Chi phí bảo hiểm rủi ro: được xác định theo tuổi đạt được, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.

3. Chi phí quản lý hợp đồng:

Năm 2021

Chi phí quản lý hợp 

đồng/tháng

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+

36.000 38.000 40.000 42.000 44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000

4. Chi phí quản lý Quỹ: được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý các Quỹ liên kết đơn vị và là tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng tài sản của Quỹ.

Quỹ Tăng trưởng Quỹ Cổ phiếu hàng đầu Quỹ Bền vững

2,25% 1,85% 1,75%

5. Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: tùy thuộc vào Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên Phí bảo hiểm cơ bản trung bình của mười hai (12) 

tháng liền kề trước đó.

Năm hợp đồng

Tỷ lệ phí 100% 80% 60% 40% 20% 0%

1 - 3 4 5 6 7 8+

6. Chi phí chuyển đổi Quỹ: là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải trả cho Hanwha Life Việt Nam khi có yêu cầu chuyển đổi Quỹ.

7. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm: Miễn phí.

Miễn phí tối đa năm (05) lần chuyển đổi Quỹ mỗi Năm hợp đồng;

Từ lần chuyển đổi thứ sáu (06) trở đi trong mỗi Năm hợp đồng, chi phí chuyển đổi Quỹ là 1% số tiền chuyển đổi nhưng không vượt quá 100.000 đồng trên một lần 

chuyển đổi.

l

l
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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản phí bảo hiểm của sản phẩm chính, được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung bằng văn bản 

hoặc các hình thức giao dịch khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp thêm cho Hanwha Life Việt Nam ngoài Phí bảo hiểm cơ bản tính đến kỳ đóng phí hiện tại để mua thêm 

các Đơn vị quỹ. Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng số Phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá mười (10) lần Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm đầu tiên (Mức giới hạn 

này có thể được điều chỉnh theo quy định của pháp luật tại thời điểm áp dụng).

Giá trị tài khoản cơ bản: là tổng giá trị của các Quỹ của Tài khoản cơ bản. Trong đó, giá trị của mỗi Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó nhân với 

Giá đơn vị quỹ tương ứng.

Giá trị tài khoản đóng thêm: là tổng giá trị của các Quỹ của Tài khoản đóng thêm. Trong đó, giá trị của mỗi Quỹ được xác định bằng số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó 

nhân với Giá đơn vị quỹ tương ứng.

Giá trị tài khoản hợp đồng: bao gồm tổng Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm.

Giá trị hoàn lại: bằng Giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi (các) Khoản nợ (nếu có) và chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (nếu có).

Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn bảo hiểm, tuy nhiên Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn Thời hạn đóng phí dự kiến phù hợp theo tình hình tài chính và 

nhu cầu bảo hiểm. Phí bảo hiểm trong 03 Năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ và đúng hạn.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ghi chú:
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Bảo vệ chuẩn, đầu tư chất

1.

2.

3.

4.

5.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này cũng 

như nội dung của Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.

Tôi hiểu và đồng ý rằng:

Tài liệu minh họa quyền lợi bảo hiểm này chỉ có giá trị minh họa;

Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm được quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

i)

ii)

Tôi hiểu rằng Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết đơn vị (KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM), phí bảo hiểm thực 

đóng và số tiền rút ra thực tế từ Tài khoản hợp đồng, vì vậy Giá trị tài khoản hợp đồng thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị thể hiện ở Tài liệu minh họa 

quyền lợi bảo hiểm này.

Tôi hiểu rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực nếu phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong vòng 03 Năm hợp đồng đầu tiên, hoặc Giá trị tài 

khoản hợp đồng không đủ để trừ Chi phí quản lý hợp đồng và Chi phí bảo hiểm rủi ro sau 03 Năm hợp đồng đầu tiên.

Tôi hiểu rằng việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn. Việc tham gia hợp đồng trong khoảng thời gian ngắn và chấm dứt hợp đồng 

trước hạn có thể chịu một khoản chi phí rất cao.

Tôi chắc chắn rằng Hợp đồng bảo hiểm này đáp ứng được các nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Nếu tôi muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm 

về sản phẩm, tôi sẽ liên hệ với Hanwha Life Việt Nam.

6.

P_142419823 - Mã số TVTC: 90000031

Ngày: ______________________________

Sống Chất

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ và hiểu 

rõ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo 

hiểm này cũng như nội dung của Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm.

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã giải thích đầy đủ và đã tư vấn đầy đủ 

cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của Tài liệu minh họa quyền lợi bảo 

hiểm này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm.

(Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên) (Tư vấn tài chính ký và ghi rõ họ tên)

Ngày: ______________________________
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