Điểm Tựa Cuộc Sống
Nhẹ gánh âu lo
Giải pháp tích luỹ và hỗ trợ điều trị
y tế cho cả gia đình

“Sức khỏe là vàng” - Bất cứ ai cũng đều mong muốn có một cơ thể
khỏe mạnh và trí tuệ minh mẫn. Tuy nhiên trong nhịp sống hiện đại hối
hả, những biến cố về sức khỏe là những rủi ro không thể lường trước ở
bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của bạn
và gia đình.
Tại Aviva, chúng tôi quan tâm và thấu hiểu những mong ước của bạn về
một cuộc sống bình an bởi sức khỏe là thứ duy nhất không để đánh đổi.
Aviva tự hào đem lại điểm tựa vững chắc cho bạn và cả gia đình với gói
giải pháp tài chính mang tên "Điểm Tựa Cuộc Sống". Với những hỗ trợ y
tế toàn diện và một khoản cam kết tích luỹ cho tương lai, "Điểm Tựa
Cuộc Sống" sẽ giúp bạn và gia đình gạt đi những âu lo, tận hưởng cuộc
sống và vươn xa hơn tới đích đến thành công.

LÝ DO LỰA CHỌN

II

Quyền lợi tử vong

Từ 230% STBH đến 260% STBH của
sản phẩm chính cộng thêm 100%
STBH của sản phẩm bổ trợ Tử kỳ.(*)

III

Quyền lợi tử vong do tai nạn

Từ 330% STBH đến 360 % STBH của
sản phẩm chính cộng thêm 100%
STBH của sản phẩm bổ trợ Tử kỳ. (*)

Quyền lợi thương tật
toàn bộ vĩnh viễn

100% STBH của sản phẩm chính
cộng thêm 100% STBH của sản
phẩm bổ trợ Tử kỳ.
Hợp đồng vẫn duy trì và được nhận
Quyền lợi đáo hạn.

V

Quyền lợi thương tật
toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

200% STBH của sản phẩm chính
cộng thêm 100% STBH của sản
phẩm bổ trợ Tử kỳ.
Hợp đồng vẫn duy trì và được nhận
Quyền lợi đáo hạn.

VI

Quyền lợi khi phát hiện
bệnh ung thư

100% STBH của sản phẩm chính.
Hợp đồng vẫn duy trì và được nhận
Quyền lợi đáo hạn.

VII

Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện

IV

Quyền lợi bảo hiểm đột phá:
Hỗ trợ chi phí phẫu thuật và quyền lợi nằm viện lên đến 900 ngày.
Quyền lợi tử vong do tai nạn lên đến hơn 360% Số tiền bảo hiểm (bao
gồm sản phẩm chính và bổ trợ)
Miễn đóng phí với trường hợp phát hiện ung thư hoặc Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn.
Quyền lợi tích lũy cam kết:
Khoản cam kết tích lũy trị giá từ 160% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính.

1

Số tiền chi trả/ ngày nằm viện

0,2% STBH của sản phẩm bổ trợ Hỗ
trợ chi phí nằm viện cho mỗi ngày
nằm viện.

2

Tổng số ngày chi trả/năm

75 ngày

3

Tổng số ngày chi trả trong suốt
thời hạn hợp đồng

900 ngày

Nhận bảo vệ toàn diện dài hơn 4 năm so với thời gian đóng phí.

THÔNG TIN CHUNG

VIII

Tuổi tham gia bảo hiểm

18 – 60 tuổi

Tuổi tối đa khi đáo hạn

70 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

10 - 22 năm

Thời hạn đóng phí bảo hiểm

Ngắn hơn thời hạn bảo hiểm 4 năm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
TT
I

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Quyền lợi đáo hạn

1

Số tiền chi trả mỗi lần phẫu thuật
(tùy từng loại phẫu thuật)

2%, 5%, 10%, 20% STBH của sản
phẩm bổ trợ Hỗ trợ chi phí phẫu
thuật.

2

Tổng Quyền lợi phẫu thuật

100% STBH của sản phẩm bổ trợ Hỗ
trợ chi phí phẫu thuật.

3

Tổng trường hợp phẫu thuật
được chi trả

103 trường hợp

Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm

Miễn đóng phí hợp đồng khi Người
được bảo hiểm không may bị
thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc
ung thư.

IX
CHI TIẾT
Từ 160% Số tiền bảo hiểm (STBH)
của sản phẩm chính trở lên hoặc
khoảng 120% tổng phí bảo hiểm
của gói sản phẩm. (*)

Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật

(*): Quyền lợi đã bao gồm: các Quyền lợi học vấn (được gọi là Quyền lợi tiền mặt trong
gói sản phẩm) và lãi tích lũy đến thời điểm đáo hạn, Quyền lợi duy trì hợp đồng tích lũy
tính đến thời điểm rủi ro hoặc đáo hạn.

Minh họa Quyền lợi gói Bảo hiểm nhân thọ
Điểm Tựa Cuộc Sống (*)
I. THÔNG TIN GÓI BẢO HIỂM

GÓI TÍCH LUỸ

GÓI BẢO VỆ

Sản phẩm chính

200.000.000

200.000.000

Bảo hiểm tử kỳ

100.000.000

100.000.000

Hỗ trợ chi phí nằm viện

150.000.000

300.000.000

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

150.000.000

300.000.000

II. MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA GÓI BẢO HIỂM
Khách hàng: Nam giới, 35 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 14 năm
Thời hạn đóng phí: 10 năm
TT

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

GÓI TÍCH LUỸ

GÓI BẢO VỆ
Từ 260 triệu đồng đến 296 triệu đồng

Quyền lợi tiền mặt
Lựa chọn 1: Nếu nhận quyền lợi tiền mặt
vào các năm hợp đồng thứ 11, 12, 13, 14 và
khi đáo hạn để chi trả cho các nhu cầu cuộc
sống (số tiền tương ứng mỗi năm là 60 triệu
đồng, 40 triệu đồng, 40 triệu đồng, 40 triệu
đồng và 80 triệu đồng)

260 triệu đồng

Lựa chọn 2: Nếu tích lũy quyền lợi tiền mặt và
nhận vào thời điểm đáo hạn của hợp đồng

296 triệu đồng

2

Quyền lợi duy trì hợp đồng tích lũy
(đến đáo hạn)

57,6 triệu đồng

3

Quyền lợi đáo hạn

Từ 317,6 triệu đồng đến 353,6 triệu đồng
(gồm mục (1) + (2))

4

Quyền lợi tử vong

Từ 560 triệu đồng đến 653,6 triệu đồng
(Bao gồm Quyền lợi tử vong của Sản phẩm chính và Sản phẩm bổ trợ cộng thêm mục (2) tính đến thời điểm rủi ro và mục (1)

5

Quyền lợi tử vong do tai nạn

6

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn
(TTTBVV)

7

Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn
(TTTBVV) do tai nạn

8

Quyền lợi bệnh ung thư

9

Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm khi
Người được bảo hiểm gặp rủi ro thương tật
toàn bộ vĩnh viễn hoặc ung thư

1

Từ 760 triệu đồng đến 853,6 triệu đồng
(Thêm 200 triệu đồng ngoài Quyền lợi tử vong đã nêu ở mục (4))
300 triệu đồng
(Bao gồm Quyền lợi TTTBVV của Sản phẩm chính và Sản phẩm bổ trợ)
Hợp đồng vẫn duy trì và
được nhận Quyền lợi ở mục (2) tính đến thời điểm rủi ro và mục (1)
500 triệu đồng
(Thêm 200 triệu đồng ngoài Quyền lợi TTTBVV đã nếu ở mục (6))
200 triệu đồng

10

11

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí nằm viện

Quyền lợi Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Phí bình quân/ngày

Hợp đồng vẫn duy trì và
được nhận Quyền lợi ở mục (2) tính đến thời điểm rủi ro và mục (1)

Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm còn phải đóng của Hợp đồng chính

Tổng số tiền chi trả tối đa lên tới
270 triệu đồng
(Số tiền chi trả mỗi ngày 300.000 đồng.
Chi trả lên tới 75 ngày nằm viện/năm.)

Tổng số tiền chi trả tối đa lên tới
540 triệu đồng
(Số tiền chi trả mỗi ngày 600.000 đồng.
Chi trả lên tới 75 ngày nằm viện/năm.)

Tổng số tiền chi trả tối đa là 150 triệu
(Số tiền chi trả mỗi lần là 3 triệu đồng, 7,5 triệu đồng
15 triệu đồng, 30 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ trả tiền
bằng 2%, 5%, 10%, 20% STBH tùy từng loại phẫu thuật)

Tổng số tiền chi trả tối đa là 300 triệu
(Số tiền chi trả mỗi lần là 6 triệu đồng, 15 triệu đồng,
30 triệu đồng, 60 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ trả tiền
bằng 2%, 5%, 10%, 20% STBH tùy từng loại phẫu thuật)

73 nghìn đồng

77 nghìn đồng

(*): "Điểm tựa cuộc sống" là gói bảo hiểm bao gồm sản phẩm chính "Phát Lộc Khôi Nguyên" và các sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tử kỳ, Hỗ trợ chi phí phẫu thuật và Hỗ trợ chi phí nằm viện.

