VÍ DỤ MINH HỌA VỀ PHÁT NGHIỆP BẢO NHÂN

4. DOANH NGHIỆP

Nhằm đảm bảo cho người lao động được thực sự an tâm công tác, doanh nghiệp ABC đã quyết định tham gia
chương trình bảo hiểm phúc lợi nhân viên Phát Nghiệp Bảo Nhân cho toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp.
Hợp đồng bảo hiểm có thời gian 1 năm (tự động tái túc hàng năm) sẽ bảo vệ các nhân viên của doanh nghiệp
24/7 trên phạm vi toàn cầu trước những rủi ro như tử vong, thương tật, bệnh tật, mất khả năng lao động...
Số tiền bảo hiểm được doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn để bảo vệ cho lãnh đạo cấp cao là 2 tỷ đồng, cho
quản lý cấp trung là 500 triệu đồng và cho nhân viên là 200 triệu đồng. Giả định tuổi bình quân của toàn bộ
doanh nghiệp là 38 tuổi. Các biểu đồ dưới đây minh họa phí bảo hiểm và các quyền lợi bảo vệ mà lãnh đạo và
nhân viên của doanh nghiệp này nhận được khi sự kiện rủi ro xảy ra.

1. LÃNH ĐẠO CẤP CAO
Tử vong
& TTTBVV

2 tỷ

Với những quyền lợi bảo vệ dành cho người lao động đã được minh họa ở trên, liệu mức phí doanh nghiệp
phải đóng có nằm trong khả năng tài chính của doanh nghiệp?
Giả định doanh nghiệp có 5000 người trong đó lãnh đạo cấp cao có 20 người, quản lý cấp trung 200 người
và nhân viên 4780 người.
Dựa trên nhu cầu riêng của mình, doanh nghiệp có thể lựa chọn các số tiền bảo vệ khác nhau cho các cấp
cán bộ của mình.
Dưới đây là một số trường hợp minh họa:

Lựa chọn 1

Tử vong do
tai nạn thông thường

4 tỷ

Tử vong do
tai nạn lao động

6 tỷ

Thương tật
do tai nạn

Lên đến

2 tỷ

Bệnh hiểm nghèo

2 tỷ
STBH cho Lãnh đạo

2 tỷ

STBH cho Trưởng phòng

500 triệu

STBH cho Nhân viên

200 triệu

SỐ TIỀN BH: 2 Tỷ
01/01/2014

31/12/2014

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM: 6,3 tỷ

Thời hạn BH: 1 năm (tự động tái tục)
Phí BH: 27,2 triệu đồng

2. QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Tử vong
& TTTBVV

500 triệu

Tử vong do
tai nạn thông thường

1 tỷ

Lựa chọn 2

Tử vong do
tai nạn lao động

1,5 tỷ

STBH cho Lãnh đạo

1 tỷ

STBH cho Trưởng phòng

100 triệu

STBH cho Nhân viên

50 triệu

SỐ TIỀN BH: 500 Triệu
01/01/2014

31/12/2014

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM: 1,7 tỷ

Thời hạn BH: 1 năm (tự động tái tục)

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM PHÚC LỢI NHÂN VIÊN
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Phí BH: 3,7 triệu đồng

3. NHÂN VIÊN

Tử vong
& TTTBVV

Lựa chọn 3

200 triệu

STBH cho Lãnh đạo

500 triệu

SỐ TIỀN BH: 200 Triệu
01/01/2014

STBH cho Trưởng phòng

50 triệu

STBH cho Nhân viên

30 triệu

PHÁT NGHIỆP BẢO NHÂN
Giải pháp bảo hiểm bảo vệ cho người lao động trước các rủi ro
trong cuộc sống

31/12/2014

Thời hạn BH: 1 năm (tự động tái tục)

TỔNG PHÍ BẢO HIỂM: 960,7 triệu

Phí BH: 1,1 triệu đồng

Các biểu đồ minh họa ở mục trên đã cho thấy chỉ với một mức phí rất khiêm tốn, chỉ 29.000 đồng một ngày/
người, tương đương một cốc cà phê một người thường dùng mỗi sáng, doanh nghiệp đã mang lại sự bảo vệ
lên tới 6 tỷ đồng cho lãnh đạo cấp cao trong bất cứ thời điểm nào của năm hợp đồng. Đối với quản lý cấp
trung và nhân viên, mức phí doanh nghiệp bỏ ra chỉ là 7.000 đồng/ngày/người và 3.000 đồng/ngày/người.

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AVIVA VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chi nhánh: Tầng 8, Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM
Tel: (84) 24 3771 5577 | Fax: (84) 24 3724 6446 | Hotline: (84) 24 3771 6699
Email: wecare@aviva.com.vn | Website: www.aviva.com.vn | Facebook: www.facebook.vn/avivavietnam

Đây là sản phẩm được phát triển và quản lý bởi công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ
Aviva Việt Nam và phân phối bởi ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

PHÁT NGHIỆP BẢO NHÂN

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Giải pháp bảo hiểm bảo vệ cho người lao
động trước các rủi ro trong cuộc sống

Quyền lợi bảo hiểm của người lao động tùy thuộc vào doanh nghiệp lựa chọn số tiền bảo hiểm và gói bảo hiểm
nào cho cán bộ:

Cuộc sống luôn chứa đựng những điều
bất ngờ thú vị chờ chúng ta khám phá
mỗi ngày. Hãy đem lại một cuộc sống
được đảm bảo cho người lao động, những
nhân viên luôn kề vai sát cánh cùng
Doanh nghiệp ngay từ hôm nay để những
rủi ro không mong muốn không thể phá
tan những ước mơ, dự định tươi đẹp.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VƯỢT TRỘI (tùy chọn)
chi trả

100% STBH

1

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GIA TĂNG (tùy chọn)

Tử vong do tai nạn thông thường: chi trả thêm 100% STBH
Tử vong do tai nạn lao động: chi trả thêm 200% STBH
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: chi trả % STBH

Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: chi trả 100% STBH
(Do mọi nguyên nhân)
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Áp dụng duy nhất một tỷ lệ phí
cho mỗi nhóm quyền lợi đối với
nhóm lớn.

Số tiền bảo hiểm (STBH)

DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC BẢO HIỂM
Doanh nghiệp
Lãnh đạo/Cán bộ/Nhân viên
Nhóm tối thiểu: 20 người
18 – 69, không quá 70 tuổi khi kết thúc bảo hiểm
01 năm, tái tục hàng năm
Tối thiểu: 20tr/người
Tối đa:
- Quyền lợi cơ bản, quyền lợi gia tăng: 4 tỷ/người
- Quyền lợi vượt trội: 1 tỷ/ người.
Gói thông thường: Số tiền bảo hiểm bằng 36 tháng lương

Định kỳ đóng phí

Năm

MỨC PHÍ HỢP LÝ
Phí bảo hiểm thấp hơn so với các
hợp đồng cá nhân, chỉ từ
200.000 đồng/ năm.

ƯU ĐÃI GIẢM PHÍ DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Thời hạn bảo hiểm
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CAO
Các quyền lợi bảo vệ với giá trị
cao nếu không may mắc một
trong 35 bệnh hiểm nghèo phổ
biến, hoặc không may gặp rủi ro
tai nạn – một trong những rủi ro
thường gặp nhất, đem lại sự bảo
vệ toàn diện.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN (bắt buộc)

Lưu ý: Đây là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc - Điều khoản Hợp đồng & Bảng minh họa quyền lợi để biết thêm chi tiết.

Tuổi được bảo hiểm

BẢO VỆ 24/24H TRÊN PHẠM
VI TOÀN CẦU
Người lao động được hưởng đầy
đủ mọi quyền lợi bảo hiểm của
sản phẩm Phát Nghiệp Bảo
Nhân 24/24h kể cả trong trường
hợp rủi ro xảy ra ở nước ngoài.

TÁI TỤC (TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH)

Đối tượng được bảo hiểm

Phát Nghiệp Bảo Nhân có những đặc điểm ưu việt của một sản phẩm mang tính chất bảo vệ

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo (35 bệnh):

Phát Nghiệp Bảo Nhân là giải pháp bảo
hiểm đem lại sự bảo vệ cho tài sản quý giá
nhất – tính mạng và sức khỏe của người
lao động của Doanh nghiệp. Dù điều gì
xảy ra với người lao động – trụ cột của
Doanh nghiệp, trụ cột của gia đình,
những người thân yêu nhất của họ sẽ
nhận được hỗ trợ tài chính để đảm bảo
thăng bằng cuộc sống.

Bên mua bảo hiểm

LÝ DO LỰA CHỌN PHÁT NGHIỆP BẢO NHÂN

1. Bệnh ung thư ác tính

13. Bỏng nặng

25. Viêm màng não do vi khuẩn

2. Nhồi máu cơ tim

14. Cấy ghép tủy xương và nội tạng chính

26. Xơ cứng biểu bì tiến triển

3.Tai biến mạch máu não (Đột quỵ)

15. Xơ cứng rải rác

27. Lupus đỏ hệ thống có biến chứng

4. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

16. Bệnh loạn dưỡng cơ

5. Suy thận mãn giai đoạn cuối

17. Liệt (mất khả năng cử động chi)

28. Mất khả năng sống tự lập

6. Thiếu máu bất sản

18. Bệnh Parkinson

29. Viêm gan bạo phát

7. Chứng mù (Mất thị lực)

19. Phẫu thuật động mạch chủ

30. Suy gan giai đoạn cuối

8. Bệnh phổi giai đoạn cuối

20. Bệnh Alzheimer /sa sút trí tuệ trầm trọng

31. Tăng áp động mạch phổi nguyên phát

9. Hôn mê

21. Bệnh tế bào thần kinh vận động

32. Hội chứng Apallic

10. Chứng điếc

22. U não lành tính

33. Phẫu thuật não

11. Phẫu thuật van tim

23. Viêm não

34. Bệnh lý cơ tim

12. Chứng câm

24. Bệnh bại liệt

35. Bệnh lý nang ở tủy thận

viêm thận do lupus
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THỦ TỤC THAM GIA
ĐƠN GIẢN
Nếu số tiền bảo hiểm nằm trong
mức đảm bảo phát hành hợp
đồng, người lao động có thể
tham gia bảo hiểm mà không
cần yêu cầu khám sức khỏe.
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LINH HOẠT LỰA CHỌN
CÁC GÓI QUYỀN LỢI
Doanh nghiệp được lựa chọn số
tiền bảo hiểm và gói quyền lợi
khác nhau cho các nhóm cán bộ
theo cấp bậc, chức vụ, thâm
niên, đảm bảo chính sách phúc
lợi phù hợp.

