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Hanwha Life Việt Nam hiểu rằng, dù mong muốn và mục tiêu cho tương lai là 
gì, bạn cần chuẩn bị cho mình một kế hoạch tích lũy và đầu tư thông minh để 
tối đa hóa những gì mình có trên nền tảng sức khỏe thể chất lành mạnh. 
Hanwha Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến bạn sản phẩm bảo hiểm liên kết 
đầu tư  LIFE FUN:D – SỐNG THỎA CHẤT, giải pháp toàn diện với 2 lựa chọn cơ bản 
và nâng cao, kết hợp giữa 2 lợi ích bảo vệ và đầu tư, giúp bạn tự tin đón đầu cơ hội, 
bảo vệ chu toàn cả gia đình và tạo dựng tương lai bền vững.

Bạn là một người trẻ độc lập, tự chủ về 
tài chính, muốn thỏa sức trải nghiệm 
cuộc sống và đặt mục tiêu sở hữu căn 
nhà mơ ước của riêng mình.

Bạn sẽ trở thành trụ cột gia đình khi 
sắp lên chức bố. Bạn muốn chuẩn bị 
cho tương lai con nhưng vẫn băn 
khoăn khi sắp tới sẽ có rất nhiều 
khoản phải lo.

Bạn muốn nghỉ hưu sớm để có thể 
làm những việc mình thích và đang cố 
gắng tiết kiệm cho tương lai nhiều 
nhất có thể.

Bạn có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư 
để tiền sinh lời hiệu quả nhưng lại 
thiếu kiến thức, ít kinh nghiệm, không 
có nhiều thời gian và ngại phải ra 
quyết định?

Lưu ý: Các nội dung trong tài liệu này được tóm lược và chỉ mang tính giới thiệu, vui lòng tham 
khảo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm LIFE FUN:D – SỐNG THỎA CHẤT được Bộ Tài 
chính phê duyệt để biết thêm chi tiết. 

Mục tiêu ấy hoàn toàn nằm trong tầm 
tay nếu bạn biết chi tiêu thông minh 
và sớm chuẩn bị cho mình một kế 
hoạch tiết kiệm và đầu tư. 

VẤN ĐỀ CỦA BẠN

Được linh hoạt đóng phí, lựa chọn đầu tư thêm bất cứ khi nào tùy vào khả 
năng tài chính.
Được chỉ định, thay đổi tỉ lệ đầu tư hay chuyển đổi Quỹ đầu tư. 

Thưởng duy trì hợp đồng lên đến 50% phí bảo hiểm cơ bản.
Thưởng đặc biệt lên đến 650% phí bảo hiểm cơ bản. 

Danh mục tài sản đầu tư đa dạng giúp việc đầu tư trở nên đơn giản và tiết kiệm 
thời gian hơn.
3 Quỹ đầu tư (Quỹ Cổ phiếu hàng đầu, Quỹ Tăng trưởng, Quỹ Bền vững) được 
quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital .

Bảo vệ dài hạn tới năm 99 tuổi .
Bảo vệ trước các rủi ro tử vong/ Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn.

1. Mở rộng phạm vi bảo vệ 

2. Đầu tư hiệu quả 

3. Thưởng cao 

4. Linh hoạt tối đa 

BẠN CÓ BIẾT?

Khi có thêm một người phụ thuộc là 
lúc bạn phải nhanh chóng thiết lập 
mục tiêu, trao đổi với chuyên gia 
hoạch định tài chính, triển khai mục 
tiêu này để đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Tiết kiệm thôi liệu đã đủ khi quỹ dự 
phòng cho tương lai của bản thân và 
gia đình bạn cần nhiều hơn bạn nghĩ?

Bạn vẫn có thể đầu tư và gia tăng tài 
sản hiệu quả mà vẫn hoàn toàn có thể 
chủ động về quyết định và khẩu vị 
đầu tư của mình.

LIFE FUN:D – SỐNG THỎA CHẤT VỚI NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT SAU 
SẼ GIÚP BẠN AN TÂM  HIỆN THỰC HÓA CÁC KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU 
TƯƠNG LAI CỦA MÌNH


