
Trẻ lớn rất nhanh, bạn càng tham gia sớm tương 
lai con bạn càng được đảm bảo vững chắc.

Hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn ANZ ngay 
hôm nay để sở hữu những quyền lợi ưu việt của 
Con Yêu!

1900 1276 (miễn phí)

www.anz.com/vietnam

Sản phẩm này dành riêng cho khách hàng của ANZ

Con trẻ khôn lớn, được hưởng nền giáo dục tốt nhất 
và thành đạt là mong ước của các bậc cha mẹ. Tiết 
kiệm để đảm bảo cho con vững bước trên đường học 
vấn và lập nghiệp đang khiến bạn lo lắng?

Với Con Yêu, bạn hoàn toàn an tâm khi có được một 
nguồn tiền lớn từ khoản tích lũy nhỏ.

Danh sách 10 bệnh lý nghiêm trọng được bảo vệ

    Thông tin cần biết

Tuổi tham gia của cha/mẹ: từ 18 đến 55 tuổi
Tuổi tham gia của con: từ 0 đến 16 tuổi
Quyền lợi bổ sung có thể mua kèm:
> Quyền lợi trợ cấp y tế
> Quyền lợi bảo vệ tai nạn cá nhân
> Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ

Ngân sách giáo dục được đảm bảo
Những khoản tiền nhỏ tích lũy đều đặn hàng năm sẽ 
mang lại số tiền lớn là quà tặng bạn dành cho tương 
lai con trẻ.

Quỹ học tập có thể lên đến 180% Số Tiền Bảo 
Hiểm (STBH) để thực hiện kế hoạch học tập hay 
lập nghiệp của con bạn.
Khoản bảo tức tăng dần hàng năm giúp gia tăng 
thêm ngân sách trong quỹ giáo dục.
Ngân quỹ dự phòng giúp đảm bảo kế hoạch tích 
lũy giáo dục cho con trong trường hợp rủi ro xảy ra 
với bạn:

Hợp đồng bảo hiểm được miễn nộp phí các năm 
tiếp theo, và con bạn sẽ nhận trợ cấp thường 
xuyên tương đương 10% STBH mỗi năm cho 
đến khi con bạn bắt đầu nhận quỹ học tập.

Bảo vệ toàn diện cho trẻ
Cung cấp sự hỗ trợ tài chính giúp con bạn vượt qua 
những rủi ro trong cuộc sống:

Hỗ trợ lên đến 100% STBH khi gặp rủi ro thương 
tật do tai nạn.
Hỗ trợ lên đến 200% STBH khi gặp rủi ro tử vong 
hoặc mắc phải một trong 10 bệnh lý nghiêm trọng 
thường xảy ra.

Quà đặc biệt

Được bảo vệ thêm 3 đến 4 năm mà không đóng 
thêm bất kỳ khoản phí nào.
Phần thưởng cho thành tích học tập xuất sắc.

1.    Ung thư
2.    Thay thế van tim
3.    Bỏng nặng
4.    Thấp khớp cấp với tổn thương van tim
5.    Suy thận giai đoạn cuối
6.    Viêm não
7.    Viêm màng não do vi trùng
8.    Chấn thương sọ não
9.    U não lành tính
10.  Hôn mê

Con Yêu đem đến những quyền lợi ưu việt nhất để 
tiếp sức cho tương lai tươi sáng của con bạn:

Con Yêu
Khởi đầu vượt trội cho tương lai

Con Yêu
Khởi đầu vượt trội cho tương lai

Lưu ý: 

Tài liệu chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm. Vui lòng tham 
khảo điều khoản và điều kiện áp dụng.

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và 
phân phối bởi Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam).


