
 
SUN – SỐNG ĐẲNG CẤP 

CÁC THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM CÓ THỂ THỰC HIỆN  
 
 

1. Đầu tư thêm: 
- Số tiền đầu tư thêm tối thiểu: 2.000.000 đồng/lần  
- Tổng số tiền đầu tư thêm tối đa trong mỗi Năm hợp đồng (Phí bảo hiếm đóng thêm): bằng 

Phí bảo hiểm đóng 1 lần 
- Số lần đầu tư thêm: không giới hạn 
- Ghi chú:  

o Nếu Phí bảo hiểm đóng thêm được đóng tại thời điểm tham gia hợp đồng hoặc trong 
Thời gian cân nhắc, Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được phân bổ sau khi kết thúc Thời gian 
cân nhắc và được dùng để mua (các) Đơn vị quỹ theo Giá đơn vị quỹ vào Ngày định giá 
ngay sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc     

o Nếu Phí bảo hiểm đóng thêm được đóng sau Thời gian cân nhắc, Phí bảo hiểm đóng 
thêm sẽ được phân bổ ngay và được dùng để mua các Đơn vị quỹ theo Giá đơn vị quỹ 
vào Ngày định giá ngay sau ngày Công ty nhận được Phí bảo hiểm đóng thêm. 

 
2. Rút 1 phần từ Giá trị tài khoản: 

- Khách hàng có thể chọn rút từ 1 hoặc nhiều Quỹ, nhưng không được rút từ Quỹ Bền Vững 
- Số tiền rút tối thiểu: 2.000.000 đồng/lần 
- Số tiền rút tối đa: 80% Giá trị hoàn lại tại thời điểm rút tiền 
- Giá trị Quỹ còn lại tối thiểu sau khi rút: 2.000.000 đồng/Quỹ 
- Số lần rút tiền: không giới hạn 
- Phí rút tiền:  

o Năm hợp đồng thứ 1 – 5: 5% của số tiền rút 
o Năm hợp đồng thứ 6 trở đi: miễn phí 

- Ghi chú: 
Giao dịch này sẽ được thực hiện vào Ngày định giá sau khi Sun Life Việt Nam nhận được 
yêu cầu. 
 

3. Chuyển đổi quỹ: 
- Khách hàng có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ giá trị quỹ từ Quỹ Tăng Trưởng và/hoặc 

Quỹ Cân Bằng đến (các) Quỹ còn lại 
- Giá trị chuyển đổi tối thiểu: 2.000.000 đồng/lần 
- Giá trị Quỹ còn lại tối thiểu sau khi chuyển một phần: 2.000.000 đồng/Quỹ 
- Số lần chuyển đổi quỹ: không giới hạn 
- Phí chuyển đổi quỹ:  

o 6 lần đầu trong mỗi Năm hợp đồng: miễn phí 
o Kể từ lần thứ 7 trong mỗi Năm hợp đồng: 50.000 đồng/lần 


