
TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG - GÓI VÀNG

TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình

Bảo vệ lợi ích Việt
Hoạch định tài chính linh hoạt để hướng tới tương lai vững bền và thịnh vượng

Bảo vệ sức khỏe Việt
Phạm vi bảo vệ toàn diện trước mọi rủi ro trong cuộc sống

Bảo vệ gia đình Việt
Bảo vệ và mang lại sự bình an cho cả gia đình

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân thọ: Thành lập năm 1996, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là công ty Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường Việt Nam và 

liên tục là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có kết quả kinh doanh dẫn đầu thị trường trong những năm qua. Với hệ thống mạng lưới vững chắc gồm 

76 Công ty thành viên trên khắp 63 tỉnh thành, 380 văn phòng giao dịch, cùng hơn 190.000 Tư vấn viên, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang bảo vệ cho hơn 14,2 

triệu lượt khách hàng với tổng số tiền chi trả quyền lợi và đáo hạn gần 35.000 tỷ đồng, đóng góp hiệu quả vào ngân sách Nhà nước và  góp phần vào sự phát 

triển kinh tế xã hội.

Điện thoại: 

Nhóm/Ban: Nhóm PA - NHD

Địa chỉ liên hệ: Bảo Việt Nhân thọ Bảo Việt Nhân Thọ Hải Dương
Số 203, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành 
phố Hải Dương, Tỉnh Hải DươngMã số: D103402774  

Tư vấn viên: Trực tiếp

Vốn điều lệ: 4.150 tỷ đồng
Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tổng đài 1900 558899   Fax 024.35770958

BMBH: Nguyễn Thị B
Tư vấn viên: Trực tiếpMã vạch: *B21007469890*
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TÓM TẮT VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM QUYỀN LỢI CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG - GÓI VÀNG

  Bảo vệ gia đình Việt  - 
  Bình an cho cả gia đình

- Bảo vệ trọn vẹn cho các thành viên trong gia đình trong chỉ một hợp đồng
- Bên cạnh quyền lợi dành cho Người được bảo hiểm chính, các thành viên khác trong gia đình được tham gia các quyền 

lợi bảo hiểm gia tăng phong phú.
- Chỉ với mức phí bảo hiểm hợp lý, Quý khách được đảm bảo sự an tâm và ổn định cho cả gia đình.

- Quyền lợi cao với các nhu cầu bảo vệ thiết thực nhất bao gồm chăm sóc sức khỏe, thương tật và tử vong. Đồng thời, 
Hợp đồng chính được miễn đóng phí và duy trì hiệu lực khi có rủi ro xảy ra với BMBH hoặc NĐBH

- Chỉ với  phí đóng 30.000.000 đồng/năm, tương đương khoảng 82.200 đồng/ngày cho Hợp đồng chính, Quý khách được 
bảo vệ trước rủi ro bất trắc với Số tiền bảo hiểm 1.200.000.000 đồng

- Được ứng trước khoản tiền mặt lên tới 500.000.000 đồng để hỗ trợ điều trị bệnh trong trường hợp bị bệnh hiểm nghèo
giai đoạn cuối.

Bảo vệ sức khỏe Việt - Bảo  
vệ toàn diện trước mọi rủi 
ro

- Phí bảo hiểm phân bổ được tích lũy và đầu tư theo Lãi suất công bố của Bảo Việt Nhân thọ, sinh lời an toàn và đều đặn 
hàng năm. Lãi suất cam kết tối thiểu 5% trong năm Hợp đồng đầu tiên; 4,5% cho năm Hợp đồng thứ 2; 4% cho năm 
Hợp đồng thứ 3 và thứ 4; 3,5% cho năm Hợp đồng thứ 5; 3% cho năm Hợp đồng thứ 6 đến năm Hợp đồng thứ 10; 2% 
cho các năm Hợp đồng thứ 11 trở đi.

  Bảo vệ lợi ích Việt - Đầu 
  tư hiệu quả và hoạch định 
  tài chính linh hoạt

- Quyền lợi đáo hạn dự kiến: 5,641,301,000.00 đồng (đã bao gồm Quyền lợi duy trì Hợp đồng và Quyền lợi Thưởng gia 
tăng Giá trị Tài khoản).*

- Linh hoạt lựa chọn đóng phí bảo hiểm theo khả năng tài chính; lựa chọn Số Tiền Bảo Hiểm theo nhu cầu bảo vệ lựa 
chọn đóng thêm phí để gia tăng đầu tư và hưởng kết quả đầu tư hấp dần từ Quỹ Liên Kết Chung, được rút tiền mặt từ 
Giá trị tài khoản Hợp đồng.

(*) Giá trị tính theo mức Lãi suất đầu tư dự kiến là 6,3%/năm
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LÃI SUẤT CAM KẾT VÀ LÃI SUẤT CÔNG BỐ CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG

Trong các năm qua, Bảo Việt Nhân thọ là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có Lãi suất công bố cho sản phẩm liên kết chung cao nhất trên thị 
trường. Cụ thể, Lãi suất công bố bình quân 5 năm qua của Bảo Việt Nhân thọ là 6,31%/năm trong đó Lãi suất công bố cao nhất là 6,8%/năm (năm 2016).

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GIA TĂNG  CỦA CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ - TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG - GÓI VÀNG

Sản phẩm bổ trợ
 

Quyền lợi đảm bảo

 

Sự kiện bảo hiểm
 

100% STBH/ngày.1.Bảo hiểm chăm sóc y tế Nằm viện thông thường (*)

200% STBH/ngày.Nằm viện tại Khoa Hồi sức cấp cứu (*)

500% STBH/lần phẫu thuật.Trợ cấp phẫu thuật (*)

10 lần STBH.Tử vong khi nằm viện

200% STBH/lần, tối đa không quá 1.000.000 đồngVận chuyển cấp cứu

Thưởng một định kỳ phí bảo hiểm năm của SPBT này 
trong kì xét thưởng (08 năm).

Thưởng khi không có yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm (chỉ áp dụng với SPBT 
có thời hạn từ 09 năm trở lên)

Tối đa 100% Số tiền bảo hiểm (theo “Bảng tỷ lệ trả tiền 
bảo hiểm”)

2.Bảo hiểm thương tật bộ phận 
vĩnh viễn do tai nạn

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

100% Số tiền bảo hiểm3.Bảo hiểm tử vong và thương tật 
toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do 
tai nạn.

Hợp đồng chính và Sản phẩm bổ trợ này được miễn Phí 
bảo hiểm định kỳ (trừ Phí đóng thêm) kể từ ngày đến 
hạn đóng phí tiếp theo

4.Quyền lợi miễn nộp phí bảo 
hiểm

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 
hoặc Tử vong.

(*) Quyền lợi sẽ được chi trả theo quy định cụ thể nêu tại Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm bổ trợ đối với trường hợp Người được bảo hiểm 
dưới 4 tuổi.
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Ngày dự thảo: 15/03/2021

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DỰ KIẾN

Nghề nghiệpCMND/Thẻ CCCD/ 
HC/GKS

Giới 
tính

Tuổi được 
bảo hiểm

Ngày sinhHọ và tên

Kinh doanh - Bán hàng onlineNữ3001/01/1991Nguyễn Thị BBên mua bảo hiểm 

Người được bảo hiểm của 
Hợp đồng chính

Nguyễn Văn A 01/01/1987 34 Nam Kinh doanh - Giám đốc/Quản lý/Chủ 
cơ sở kinh doanh

Người được bảo hiểm bổ 
sung 01

Nguyễn Văn C 01/01/2014 7 Nam Giáo dục - Học sinh, sinh viên

Thông tin về Hợp đồng TRỌN ĐỜI YÊU THƯƠNG - GÓI VÀNG

   Số tiền bảo hiểm: 1.200.000.000 đồng

   Lựa chọn tỷ lệ gia tăng Số tiền bảo hiểm: 0%

   Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Quyền lợi Cơ bản

   Lựa chọn nhận Quyền lợi đáo hạn: Tại tuổi 95

  Thời hạn đóng phí: 10 năm

  Định kỳ đóng Phí bảo hiểm: Năm

BMBH: Nguyễn Thị B
Tư vấn viên: Trực tiếpMã vạch: *B21007469890*

B21007469890

Chữ ký BMBH: Tài liệu này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang.

Version BVL2021.UVL_V1.0

Trọn đời yêu thương Trang 4/14



 Người được bảo hiểm Số tiền bảo hiểm
(đồng) 

Phí bảo hiểm định 
kỳ năm
(đồng) 

 Trọn Đời Yêu Thương  Nguyễn Văn A  1.200.000.000 30.000.000 

 Quyền lợi của Sản phẩm bổ trợ 

Bảo hiểm chăm sóc y tế (BV-NR19) Nguyễn Văn A 500.000 971.500 

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
do tai nạn (BV-NR13)

Nguyễn Văn A 500.000.000 905.600 

Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 
(BV-NR12)

Nguyễn Văn A 500.000.000 566.000 

Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm (BV-NR8) Nguyễn Thị B  450.180 

Bảo hiểm chăm sóc y tế (BV-NR19) Nguyễn Thị B 500.000 945.500 

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
do tai nạn (BV-NR13)

Nguyễn Thị B 500.000.000 905.600 

Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 
(BV-NR12)

Nguyễn Thị B 500.000.000 566.000 

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
do tai nạn (BV-NR13)

Nguyễn Văn C 500.000.000 905.600 

Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 
(BV-NR12)

Nguyễn Văn C 500.000.000 566.000 

   36.781.980 Tổng phí bảo hiểm định kỳ (*)

(*) Tổng phí bảo hiểm định kỳ có thể thay đổi hàng năm phụ thuộc vào sản phẩm bổ trợ lựa chọn.
Lưu ý:
- Để được chấp nhận bảo hiểm sản phẩmTrọn đời yêu thương, tuổi của Người được bảo hiểm phải từ 0 đến 65 tuổi.
- Phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ trong tài liệu minh họa này làm tròn theo đơn vị trăm đồng.
- Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ không vượt quá thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính.
- Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn có thời hạn bảo hiểm 1 

năm và sẽ được tự động tái tục vào ngày tiếp theo ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm với mức phí bảo hiểm không thay đổi.
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- Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chăm sóc y tế, Quyền lợi miễn nộp Phí bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm tối đa bằng thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính và 
có phí bảo hiểm không thay đổi. 

- Sản phẩm bổ trợ có áp dụng quy định hạn mức chi trả tối đa theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm bổ trợ tương ứng.
- Độ tuổi có thể được bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ:

+ Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn, Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Từ 01 đến 60 tuổi. Độ tuổi trên 60 có 
thể được tiếp tục bảo hiểm nếu đã tham gia bảo hiểm liên tục ít nhất 5 năm, nhưng tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm không quá 70 tuổi.

+ Quyền lợi miễn nộp Phí bảo hiểm: Từ 18 đến 60 nhưng không quá 70 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí.
+ Bảo hiểm chăm sóc y tế: Từ 0 đến 60 tuổi nhưng tối đa không quá 65 tuổi tại ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ.
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MINH HỌA VỀ PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG CHÍNH
Đơn vị: nghìn đồng (trừ khi được nêu rõ)

Năm 
HĐ/
Tuổi

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 6,3%/nămPhí BH đóng 
trong năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí BH định 
kỳ

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 5%/năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Giá trị minh họa với Lãi suất cam kết

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí ban đầu
Phí BH 
phân bổ 

vào 
GTTK

3.060 1.200.000 12.360 03.060 1.200.000 12.360 03.060 1.200.000 12.532 01/34 30.000 15.000 15.000

3.193 1.200.000 32.910 2.9103.193 1.200.000 33.075 3.0753.192 1.200.000 33.688 3.6882/35 30.000 7.500 22.500

3.301 1.200.000 55.572 28.5723.300 1.200.000 56.297 29.2973.298 1.200.000 57.670 30.6703/36 30.000 6.000 24.000

3.418 1.200.000 80.569 56.5693.415 1.200.000 82.123 58.1233.409 1.200.000 84.622 60.6224/37 30.000 4.500 25.500

3.541 1.200.000 107.480 86.4803.533 1.200.000 110.701 89.7013.523 1.200.000 114.760 93.7605/38 30.000 3.000 27.000

3.666 1.200.000 136.861 121.8613.650 1.200.000 142.951 127.9513.633 1.200.000 149.075 134.0756/39 30.000 750 29.250

3.800 1.200.000 166.998 159.4983.771 1.200.000 176.707 169.2073.745 1.200.000 185.461 177.9617/40 30.000 750 29.250

3.932 1.200.000 197.882 197.8823.886 1.200.000 211.993 211.9933.846 1.200.000 223.979 223.9798/41 30.000 750 29.250

4.091 1.200.000 229.543 229.5434.021 1.200.000 248.926 248.9263.963 1.200.000 264.833 264.8339/42 30.000 750 29.250

4.257 1.200.000 261.985 261.9854.156 1.200.000 287.567 287.5674.075 1.200.000 308.165 308.16510/43 30.000 750 29.250

4.548 1.200.000 266.427 266.4274.400 1.200.000 301.811 301.8114.287 1.200.000 327.966 327.96611/44 0 0 0

4.882 1.200.000 266.566 266.5664.673 1.200.000 311.824 311.8244.523 1.200.000 343.659 343.65912/45 0 0 0

5.246 1.200.000 266.353 266.3534.965 1.200.000 322.072 322.0724.770 1.200.000 360.131 360.13113/46 0 0 0

5.632 1.200.000 265.746 265.7465.265 1.200.000 332.524 332.5245.017 1.200.000 377.387 377.38714/47 0 0 0
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Năm 
HĐ/
Tuổi

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 6,3%/nămPhí BH đóng 
trong năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí BH định 
kỳ

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 5%/năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Giá trị minh họa với Lãi suất cam kết

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí ban đầu
Phí BH 
phân bổ 

vào 
GTTK

6.048 1.200.000 264.717 264.7175.581 1.200.000 343.210 343.2105.269 1.200.000 395.521 395.52115/48 0 0 0

6.496 1.200.000 265.847 265.8475.905 1.200.000 357.569 357.5695.511 1.200.000 418.575 418.57516/49 0 0 0

7.013 1.200.000 263.834 263.8346.280 1.200.000 368.754 368.7545.791 1.200.000 438.711 438.71117/50 0 0 0

7.621 1.200.000 261.166 261.1666.716 1.200.000 380.051 380.0516.111 1.200.000 459.786 459.78618/51 0 0 0

8.304 1.200.000 257.765 257.7657.194 1.200.000 391.463 391.4636.447 1.200.000 481.905 481.90519/52 0 0 0

9.092 1.200.000 253.477 253.4777.736 1.200.000 402.804 402.8046.814 1.200.000 504.906 504.90620/53 0 0 0

9.947 1.200.000 250.758 250.7588.281 1.200.000 418.305 418.3057.136 1.200.000 534.310 534.31021/54 0 0 0

10.911 1.200.000 244.503 244.5038.897 1.200.000 429.840 429.8407.494 1.200.000 559.977 559.97722/55 0 0 0

11.957 1.200.000 237.076 237.0769.538 1.200.000 441.340 441.3407.827 1.200.000 586.995 586.99523/56 0 0 0

13.092 1.200.000 228.333 228.33310.202 1.200.000 452.638 452.6388.125 1.200.000 615.247 615.24724/57 0 0 0

14.332 1.200.000 218.173 218.17310.895 1.200.000 463.838 463.8388.383 1.200.000 645.093 645.09325/58 0 0 0

15.682 1.200.000 208.555 208.55511.566 1.200.000 479.574 479.5748.502 1.200.000 683.281 683.28126/59 0 0 0

17.258 1.200.000 195.049 195.04912.375 1.200.000 490.653 490.6538.671 1.200.000 717.212 717.21227/60 0 0 0

19.088 1.200.000 179.408 179.40813.286 1.200.000 501.245 501.2458.797 1.200.000 752.952 752.95228/61 0 0 0

21.214 1.200.000 161.313 161.31314.311 1.200.000 511.368 511.3688.859 1.200.000 790.980 790.98029/62 0 0 0

23.679 1.200.000 140.366 140.36615.457 1.200.000 520.821 520.8218.821 1.200.000 831.443 831.44330/63 0 0 0
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Năm 
HĐ/
Tuổi

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 6,3%/nămPhí BH đóng 
trong năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí BH định 
kỳ

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 5%/năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Giá trị minh họa với Lãi suất cam kết

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí ban đầu
Phí BH 
phân bổ 

vào 
GTTK

26.488 1.200.000 117.447 117.44716.598 1.200.000 534.779 534.7798.436 1.200.000 883.348 883.34831/64 0 0 0

29.703 1.200.000 89.529 89.52917.939 1.200.000 542.795 542.7958.005 1.200.000 930.346 930.34632/65 0 0 0

33.336 1.200.000 57.386 57.38619.375 1.200.000 549.796 549.7967.302 1.200.000 981.155 981.15533/66 0 0 0

37.437 1.200.000 20.456 20.45620.907 1.200.000 555.576 555.5766.254 1.200.000 1.036.247 1.036.24734/67 0 0 0

0 0 0 022.578 1.200.000 559.989 559.9894.793 1.200.000 1.096.464 1.096.46435/68 0 0 0

0 0 0 024.264 1.200.000 568.173 568.1732.407 1.200.000 1.173.553 1.173.55336/69 0 0 0

0 0 0 026.468 1.200.000 569.163 569.163250 1.246.974 1.246.974 1.246.97437/70 0 0 0

0 0 0 029.730 1.200.000 566.854 566.8540 1.325.285 1.325.285 1.325.28538/71 0 0 0

0 0 0 033.457 1.200.000 560.664 560.6640 1.408.718 1.408.718 1.408.71839/72 0 0 0

0 0 0 037.748 1.200.000 549.640 549.6400 1.497.020 1.497.020 1.497.02040/73 0 0 0

0 0 0 042.405 1.200.000 538.441 538.4410 1.605.847 1.605.847 1.605.84741/74 0 0 0

0 0 0 048.212 1.200.000 515.628 515.6280 1.706.768 1.706.768 1.706.76842/75 0 0 0

0 0 0 055.163 1.200.000 484.594 484.5940 1.814.288 1.814.288 1.814.28843/76 0 0 0

0 0 0 063.636 1.200.000 443.212 443.2120 1.928.083 1.928.083 1.928.08344/77 0 0 0

0 0 0 074.154 1.200.000 389.022 389.0220 2.049.304 2.049.304 2.049.30445/78 0 0 0

0 0 0 087.171 1.200.000 321.922 321.9220 2.198.185 2.198.185 2.198.18546/79 0 0 0
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Năm 
HĐ/
Tuổi

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 6,3%/nămPhí BH đóng 
trong năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí BH định 
kỳ

Giá trị minh họa với Lãi suất dự kiến 5%/năm

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Giá trị minh họa với Lãi suất cam kết

Giá trị giải 
ước

Giá trị Tài 
khoản HĐ

QL tử vong 
(QLBH 
chính)

Phí bảo 
hiểm rủi ro 

của HĐ 
chính

Phí ban đầu
Phí BH 
phân bổ 

vào 
GTTK

0 0 0 0104.356 1.200.000 230.707 230.7070 2.336.735 2.336.735 2.336.73547/80 0 0 0

0 0 0 0127.001 1.200.000 111.658 111.6580 2.483.369 2.483.369 2.483.36948/81 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 2.639.574 2.639.574 2.639.57449/82 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 2.805.619 2.805.619 2.805.61950/83 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 3.009.688 3.009.688 3.009.68851/84 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 3.198.623 3.198.623 3.198.62352/85 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 3.399.889 3.399.889 3.399.88953/86 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 3.613.834 3.613.834 3.613.83454/87 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 3.841.770 3.841.770 3.841.77055/88 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 4.119.859 4.119.859 4.119.85956/89 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 4.379.162 4.379.162 4.379.16257/90 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 4.654.801 4.654.801 4.654.80158/91 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 4.948.467 4.948.467 4.948.46759/92 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 5.259.270 5.259.270 5.259.27060/93 0 0 0

0 0 0 00 0 0 00 5.640.357 5.640.357 5.640.35761/94 0 0 0

Tổng Phí bảo hiểm đóng: 300.000.000 đồng. Trong đó: Phí bảo hiểm định kỳ: 300.000.000 đồng

BMBH: Nguyễn Thị B
Tư vấn viên: Trực tiếpMã vạch: *B21007469890*
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56

29.343

Với Lãi suất cam
kết     

788

199.057

Với Lãi suất dự kiến 
5%/năm     

2.722

637.728

Tổng lũy tích của Quyền lợi Thưởng gia tăng Giá trị Tài khoản 
tại tuổi 95

Tổng lũy tích của Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng tại tuổi 95

Với Lãi suất dự kiến 
6,3%/năm

5.641.301 0Tại ngày kỷ niệm Hợp đồng khi
NĐBH đạt tuổi 95

0Quyền lợi đáo hạn (đã bao 
gồm Quyền lợi Thưởng gia tăng 
Giá trị Tài khoản và Quyền lợi 
Thưởng duy trì Hợp đồng)

Ghi chú:  
- Số liệu về Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Giá trị giải ước nêu trên được xác định tại cuối Năm hợp đồng. 
- Giá trị giải ước (“Giá trị hoàn lại”) là số tiền Quý khách nhận được (nếu có) khi Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo các quy định tương 

ứng trong Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm. Giá trị này được xác định bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng trừ đi Phí chấm dứt Hợp đồng. Giá 
trị giải ước được xác định theo công thức đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

- Các giá trị minh họa theo Lãi suất cam kết là các giá trị được đảm bảo.
- Các giá trị minh họa theo Lãi suất dự kiến là các giá trị không được đảm bảo. Lãi suất công bố của Quỹ liên kết chung có thể cao hơn hoặc thấp hơn 

Lãi suất dự kiến.
- Phí quản lý Hợp đồng đã được khấu trừ khi tính toán Giá trị Tài khoản Hợp đồng và các giá trị liên quan.
- Giá trị Tài khoản Hợp đồng, Quyền lợi đáo hạn và Giá trị giải ước trong bảng trên đã bao gồm Quyền lợi Thưởng gia tăng Giá trị Tài khoản và 

Quyền lợi duy trì Hợp đồng. 
- Các giá trị minh hoạ được làm tròn theo đơn vị nghìn đồng (trừ khi được nêu rõ). Do việc làm tròn này, giá trị thể hiện theo đơn vị đồng có thể khác 

so với khi thể hiện theo đơn vị nghìn đồng.

BMBH: Nguyễn Thị B
Tư vấn viên: Trực tiếpMã vạch: *B21007469890*

B21007469890

Chữ ký BMBH: Tài liệu này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang.

Version BVL2021.UVL_V1.0

Trọn đời yêu thương Trang 11/14



CÁC LOẠI PHÍ

1. Phí bảo hiểm rủi ro: Phí bảo hiểm rủi ro được xác định căn cứ vào tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, nghề nghiệp, sức khoẻ, độ tuổi, 
giới tính của Người được bảo hiểm và các quy định liên quan của Bảo Việt Nhân thọ.  

2. Phí ban đầu:

3. Phí quản lý Hợp đồng: 20.000  đồng/tháng. 
4. Phí quản lý Quỹ liên kết chung: 2%/năm tính trên phần giá trị của Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung. Mức Phí quản lý Quỹ liên kết chung có thể 

thay đổi nhưng sẽ không quá 3%/năm.  
5. Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng: trong khoảng từ 0,25%/năm đến 1%/năm tính trên phần giá trị của Hợp đồng trong Quỹ liên kết chung. Phí 

khuyến khích duy trì Hợp đồng không rút ra khỏi Quỹ liên kết chung và Quyền lợi duy trì hợp đồng tương ứng với Phí khuyến khích duy trì hợp đồng 
sẽ thuộc về Quý khách nếu Hợp đồng được duy trì đến ngày nhận Quyền lợi duy trì Hợp đồng.

6. Phí chấm dứt Hợp đồng được thu khi Hợp đồng chấm dứt trước thời hạn trong 07 năm phân bổ đầu tiên. Cụ thể:

Năm phân bổ

7. Phí rút trước và phí dịch vụ: được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được tính theo tỷ lệ thuận với Phí chấm dứt 
Hợp đồng theo Năm phân bổ. Khi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng Quý khách chịu thêm Phí dịch vụ (hiện tại là 100.000 đồng). Trong mỗi 
Năm hợp đồng, Quý khách được miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

8. Phí kiểm tra sức khỏe: bằng phí thực tế phát sinh. Quý khách chỉ phải chịu phí này trong một số trường hợp.
9. Phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng: 0,3% Số tiển bảo hiểm gốc, tối thiểu: 60.000 đồng, tối đa: 300.000 đồng. Quý khách chỉ phải chịu phí 

này trong một số trường hợp.

Phí quản lý Hợp đồng và Phí dịch vụ có thể được Bảo Việt Nhân thọ điều chỉnh hàng năm căn cứ vào tỷ lệ lạm phát do Chính phủ công bố

Phí chấm dứt Hợp
đồng (% Phí bảo hiểm
định kỳ quy năm) 

1

 
100%

Từ năm thứ 8 trở đi

0%

 Tỷ lệ phí ban đầu trên Phí bảo hiểm đóng thêm

 Năm phân bổ

 Tỷ lệ phí ban đầu trên Phí bảo hiểm định kỳ

8%

50%

1

6%

25%

2

6%

20%

3

6%

15%

4

5%

10%

5 Từ năm thứ 6 trở đi

2,5%

2,5%

2

 
100%

3

 
90%

4

 
80%

5

 
70%

6

50%

7

 
25%

BMBH: Nguyễn Thị B
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QUÝ KHÁCH LƯU Ý

- Những số liệu trong Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm này được xác định tại thời điểm minh họa theo nhu cầu, thông tin Quý khách cung cấp và dựa 

trên giả định rằng Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ, đúng hạn, theo định kỳ đóng Phí bảo hiểm mà Quý khách lựa chọn và trong thời hạn bảo hiểm không có 

yêu cầu nào của Quý khách làm thay đổi những số liệu trên.

- Giá trị Tài khoản Hợp đồng trên thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, Phí bảo hiểm thực đóng, số tiền rút ra và các thay đổi liên 

quan đến Hợp đồng, do vậy có thể cao hơn, hoặc thấp hơn so với số liệu minh họa nêu trên.

- Phí bảo hiểm rủi ro của Hợp đồng chính Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng và Phí bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ (nếu có) trong bảng trên được xác định 

cho Người được bảo hiểm có đủ điều kiện được chấp nhận bảo hiểm phí chuẩn theo các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.

- Việc tham gia Hợp đồng Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng là một cam kết dài hạn, do vậy việc không đóng Phí bảo hiểm đầy đủ, giảm Phí bảo hiểm, dừng 

đóng Phí bảo hiểm, rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng hoặc chấm dứt Hợp đồng trong các năm đầu là KHÔNG có lợi. Theo quy định hiện hành của 

Bảo Việt Nhân thọ, Phí bảo hiểm đóng theo hóa đơn KHÔNG được giảm trong 02 Năm hợp đồng đầu tiên. 

- Hợp đồng Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực và Quý khách sẽ không được nhận lại Phí bảo hiểm đã đóng và/hoặc Giá trị giải 

ước của Hợp đồng (nếu có) nếu Quý khách không đóng Phí bảo hiểm định kỳ trong thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày (kể từ ngày đến hạn đóng phí 

trong trường hợp Hợp đồng chưa có Giá trị giải ước hoặc kể từ ngày Giá trị giải ước của Hợp đồng sau khi trừ Khoản nợ không đủ cho Khoản khấu trừ hàng 

tháng).

- Quyền lợi bảo hiểm cùng những nội dung khác liên quan đến việc giao kết và thực hiện Hợp đồng của Hợp đồng chính và các Sản phẩm bổ trợ được quy 

định chi tiết trong Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng và Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm của các Sản phẩm bổ trợ tương ứng.
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Nguyễn Thị B

Tôi, Bên mua bảo hiểm ký tên dưới đây, xác nhận đã được Tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ có tên và mã số dưới đây tư vấn và giải thích rõ ràng, đầy đủ về 

nội dung Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng, điều kiện bảo hiểm của sản phẩm Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng và Sản 

phẩm bổ trợ mua kèm. Tôi đồng thời cũng xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung của Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm này kể cả các lưu ý, các đặc 

điểm, quyền lợi và trách nhiệm của Tôi khi tham gia bảo hiểm.  

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TƯ VẤN VIÊN (ĐẠI LÝ BẢO HIỂM)

Trực tiếp

Tôi, Tư vấn viên (Đại lý bảo hiểm) ký tên dưới đây, cam kết đã tư vấn và giải thích rõ ràng, đầy đủ cho Quý khách có tên nêu trên về nội dung Tài liệu 

minh họa Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng và điều kiện bảo hiểm của sản phẩm Trọn Đời Yêu Thương - Gói Vàng và Sản phẩm bổ trợ 

mua kèm .

Ngày/tháng/nămChữ kýBên mua bảo hiểm 

Tư vấn viên                    Chữ ký        Ngày/tháng/năm
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