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Sản phẩm Bảo hiểm
“An Phúc Trọn Đời Ưu Việt”

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp tài chính vẹn toàn, 
mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về tài chính cho gia 
đình bạn trong mỗi sự kiện quan trọng của cuộc đời. 

Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An 
Phúc Trọn Đời Ưu Việt là sự hoàn thiện hơn nữa các giải pháp 
tài chính trước đó với việc ưu tiên đáp ứng các nhu cầu của 
cuộc sống hiện đại giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc 
hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài.

Cuộc sống ngày càng khó lường và biến cố có thể xảy ra với 
bất kỳ ai. Vì vậy, Quý khách cần có những kế hoạch cụ thể để 
đảm bảo rằng Quý khách và gia đình luôn an tâm vui sống 
trong bất kỳ trường hợp nào.

Bảo vệ tuổi thơ hôm nay, 
An tâm học vấn ngày mai

Tuổi thơ là lứa tuổi thần tiên, êm đềm, hạnh phúc nhất trong 
cuộc đời, nhưng cũng là lứa tuổi dễ bị tổn thương nhất khi 
chẳng may không còn vòng tay chở che, chăm sóc của cha mẹ. 
Vì thế, hãy dành cho đứa con yêu dấu của bạn những gì tốt 
đẹp nhất! Hãy che chở cho tuổi thơ của bé bằng sự bảo vệ 
vững chắc từ sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt để giúp bé 
bước đi vững vàng trên con đường tương lai.

Học vấn là tài sản quý giá trong hành trang bước vào đời mà cha 
mẹ dày công đầu tư cho con. Ngày càng có nhiều gia đình dành 
những khoản đầu tư lớn để con họ được đào tạo trong môi trường 
tốt nhất. An Phúc Trọn Đời Ưu Việt với mức lãi suất ổn định và cam 
kết cùng quyền lợi được rút tiền từ giá trị tài khoản sẽ giúp bạn 
yên tâm hoạch định tương lai học vấn của con bạn.

Bảo vệ học vấn hôm nay, 
An tâm sự nghiệp ngày mai

Giải pháp tài chính vẹn toàn và linh hoạt 
cho cả gia đình trong suốt cuộc đời 



1. Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tàn tật toàn 
bộ và vĩnh viễn (1) và tử vong
Trước các rủi ro trong cuộc sống, mỗi khách hàng có những nhu cầu 
bảo vệ khác nhau. Hiểu rõ những  nhu cầu thực tế đó của khách hàng, 
An Phúc Trọn Đời Ưu Việt mang đến cho khách hàng hai lựa chọn 
quyền lợi bảo hiểm khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các khách 
hàng ưu tiên yếu tố tiết kiệm cũng như các khách hàng ưu tiên yếu tố 
bảo vệ tài chính trước rủi ro.

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản - Ưu tiên yếu tố tiết kiệm: khách hàng sẽ 
nhận được quyền lợi bảo hiểm là giá trị Số tiền bảo hiểm hiện tại hoặc 
Giá trị tài khoản (chọn giá trị nào lớn hơn) khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. 

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao - Ưu tiên yếu tố bảo vệ: khách hàng sẽ 
nhận được tổng giá trị của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài 
khoản khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Ngoài ra, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt còn cho phép: 
- Khách hàng hoàn toàn linh hoạt thay đổi giá trị bảo hiểm 
- Chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu cá 
nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời bằng việc chuyển đổi Lựa 
chọn quyền lợi bảo hiểm hay bổ sung thêm các bảo hiểm bổ trợ theo 
các điều kiện được qui định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

2. Quyền lợi được gia tăng Số tiền bảo hiểm nhân dịp các sự kiện 
quan trọng trong cuộc đời
Kết hôn và sinh con mở ra cánh cửa hạnh phúc mới cho cuộc đời 
nhưng đồng thời cũng đòi hỏi khách hàng phải có nhiều trách nhiệm 
hơn đối với những người thân yêu của mình. Thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc  
này, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt bảo đảm khách hàng sẽ được quyền 
tăng đến 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại khi kết hôn hoặc sinh con mà 
không đòi hỏi khách hàng phải thẩm định lại sức khỏe và tài chính. 

Quyền lợi ưu tiên này cho phép khách hàng tối ưu hóa hợp đồng bảo 
hiểm hiện có để có thể an tâm với sự bảo vệ tài chính vững chắc hơn 
dành cho những người thân yêu của mình (2).

3. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng không hút 
thuốc lá
Để khuyến khích khách hàng có một cuộc sống khỏe mạnh, An Phúc 
Trọn Đời Ưu Việt sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại trong 
trường hợp khách hàng tử vong từ 15 tuổi trở lên và không hút thuốc lá.

Bảo vệ tài chính hôm nay, 
An tâm hưu trí ngày mai 

Bạn đã cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp, giờ là lúc bạn cần 
hưởng thụ một cuộc sống hưu trí an nhàn. An Phúc Trọn Đời 
Ưu Việt sẽ mang lại sự an tâm vững chắc cho bạn với khoản 
tích lũy dưỡng già để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu và chăm 
sóc sức khỏe.

Các quyền lợi của An Phúc Trọn Đời Ưu Việt
giúp bảo vệ khách hàng trước các rủi ro
trong mọi giai đoạn cuộc đời

Bảo vệ sự nghiệp hôm nay, 
An tâm tài chính ngày mai 

“Sông có khúc, người có lúc”, chẳng ai chắc chắn con đường sự 
nghiệp của mình lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, càng 
không thể biết trước được những rủi ro có thể xảy ra và vào 
thời điểm nào. An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp 
đem lại sự bảo vệ tài chính một cách tối ưu giúp bạn an tâm 
vững bước trên con đường sự nghiệp của mình.



4. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí bảo 
hiểm cơ bản đầy đủ và đúng hạn
Những khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản đầy đủ và đúng hạn sẽ 
được tặng thêm quyền lợi tử vong do tai nạn (trước 65 tuổi) tương ứng
100% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không phải trả thêm chi phí bảo hiểm 
rủi ro cho trường hợp này.
 
5. Quyền lợi được hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư
Nhằm hỗ trợ khách hàng trang trải các chi phí điều trị khi chẳng may mắc 
bệnh Ung thư (trước tuổi 65), một khoản tiền tương ứng 25% Số tiền bảo 
hiểm hiện tại sẽ được ứng trước từ quyền lợi bảo hiểm tử vong (3).

6. Quyền lợi được rút tiền từ Giá trị tài khoản
Hỗ trợ kịp thời các nhu cầu tài chính cấp bách, khách hàng có thể rút tiền 
từ Giá trị tài khoản kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi.

7. Quyền lợi được hưởng lãi từ kết quả đầu tư
Trong suốt thời gian tham gia An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, Giá trị tài khoản sẽ 
được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích lũy được AIA công bố. 

Trong mọi trường hợp, mức lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn 
mức lãi suất cam kết tối thiểu sau đây:

AIA cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng  vào các tài sản đầu tư 
có khả năng mang lại lợi nhuận ổn định và an toàn nhằm mục đích bảo 
toàn vốn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi tại các 
tổ chức tín dụng.

8. Quyền lợi được thưởng khi duy trì hợp đồng
Vào ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ mười, một khoản Thưởng duy trì hợp 
đồng tương đương với 100% Tổng Số tiền tính Thưởng (4) sẽ được phân 
bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản. Tương tự, vào các ngày kỷ niệm hợp đồng 
lần thứ 15  và 20, khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ tương đương với 10% 
Tổng Số tiền tính Thưởng. Để được hưởng quyền lợi này, khách hàng phải 
đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong 
những Năm hợp đồng trước đó.

9. Quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn
Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi hợp đồng bảo hiểm 
An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đáo hạn.

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí để AIA thực hiện cam kết đối với 
quyền lợi bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí để AIA thực hiện việc duy trì và 
cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Công ty hiện đang 
áp dụng mức 25.000 đồng/tháng.

Chi phí quản lý quỹ: tối đa là 2% giá trị tài sản đầu tư của Quỹ liên kết 
chung trong năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suât tích lũy cho 
khách hàng.

Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: không có.
Chi phí hủy bỏ hợp đồng: không có.

Giá trị tài khoản cơ bản: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm cơ bản 
được phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí 
bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

Giá trị tài khoản tích lũy: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí tích lũy được 
phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí bảo 
hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng, nếu có.

Giá trị tài khoản: là tổng Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy.
Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết 
chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính lãi vào Giá 
trị tài khoản.

Một số điều cần biết khi tham gia bảo hiểm An Phúc 
Trọn Đời Ưu Việt
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Tuổi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng: đến 100 tuổi
Đóng phí bảo hiểm: Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của 
mình, khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định.Trong bốn năm đầu 
tiên, mức Phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được 
đóng đầy đủ.Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.

(1) Được áp dụng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trước tuổi 70.
(2) Chỉ áp dụng cho các hợp đồng được phát hành với điều kiện chuẩn và tối đa là hai (2) lần trong 
suốt thời hạn hợp đồng.
(3) Được khấu trừ khi thanh toán quyền lợi đáo hạn, quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn 
bộ và vĩnh viễn hoặc khi chấm dứt hợp đồng trước hạn.
(4) Tổng số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi cộng dồn từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm thứ 10. 
Theo đó khoản lãi tại các năm hợp đồng này sẽ được tính bằng 50% khoản lãi được tích lũy vào Giá 
trị tài khoản cơ bản trong vòng 5 năm trước đó.

Một số khái niệm cơ bản
Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản tiền được khách hàng xác định phù hợp với 
nhu cầu tài chính của mình, được thể hiện trên Giấy chứng nhận bảo hiểm 
và được đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn.

Phí tích lũy: là khoản tiền còn lại sau mỗi lần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản 
hàng năm và các khoản phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung (nếu có).

Chi phí ban đầu: là khoản chi phí mà AIA sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản 
và Phí tích lũy thu được tại mỗi lần đóng phí, trước khi phân bổ vào quỹ liên 
kết chung. Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản 
và Phí tích lũy như sau:

Năm đóng phí  
Phí bảo hiểm cơ bản  
Phí tích lũy 

1  2  3  4  5+
90%  80%  30%   20%  1,5%
0%  0%  0%  0%  0%

Năm đóng phí  

Lãi suất cam kết
tối thiểu

1&2       3&4           5            6            7            8            9

5%           4,5%         4%       3,5%      3%        2,5%     2%    

Lưu ý: 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 điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê duyệt.


