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Hãy liên hệ ngay với Chuyên gia Quan hệ Khách hàng ANZ
để sở hữu những quyền lợi ưu việt của Gia Đình Tôi Yêu.

Tài liệu chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm và không phải là Hợp đồng bảo 
hiểm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được thực hiện theo đúng các điều khoản 
quy định trong Hợp đồng bảo hiểm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

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)

Sản phẩm đã được Bộ tài Chính phê duyệt theo công văn số 108/BTC-QLBH ngày 06/01/2015

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (“ANZ”) là một công ty con của Tập 
đoàn Ngân Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand (“ANZBGL”). ANZBGL là 
một tổ chức được phép nhận tiền gửi (Ngân Hàng) theo luật pháp Australia. ANZ được 
thành lập và cấp phép tại Việt Nam dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn và không phải là 
một Ngân Hàng theo luật pháp Australia. Các khoản tiền gửi hay trách nhiệm của ANZ 
không phải là các khoản tiền gửi và trách nhiệm của ANZBGL hoặc các công ty khác thuộc 
tập đoàn, đồng thời ANZBGL và các công ty thuộc tập đoàn cũng không chịu trách nhiệm 
hay bảo  lãnh cho ANZ.

Lưu ý:

anz.com/vietnam

Gia Đình Tôi Yêu
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Bảo vệ toàn diện, an tâm vui sống

Hoạch định linh hoạt, hiện thực ước mơ  

Tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo tương lai

Hoàn toàn an tâm trước các rủi ro không lường trước trong cuộc 
sống, như tử vong, thương tật, bệnh tật, nằm viện với các quyền 
lợi bảo vệ toàn diện:

• Đảm bảo kế hoạch tài chính của gia đình với quyền lợi bảo vệ 
tử vong lên đến 150 lần phí bảo hiểm.

• Chỉ với mức phí hợp lý, bạn và gia đình hoàn toàn có thể an 
tâm với quyền lợi bảo vệ ưu việt của các Quyền lợi bảo hiểm 
tăng cường trước rủi ro tai nạn, nằm viện, bệnh lý nghiêm 
trọng, hay Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV).

• Chủ động gia tăng Số tiền bảo hiểm (STBH) mà không phải 
thông qua thẩm định y tế với Quyền lợi gia tăng STBH không 
cần thẩm định.

Bạn hoàn toàn có thể hiện thực hóa mong ước, dự định của 
mình dựa vào tính linh hoạt cao: 

• Linh hoạt đóng phí tùy theo nhu cầu và khả năng tài chính.

• Chủ động lựa chọn, thay đổi STBH phù hợp với nhu cầu 
trong từng giai đoạn của cuộc sống.

• Linh hoạt sử dụng Giá trị tài khoản Hợp Đồng để trang trải 
cho các nhu cầu chi tiêu.

• Linh hoạt đầu tư thêm để gia tăng quyền lợi tiết kiệm với 
mức lãi suất đầu tư hấp dẫn từ Quỹ liên kết chung.

Với Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) được hình thành từ 
khoản phí bảo hiểm (BH) sau khi đã trừ các phí liên quan, bạn 
hoàn toàn có thể an tâm khoản tiền tiết kiệm của mình được gia 
tăng mỗi ngày để đảm bảo cho tương lai tươi sáng:

• Hưởng lãi đầu tư hấp dẫn theo tình hình đầu tư của Quỹ liên 
kết chung.

• Lãi suất đầu tư đảm bảo giúp bạn hoàn toàn an tâm với các 
biến động của thị trường.

• Khoản duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tiết kiệm.

• Chi phí liên quan hợp lý góp phần gia tăng khoản tiền tiết 
kiệm của bạn.

Mỗi người chúng ta đều có những dự định, mong ước trong từng giai 
đoạn của cuộc đời. Tại ANZ, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của các 
dự định, mong ước trong mỗi giai đoạn ấy. Gia Đình Tôi Yêu là một kế 
hoạch tài chính linh hoạt, bảo vệ toàn diện song hành tiết kiệm hiệu 
quả giúp bạn hiện thực hóa các dự định trong cuộc sống.

NHỮNG QUYỀN LỢI NỔI BẬT

GIA ĐÌNH TÔI YÊU
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Với Số tiền bảo hiểm luôn được đảm bảo, quyền lợi bảo vệ của bạn 
còn chắc chắn gia tăng theo sự tăng trưởng của GTTKHĐ.

Hơn nữa, bạn còn có thể chủ động lựa chọn mức phí bảo hiểm và 
STBH, tùy theo khả năng tài chính, nhu cầu bảo vệ hoặc kế hoạch 
tiết kiệm của mình. Tùy theo tuổi tham gia, bạn có thể lựa chọn 
STBH lên đến 150 lần mức phí bảo hiểm.

Đặc biệt, Gia Đình Tôi Yêu còn mang đến cho bạn Quyền lợi gia 
tăng Số tiền bảo hiểm1, giúp bạn có thể gia tăng số tiền bảo hiểm 
mà không phải thẩm định trong trường hợp bạn lập gia đình hoặc 
có con.

Trên mỗi chặng đường cuộc sống, các rủi ro như tai nạn, bệnh tật, 
hoặc nằm viện có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào không chỉ ảnh 
hưởng lâu dài đến các dự định tài chính của bạn và gia đình mà còn 
gây ra những mất mát to lớn về tinh thần, với Gia Đình Tôi Yêu, bạn 
sẽ hoàn toàn yên tâm với các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường mang 
tính ưu việt sau:

Chẳng ai chắc chắn trong cuộc sống không xảy ra bất cứ rủi ro 
nào, do đó chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo để đảm bảo các 
dự định trong cuộc sống. Gia Đình Tôi Yêu mang đến sự bảo vệ 
cho bạn và người thân trước các rủi ro không lường trước trong 
cuộc sống với lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm cơ bản hoặc Kế hoạch 
bảo hiểm nâng cao:

Kế hoạch 
bảo hiểm cơ bản

Kế hoạch
bảo hiểm nâng cao

Bảo hiểm Bệnh lý 
nghiêm trọng 

Quyền lợi Miễn 
khoản khấu trừ 
dành cho Người 
được bảo hiểm/ 
Quyền lợi Miễn 
khoản khấu trừ 
dành cho Bên 
mua bảo hiểm

Bảo hiểm Tử vong 
và thương tật do 
tai nạn

Bảo hiểm Thương 
tật toàn bộ và 
vĩnh viễn

Bảo hiểm Trợ cấp 
y tế 2014

Bảo hiểm trước 10 loại bệnh lý nghiêm trọng giai 
đoạn sớm, 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, 
hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng cho Nam hoặc Nữ. 
Tổng quyền lợi của Quyền lợi bảo hiểm tăng cường 
này có thể lên đến 125% STBH của quyền lợi này.

Nếu NĐBH hoặc Bên Mua Bảo Hiểm mắc phải một 
trong 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, toàn 
bộ khoản khấu trừ hàng tháng liên quan đến quyền 
lợi bảo hiểm chính và các Quyền lợi bảo hiểm tăng 
cường của chính NĐBH sẽ được miễn. 
Ngoài ra, một khoản hỗ trợ tài chính bằng với khoản 
phí BH định kỳ quy năm, sau khi khấu trừ Phí ban đầu 
(nếu có), sẽ được tự động cộng vào GTTKHĐ vào mỗi 
3 Ngày kỷ niệm Năm Hợp Đồng (HĐ) sau ngày Công 
ty chấp thuận chi trả quyền lợi này.

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp thương tật hoặc tử 
vong do tai nạn có thể lên đến 300% của STBH của 
quyền lợi này.

Hỗ trợ chi phí nằm viện bằng 100% STBH của quyền 
lợi này cho mỗi ngày nằm viện, hoặc 200% STBH nếu 
phải nằm điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt, giúp 
bạn an tâm điều trị bệnh.

Hỗ trợ tài chính trong trường hợp NĐBH bị TTTBVV 
bằng 100% STBH của quyền lợi này.

QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM
TĂNG CƯỜNG2 

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

1. Quyền lợi gia tăng Số tiền bảo hiểm tuân theo điều kiện và  quy định của Công ty. 
Vui lòng tham khảo Điều khoản của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

  2. Vui lòng tham khảo Điều khoản của các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường để biết 
thêm chi tiết về các quyền lợi được bảo hiểm.

GIA ĐÌNH TÔI YÊU GIÚP BẢO VỆ 
TOÀN DIỆN NHƯ THẾ NÀO?



Bạn cần 1 giải pháp linh hoạt để hiện thực hóa các 
dự định, kế hoạch cho bản thân và gia đình. Hãy 
để Gia Đình Tôi Yêu là lời giải cho các nhu cầu tài 
chính của bạn và gia đình với các đặc điểm linh 
hoạt sau:

1. Linh hoạt trong đóng phí: 
Gia Đình Tôi Yêu chính là 1 tài khoản ngân hàng thu nhỏ của bạn, 
bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc đóng phí vào bất cứ lúc 
nào ngay sau khi hoàn thành kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, tùy theo 
tình hình tài chính của mình, và cần đảm bảo hoàn thành việc 
đóng phí trong 3 năm HĐ đầu tiên.

2. Linh hoạt trong rút tiền từ GTTKHĐ: 
Bạn có nhu cầu chi tiêu, mua sắm,...? Từ năm HĐ thứ 2 trở đi, hãy linh 
hoạt sử dụng GTTKHĐ của mình để chi tiêu cho các nhu cầu trong 
cuộc sống.

3. Linh hoạt đầu tư thêm: 
Khi bạn có 1 khoản tiền nhàn rỗi, đây chính là cơ hội đầu tư thêm 
nhằm gia tăng khả năng tiết kiệm của mình, để hưởng mức lãi 
suất đầu tư hấp dẫn với mức phí ban đầu hợp lý. Vào mỗi năm 
HĐ, bạn có thể đầu tư thêm lên đến gấp 5 lần mức phí bảo hiểm 
vào thời điểm tham gia HĐ.

4. Linh hoạt thay đổi STBH: 
Nhu cầu bảo vệ tài chính sẽ thay đổi theo mỗi giai đoạn của cuộc 
đời, do đó bạn hoàn toàn có thể thay đổi STBH của sản phẩm vào 
bất kỳ thời gian nào sau Năm Hợp Đồng đầu tiên.    

5. Linh hoạt thay đổi Phí BH: 
Bạn có thể chủ động tăng hoặc giảm mức phí bảo hiểm theo tình 
hình tài chính.

6. Linh hoạt gia tăng thêm quyền lợi bảo vệ với các 
Quyền lợi bảo hiểm tăng cường: 
Rủi ro không lường trước trong cuộc sống sẽ làm ảnh hưởng đến kế 
hoạch của bạn và gia đình, hãy chủ động tham gia các Quyền lợi 
bảo hiểm tăng cường để được an tâm trước những rủi ro như bệnh 
lý nghiêm trọng, tai nạn, nằm viện, ...tại mức phí hợp lý.

7. Linh hoạt thay đổi Kế hoạch bảo hiểm: 
Vào bất cứ lúc nào sau năm HĐ đầu tiên, bạn có thể linh hoạt 
chuyển đổi kế hoạch bảo hiểm của mình cho phù hợp với nhu cầu 
bảo vệ hoặc tiết kiệm.
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GIA ĐÌNH TÔI YÊU GIÚP BẠN 
LINH HOẠT LẬP KẾ HOẠCH TÀI 
CHÍNH NHƯ THẾ NÀO?



Với các dự định, mong ước trong cuộc đời như đi du lịch cùng gia 
đình, cho con đi du học, sửa sang lại ngôi nhà thân yêu của mình, 
hay đơn giản có những khoảnh khắc êm đềm trong độ tuổi nghỉ 
hưu, bạn cần một kế hoạch tiết kiệm thông minh để đảm bảo 
hiện thực hóa các mục tiêu của bản thân và gia đình. Với Gia 
Đình Tôi Yêu, khách hàng có thể coi như là một ngân hàng nhỏ 
dùng phục vụ riêng cho nhu cầu của mình. GTTKHĐ được hình 
thành dựa trên phí bảo hiểm bạn đóng (sau khi trừ đi các loại phí 
và khoản rút trước) và hưởng mức lãi suất đầu tư hấp dẫn được 
công bố hàng tháng. 

Mức lãi suất đầu tư của Gia Đình Tôi Yêu tùy theo kết quả kinh 
doanh của Quỹ liên kết chung, tuy nhiên cho dù thị trường kinh 
tế/đầu tư có gặp biến động, mức lãi suất đầu tư này vẫn được 
cam kết không thấp hơn mức 4%/năm trong 5 năm HĐ đầu tiên, 
3%/năm từ Năm HĐ thứ 6 đến Năm HĐ thứ 10, và 2%/năm cho 
những Năm HĐ tiếp theo, giúp bạn đảm bảo hiện thực hóa các 
ước mơ, dự định của mình.

Không chỉ có thế, khi tham gia Gia Đình Tôi Yêu, bạn còn được 
hưởng  khoản đặc biệt khi duy trì hợp đồng3 vào Ngày kỷ niệm 
Năm HĐ thứ 5, và mỗi Năm HĐ sau đó. Khoản tiền đặc biệt này 
bằng 0,5% giá trị trung bình của GTTKHĐ tính trên 12 tháng gần 
nhất, được chi trả thẳng vào GTTKHĐ giúp gia tăng giá trị tiết 
kiệm của bạn.

3. Quyền lợi đặc biệt khi duy trì hợp đồng được chi trả khi Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện 
theo quy định của Công ty. Vui lòng tham khảo Điều khoản của sản phẩm để biết thêm chi tiết.
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GIA ĐÌNH TÔI YÊU HOẠT ĐỘNG 
NHƯ THẾ NÀO?

GIA ĐÌNH TÔI YÊU GIÚP BẠN 
TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ CHO 
CÁC DỰ ĐỊNH TRONG TƯƠNG 
LAI NHƯ THẾ NÀO?



Phí ban đầu: được khấu trừ từ khoản Phí bảo hiểm định kỳ và Phí 
bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào Giá Trị Tài Khoản Hợp 
Đồng và tuân theo tỷ lệ sau:

Phí Quản Lý Quỹ: dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ 
Liên Kết Chung và sẽ được khấu trừ trước khi Công Ty công bố lãi 
suất đầu tư. Mức Phí Quản Lý Quỹ được quy định tại Trang Hợp 
Đồng tuy nhiên không vượt quá 2%/năm.

Phí rút Giá trị tài khoản hợp đồng: áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm 
yêu cầu rút một phần từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng, theo bảng sau:

Phí bảo hiểm rủi ro và Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường: được 
khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ, dùng để chi trả cho các quyền lợi 
bảo vệ của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và (các) Quyền lợi bảo hiểm 
tăng cường (nếu có).  

Phí Quản lý Hợp đồng: được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ. 
Trong năm 2015, Phí Quản lý Hợp đồng là 25.000 đồng/tháng, và 
sẽ tự động tăng 2.000 đồng/tháng mỗi năm dương lịch sau đó. 
Tuy nhiên, Phí Quản Lý Hợp đồng sẽ không vượt quá mức tối đa là 
60.000 đồng/tháng. 

Phí chấm dứt Hợp Đồng: áp dụng khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu 
chấm dứt Hợp Đồng trước ngày đáo hạn, theo bảng sau:

Năm Hợp Đồng  1 2-3 4-5 6 7 8 9+

% của số tiền 
rút từ Gía trị 
tài khoản HĐ

Không 
cho phép 
rút tiền

20%      18%    10%     8%       6%      0%

Năm Hợp Đồng  1-3 4-5 6 7 8 9 10 11+

% của Phí BH 
Định Kỳ quy năm 
tại thời điểm cấp 
Hợp Đồng 

100%    90%    50%   40%   30%    20%    10%     0%

Lưu ý: 
Phí bảo hiểm rủi ro, Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường, Phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ 
có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Công ty sẽ gửi thông báo 
cho Bên Mua Bảo Hiểm 3 tháng trước khi áp dụng mức phí mới.

Tuổi tham gia
Thời hạn hợp đồng (năm)
Thời hạn đóng phí (năm)

1 tháng tuổi – 65 
Đến  tuổi 99
Linh hoạt, nhưng có thể bằng với 
Thời hạn hợp đồng

1 tháng tuổi – 65 

70

Có thể lên đến 70 tuổi (*)

Thông tin chung về các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường:

Tuổi tham gia 
Tuổi tối đa khi kết thúc 
Thời hạn bảo vệ
Thời hạn bảo hiểm (năm)

(*) Thời hạn bảo hiểm của các Quyền lợi bảo hiểm tăng cường sẽ chấm dứt vào Ngày kỷ 
niệm HĐ ngay khi Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của QLBH tăng 
cường đạt 70 tuổi, tùy trường hợp nào đến trước.

Lưu ý:
- Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm Gia Đình Tôi Yêu. Các 

quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ 
Tài Chính phê duyệt. 

- Hợp đồng bảo hiểm Gia Đình Tôi Yêu là một cam kết dài hạn, khách hàng không nên 
hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn vì các khoản phí khách hàng phải trả có thể rất cao 
trong thời gian đầu của hợp đồng.
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NHỮNG LOẠI PHÍ BẠN NÊN BIẾT 
KHI THAM GIA

THÔNG TIN CHUNG


