Bảng Minh Họa
Sản Phẩm Bảo An Tài Trí
Bảo An Tài Trí là giải pháp tài chính toàn diện vừa giúp bạn tích lũy hiệu quả cho các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, đồng thời là
quỹ tài chính dự phòng bảo vệ cho các rủi ro do tai nạn và bệnh tật trong cuộc sống, giúp bạn an tâm vui sống bên cạnh những người thân
yêu.
Vì sao bạn nên chọn Bảo An Tài Trí?
•

Tích lũy tài chính hiệu quả cho tương lai dài hạn với quyền lợi tiền mặt định kỳ.

•

Hỗ trợ kịp thời nhu cầu tài chính ngắn hạn với quyền lợi nhận tiền mỗi 5 năm.

•

Bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn trong cuộc sống.

•

Gia tăng quyền lợi bảo vệ cho cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm trước các rủi ro do tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo
hoặc điều trị tại khoa săn sóc đặc biệt hoặc phẫu thuật do tai nạn khi tham gia thêm các quyền lợi bổ trợ.

Ghi chú: Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết.
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Thông tin khách hàng:
Tuổi bảo

Nhóm

hiểm

nghề nghiệp

Nam

30

1

Nguyễn Thị B

Nữ

30

1

Nguyễn Văn C

Nam

5

1

Họ Tên

Giới tính

Người được bảo hiểm chính:

Nguyễn Văn A

Bên mua bảo hiểm:
Người được bảo hiểm bổ sung:
Thông tin sản phẩm:
Sản phẩm

Người được
bảo hiểm

Số tiền

bảo hiểm

đóng phí

(VNĐ)

(năm)

Nguyễn Văn A 100.000.000

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo trả trước (*)

Nguyễn Văn A

nghèo (*)

50.000.000

Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn A

Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn

Nguyễn Văn A 100.000.000
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Bên mua bảo hiểm:

Nguyễn thị B

NVTV:

Nguyễn Văn D

200.000

Tuổi tối đa Phí bảo hiểm
kết thúc

hàng năm

(năm)

bảo hiểm

(VNĐ)

12

9

42

12,710,000

1 năm, gia hạn

1 năm, gia hạn

hàng năm

hàng năm

39

55,500

1 năm, gia hạn

1 năm, gia hạn

39

134,500

1 năm, gia hạn

1 năm, gia hạn

hàng năm

hàng năm

39

259,400

5

5

35

168,000

hàng năm

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn (*)
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Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí (*)

Nguyễn Thị B

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo cho trẻ em
(2016)

Nguyễn Văn C 100.000.000

1 năm, gia hạn

1 năm, gia hạn

hàng năm

hàng năm

9

9

39

319,800

14

237,000

Tổng phí bảo hiểm

13,878,600

Phí bảo hiểm theo định kỳ

Năm

Nửa năm

Quý

Tháng

13,878,600

7,355,700

3,886,000

1,387,900

Ghi chú:
-

Bảng minh hoạ này được tính toán dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức rủi ro chuẩn theo quy định của Công ty.
Phí bảo hiểm thực tế sẽ dựa trên kết quả thẩm định của Công ty.

-

Nhóm nghề nghiệp tự xác định trong Bảng minh họa này có thể được điều chỉnh theo quyết định thẩm định của Công ty.

-

Phí bảo hiểm theo định kỳ nửa năm, quý và tháng được tính toán dựa trên hệ số điều chỉnh phí của định kỳ đóng phí tương ứng, áp dụng tại
thời điểm hiện tại. Hệ số này có thể sẽ được thay đổi tùy theo quyết định của Công ty tại từng thời điểm sau khi được Bộ Tài chính phê
duyệt.

-

(*) Mức phí bảo hiểm của (các) sản phẩm này có thể thay đổi sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.
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Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm
Sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm

Chi tiết quyền lợi

Quyền lợi chính
Tiền mặt mỗi 5 năm

Bảo An Tài Trí

Tiền mặt định kỳ
Đáo hạn hợp đồng
Tử vong hoặc Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn

5 triệu đồng vào ngày đáo niên của mỗi 5 năm hợp đồng (trước thời điểm chi trả
Quyền lợi tiền mặt định kỳ)
25 triệu đồng/lần vào (các) ngày đáo niên trong 3 năm cuối hợp đồng và vào
ngày đáo hạn hợp đồng.
100% Bảo tức tích lũy đến thời điểm chi trả và lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
100 triệu đồng + Bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)

Quyền lợi bổ sung cho người được bảo hiểm chính
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo

Mắc 1 trong 37 bệnh hiểm

trả trước

nghèo

Ứng trước 50 triệu đồng từ Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính (*)
Miễn tất cả phí bảo hiểm phải nộp trong tương lai cho:

Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí

Mắc 1 trong 37 bệnh hiểm

Bệnh hiểm nghèo

nghèo

+ Sản phẩm bảo hiểm chính Bảo An Tài Trí
+ Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn
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+ Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn
+ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cho trẻ em (2016)
Hỗ trợ viện phí do tai nạn
(nằm viện từ 3 ngày trở lên)

200 ngàn đồng/ngày nằm viện.
Tối đa 30 ngày nằm viện / lần nằm viện và 3 lần Hỗ trợ viện phí do tai nạn/năm
với điều kiện (các) sự kiện tai nạn phải hoàn toàn khác nhau.
1 triệu đồng/lần nằm viện.

Hỗ trợ viện phí đặc biệt

Tối đa 3 lần Hỗ trợ viện phí đặc biệt suốt thời gian tham gia sản phẩm bổ sung
này.

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế

600 ngàn đồng/ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt.

do tai nạn

Tối đa 45 ngày nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt/năm và 3 lần Hỗ trợ săn sóc
Hỗ trợ săn sóc đặc biệt

đặc biệt trong suốt thời gian tham gia sản phẩm bổ sung này.
Khi thanh toán quyền lợi Hỗ trợ săn sóc đặc biệt, Công ty sẽ không thanh toán số
ngày nằm viện của quyền lợi Hỗ trợ viện phí trùng thời điểm nằm điều trị tại Khoa
săn sóc đặc biệt.

Hỗ trợ phẫu thuật
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Tối đa 1 lần Hỗ trợ phẫu thuật / năm và 3 lần Hỗ trợ phẫu thuật trong suốt thời
gian tham gia sản phẩm bổ sung này.
Bảo hiểm Tử vong và thương Tử vong hoặc Thương tật
tật do tai nạn

100 triệu đồng

toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi bổ sung cho bên mua bảo hiểm
Miễn tất cả phí bảo hiểm phải nộp trong tương lai cho:
+ Sản phẩm bảo hiểm chính Bảo An Tài Trí,

Tử vong hoặc Thương tật
Bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí

toàn bộ vĩnh viễn hoặc mắc 1
trong 37 bệnh hiểm nghèo.

+ Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn
+ Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn
+ Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cho trẻ em (2016)

Quyền lợi bổ sung cho người được bảo hiểm bổ sung
Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
cho trẻ em (2016)

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Mắc 1 trong 5 bệnh hiểm
nghèo cho trẻ em
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Quyền lợi tự động tăng Số

Tự động tăng thêm 5% của Số tiền bảo hiểm ban đầu vào mỗi Ngày kỷ niệm 5

tiền bảo hiểm

năm hợp đồng mà không cần đóng thêm phí hoặc thẩm định lại sức khỏe.

Ghi chú:
-

(*) Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính sẽ được điều chỉnh giảm một khoản bằng với Số tiền bảo hiểm đã được chi trả cho sản phẩm bảo hiểm
bổ sung này. Phí bảo hiểm, các quyền lợi khác, các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng với
Số tiền bảo hiểm mới của sản phẩm bảo hiểm chính.

-

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều
kiện liên quan đến các quyền lợi nêu trên.
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Minh họa quyền lợi bảo hiểm sản phẩm chính
Đơn vị tính: VNĐ
Các giá trị đảm bảo
Năm
hợp
đồng

Tuổi

Các giá trị ước tính

Phí bảo hiểm

Giá trị hoàn

Quyền lợi

Bảo tức

Lãi chia cuối

Tiền lãi nếu

Tổng Quyền lợi

Quyền lợi

cộng dồn

lại (2)

tiền mặt

tích lũy

hợp đồng

Quyền lợi tiền

tiền mặt tích lũy

tử vong hoặc

(3)

(4)

mặt để lại công ty

(6)

Thương tật toàn

NĐBH

(1)

(5)

bộ vĩnh viễn
(7)

1

31

12,710,000

-

-

1,000,000

-

-

-

101,000,000

2

32

25,420,000

3,994,268

-

2,000,000

-

-

-

102,000,000

3

33

38,130,000

13,102,774

-

3,000,000

-

-

-

103,000,000

4

34

50,840,000

27,721,914

-

4,000,000

-

-

-

104,000,000

5

35

63,550,000

48,276,547

5,000,000

5,000,000

-

-

5,000,000

110,000,000

6

36

76,260,000

54,915,330

-

6,000,000

-

300,000

5,300,000

111,300,000

7

37

88,970,000

67,160,519

-

7,000,000

-

618,000

5,618,000

112,618,000

8

38

101,680,000

80,047,967

-

8,000,000

-

955,080

5,955,080

113,955,080

9

39

114,390,000

93,616,709

25,000,000

9,000,000

-

1,312,385

31,312,385

115,312,385

10

40

-

71,945,747

25,000,000

10,000,000

-

3,191,128

58,191,128

118,191,128
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11

41

-

49,099,702

25,000,000

11,000,000

-

6,682,596

86,682,596

122,682,596

12

42

-

25,000,000

25,000,000

12,000,000

11,000,000

11,883,551

139,883,551

139,883,551

114,390,000

-

105,000,000 12,000,000

11,000,000

11,883,551

139,883,551

-

Tổng cộng

Số tiền bảo hiểm:

100,000,000

Bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng:

23,000,000

Tổng quyền lợi tiết kiệm ước tính(3+4+6): 162,883,551
Ghi chú:
Bảng minh họa dựa trên giả định:
-

(1). Phí bảo hiểm đóng theo định kỳ phí năm, không bao gồm phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung.

-

(2). Giá trị hoàn lại là số tiền khách hàng sẽ nhận được nếu có yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
Khách hàng chỉ nhận giá trị hoàn lại khi hợp đồng có giá trị hoàn lại. Giá trị hoàn lại được minh họa vào cuối mỗi năm hợp đồng tương ứng.

-

(3). Bảo tức tích lũy là khoản lãi được công bố hàng năm dựa trên kết quả kinh doanh của Quỹ chủ hợp đồng (hình thành từ nguồn phí bảo
hiểm) trong suốt thời hạn của hợp đồng. Bảo tức tích lũy là quyền lợi không đảm bảo và được xác định theo quy định của Công ty tại từng
thời điểm. (Bảo tức minh họa 1%/năm).

-

(4). Lãi chia cuối hợp đồng là khoản lãi được chi trả thêm (ngoài Bảo tức tích lũy) khi có Sự kiện bảo hiểm trong năm cuối của thời hạn hợp
đồng hoặc khi đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước. Lãi chia cuối hợp đồng là quyền lợi không đảm bảo và
được xác định theo quy định của Công ty tại từng thời điểm. (Lãi chia cuối hợp đồng minh họa 11%).
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-

(5). Là khoản lãi từ các khoản Quyền lợi tiền mặt đã phát sinh được khách hàng để lại Công ty để tích lũy với mức lãi suất được xác định
theo quy định của Công ty tại từng thời điểm. (Lãi suất minh họa 6%/năm).

-

(6). Tổng quyền lợi tiền mặt định kỳ tích lũy dựa trên giả định các khoản Quyền lợi tiền mặt được để lại Công ty tích lũy đến thời điểm đáo
hạn.

-

(7). Quyền lợi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đã bao gồm bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.

Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện
liên quan đến các quyền lợi nêu trên.
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