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Một nền giáo dục chất lượng tốt sẽ giúp con xây dựng và hình thành nên những phẩm chất vượt trội đồng thời đảm bảo một nền tảng vững chắc cho thành
công của con trong tương lai.
Nâng Bước Con Yêu mang đến giải pháp tài chính để đảm bảo con bạn sẽ luôn được hưởng một nền giáo dục tốt nhất, đồng thời bảo vệ nguồn tài chính
gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

QUYỀN LỢI HỌC VẤN
Chuẩn bị nền tảng tài chính vững chắc, và đảm bảo quỹ học vấn cho những bậc học cao hơn của con trong tương lai

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG/THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN
Bảo vệ nguồn tài chính gia đình trước những bất trắc trong cuộc sống, đảm bảo tương lai học vấn của con trẻ không bị ảnh hưởng nếu chẳng
may rủi ro xảy ra với người trụ cột gia đình

Kế hoạch chi trả quyền lợi học vấn: 4 Lần
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG

Người được bảo hiểm
(NĐBH)

Tuổi -
Giới tính

Nhóm
nghề

nghiệp
Sản phẩm bảo hiểm

Số tiền
bảo hiểm
(Đồng)

Thời
hạn
 bảo
hiểm

(Năm)

Thời
hạn

 đóng
phí

(Năm)

Phí bảo
hiểm năm

(Đồng)

Nâng Bước Con Yêu
(Sản phẩm chính) 500.000.000 23 20 32.585.000

BH Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện 500.000.000 20 20 1.400.000
A 35 - Nam 2

Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí (Đồng)

Phí bảo hiểm của sản phẩm chính

Tổng phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung

Tổng phí bảo hiểm

Nửa năm Năm

17.270.050 32.585.000

1.400.000742.000

18.013.000 33.985.000
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TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SẢN PHẨM BỔ SUNG

Sản phẩm bổ sung
(SPBS) Sự kiện bảo hiểm Giá trị chi trả

(Đồng) Ghi chú

Người được bảo hiểm: A

BH Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện

Bị Thương tật bộ phận vĩnh viễn do
tai nạn (**)

Tối đa
500.000.000

/Năm

NĐBH được chi trả % Số tiền bảo hiểm tương ứng với
các Thương tật bộ phận vĩnh viễn được quy định tại Phụ
lục I - Quy tắc và Điều khoản SPBS này.

Bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do
tai nạn 500.000.000

Bị Bỏng độ 3 do tai nạn 500.000.000
Tử vong do tai nạn 500.000.000
Tử vong do tai nạn trong các ngày nghỉ
Lễ/Tết của Việt Nam 1.000.000.000

Tử vong do tai nạn khi sử dụng phương
tiện giao thông công cộng 1.000.000.000

Tử vong do Tai nạn máy bay 1.500.000.000

(**) Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng quyền lợi bảo hiểm Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn tối đa được chi trả là 100% Số tiền bảo hiểm. Sau khi quyền
lợi bảo hiểm này được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

Ghi chú:
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Năm
HĐ

Tuổi Tổng phí
bảo hiểm đã

đóng

Quyền lợi bảo hiểm đảm bảo

Giá trị minh họa
tại mức lãi suất 8%

Đơn vị tính: nghìn đồng

Phí bảo
hiểm quy

năm

BẢNG MINH HỌA

Quyền lợi
bảo hiểm
nhân thọ

Giá trị
hoàn lại

(1)

Giá trị minh họa
 tại mức lãi suất 6%

Quyền lợi
tri ân
(3)

Nếu nhận
QLHV
theo Kế
hoạch
chi trả

Quyền lợi
học vấn

Quyền lợi
khuyến học

(2)

Nếu để lại
QLHV

Quyền lợi
tri ân
(3)

Nếu nhận
QLHV
theo Kế
hoạch
chi trả

Nếu để lại
QLHV

Quyền lợi học vấn (QLHV) Quyền lợi học vấn (QLHV)

(H) (I) = (C)+(H) (J)(G)(E) (F) = (C)+(E)(D)(A) (B) (C)

1 36 32.585 32.585 500.000 - - 2.500 - - - - - -
2 37 32.585 65.170 500.000 - - 2.500 - - - - - -
3 38 32.585 97.755 500.000 52.500 - 2.500 - - - - - -
4 39 32.585 130.340 500.000 80.000 - 2.500 - - - - - -
5 40 32.585 162.925 500.000 107.500 - 2.500 - - - - - -
6 41 32.585 195.510 500.000 142.500 - 2.500 - - - - - -
7 42 32.585 228.095 500.000 180.000 - 2.500 - - - - - -
8 43 32.585 260.680 500.000 215.000 - 2.500 - - - - - -
9 44 32.585 293.265 500.000 250.000 - 2.500 - - - - - -
10 45 32.585 325.850 500.000 287.500 - 2.500 - - - - - -
11 46 32.585 358.435 500.000 327.500 - 2.500 - - - - - -
12 47 32.585 391.020 500.000 367.500 - 2.500 - - - - - -
13 48 32.585 423.605 500.000 407.500 - 2.500 - - - - - -
14 49 32.585 456.190 500.000 450.000 - 2.500 - - - - - -
15 50 32.585 488.775 500.000 490.000 - 2.500 - - - - - -
16 51 32.585 521.360 500.000 535.000 - 2.500 - - - - - -
17 52 32.585 553.945 500.000 580.000 - 2.500 - - - - - -
18 53 32.585 586.530 500.000 625.000 - 2.500 - - - - - -
19 54 32.585 619.115 500.000 670.000 - 2.500 - - - - - -
20 55 32.585 651.700 500.000 - 200.000 2.500 23.387 223.387 223.387 79.806 279.806 279.806
21 56 500.000 - 200.000 - 23.387 223.387 460.178 79.806 279.806 581.997
22 57 500.000 - 200.000 - 23.387 223.387 711.176 79.806 279.806 908.364
23 58 500.000 - 200.000 - 23.387 223.387 977.233 79.806 279.806 1.260.839
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BẢNG MINH HỌA (tiếp theo)

Đơn vị tính: ĐồngA. TÓM TẮT QUYỀN LỢI HỌC VẤN

Giá trị minh họa tại mức lãi suất 6% Giá trị minh họa tại mức lãi suất 8%
Nếu nhận

Quyền lợi học vấn
Nếu để lại

Quyền lợi học vấn
Nếu để lại

Quyền lợi học vấn
Nếu nhận

Quyền lợi học vấn
Quyền lợi học vấn bảo đảm
Tổng Quyền lợi tri ân
Quyền lợi khuyến học
Lãi tích lũy trên Quyền lợi học vấn để lại
TỔNG QUYỀN LỢI HỌC VẤN

800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000

Ghi chú:

Giá trị hoàn lại được xác định tại cuối mỗi Năm hợp đồng. Giá trị hoàn lại là số tiền mà khách hàng nhận được nếu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm
trước thời hạn.
Quyền lợi khuyến học được chi trả hàng năm nếu Người nhận quyền lợi khuyến học có kết quả học tập của cuối năm học đạt được các tiêu chuẩn
như quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
Quyền lợi tri ân được minh họa với tỷ lệ 1% tương ứng với mức lãi suất 6%/năm. Quyền lợi tri ân được minh họa với tỷ lệ 3% tương ứng với mức
lãi suất 8%/năm. Mức lãi suất thực tế sẽ được Công ty công bố hàng năm. Tổng quyền lợi tri ân được chi trả vào cuối Thời hạn đóng phí và đã được
bao gồm trong Quyền lợi học vấn và Giá trị hoàn lại sau khi kết thúc Thời hạn đóng phí.
Công ty sẽ chi trả khoản Hỗ trợ học vấn hàng năm và đóng Phí bảo hiểm thay cho khách hàng kể từ ngày đóng phí kế tiếp của ngày xảy ra sự kiện
bảo hiểm cho đến hết Thời hạn đóng phí.
Các giá trị được minh họa trên không bao gồm chi phí và quyền lợi bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có).

(1)

(2)

(3)

93.549.016 319.225.715 319.225.71593.549.016
50.000.000 50.000.000 50.000.00050.000.000

- - 141.613.39183.684.440
943.549.016 1.169.225.715 1.310.839.1071.027.233.456

(4)

-

B. TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG/THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN

Người được bảo hiểm Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm

A Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

- 500.000.000 đồng, và
- Hỗ trợ học vấn 25.000.000 đồng/Năm (4), và
- Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm 32.585.000 đồng/Năm (4), và
- Các Quyền lợi học vấn tại mục A vẫn tiếp tục duy trì

Bảng minh hoạ này được xây dựng trên cơ sở giả định rằng tất cả các khoản Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ khi đến hạn và không có bất kỳ khoản
tạm ứng nào từ Giá trị hoàn lại.

-

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM (SUN LIFE VIỆT NAM)
Website: www.sunlife.com.vn / Email: dichvu.khachhang@sunlife.com / Hotline: 1800 1786

/6Trang 5NB14170701
18/03/2020   11:25:21
Phiên bản: 20191122



XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, Bên mua bảo hiểm, ký tên vào Bảng minh họa này, cam kết rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những nội dung đề cập sau đây:

Tôi được Tư vấn tài chính của Sun Life Việt Nam giải thích rõ về Bảng minh họa này, các quyền lợi bảo hiểm, các điều kiện, điều khoản bảo hiểm của
sản phẩm Bảo hiểm hỗn hợp - Quyền lợi học vấn nâng cao (Nâng Bước Con Yêu) và các sản phẩm bổ sung (nếu có).

1.

2. Bảng minh họa này được tính toán dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức rủi ro chuẩn. Phí bảo hiểm thực tế sẽ tùy thuộc vào
kết quả thẩm định và có thể làm thay đổi Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

3. Hợp đồng bảo hiểm này là Hợp đồng bảo hiểm không tham gia chia lãi.
4. Phí bảo hiểm được đóng theo các phương thức được quy định bởi công ty tại từng thời điểm. Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính,

Công ty có thể thay đổi mức phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung, mức phí mới chỉ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm hợp đồng và Công ty sẽ thông
báo trước 03 (ba) tháng cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản.

5. Bảng minh họa này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang và không được xem như là Hợp đồng bảo hiểm hay đề nghị giao kết hợp đồng.

Ngày......... Tháng......... Năm.........

[Họ và tên Bên mua bảo hiểm (viết bằng chữ thường)]

Tôi, Tư vấn Tài chính, ký tên vào Bảng minh họa này, cam kết rằng đã phân tích nhu cầu tài chính, tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp và giải thích Bảng
minh họa này với Bên mua bảo hiểm nêu trên một cách đầy đủ, rõ ràng, cụ thể và trung thực. Tôi xác nhận chữ ký trên đây được ký trước sự chứng kiến
của tôi và theo sự hiểu biết của tôi đó là chữ ký của Bên mua bảo hiểm của Bảng minh họa này.

Ngày......... Tháng......... Năm.........

[Họ và tên Tư vấn tài chính (viết bằng chữ thường)]
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