
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Toàn gia an phúc, sung túc tương lai

    •
Bảo vệ nguồn tài chính của gia đình trọn đời trước những rủi ro trong cuộc sống.
Bảo vệ trọn đời

Với Bảo An Phúc, kế hoạch tiết kiệm của Quý khách hàng được thực hiện một cách ổn định, lâu dài và hiệu quả.
    • Tiết kiệm hiệu quả

Giá trị tài khoản của Quý khách hàng sẽ được hưởng lãi suất như một khoản đầu tư, Sun Life Việt Nam cam kết mức lãi suất tích lũy tối thiểu cho
khoản đầu tư này.

    • Đầu tư an toàn

Chủ động tối đa trong kế hoạch tài chính của Quý khách hàng với những tính năng linh hoạt của sản phẩm.
    • Điều chỉnh linh hoạt
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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)(1)

Bảo An Phúc (Sản phẩm chính) 300.000.000 70 20 10.000.000Nguyen Minh 30 - Nam 1

Phí bảo hiểm theo định kỳ đóng phí (Đồng)

Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính

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

Tổng Phí bảo hiểm năm đầu

Quý Nửa năm Năm

2.500.000 5.000.000 10.000.000

0 00

2.500.000 5.000.000 10.000.000

Ghi chú:

(1) Thời hạn đóng phí minh họa trên đây là Thời hạn đóng phí dự kiến, khách hàng có thể đóng phí với thời hạn dài hơn hoặc ngắn hơn, tùy thuộc vào
nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ của mình.
(2) Tổng phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung các năm tiếp theo có thể khác năm đầu nếu khách hàng tham gia thêm (các) sản phẩm bổ sung, tùy
thuộc vào nhu cầu bảo vệ của mình hoặc do (các) sản phẩm bổ sung chấm dứt hiệu lực.
(3) Tổng Phí bảo hiểm năm đầu bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản của Sản phẩm chính và phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có). Tùy thuộc
vào nhu cầu tiết kiệm của mình, khách hàng có thể đóng thêm Phí bảo hiểm đóng thêm để gia tăng Giá trị tài khoản.

(3)

(2)
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KẾ HOẠCH ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

Kế hoạch đóng phí bảo hiểm sản phẩm chính

Loại phí bảo hiểm Từ năm Hợp đồng Đến năm Hợp đồng Phí bảo hiểm năm (Đồng)

Phí bảo hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm đóng thêm

1 20 10.000.000

1 1 10.000.000

2 2 10.000.000

3 3 10.000.000

4 20 10.000.000
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TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

1812Năm hợp đồng

Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng lãi hàng tháng trên Giá trị tài khoản theo lãi suất tích lũy do Công ty công bố. Tiền lãi sẽ được cộng dồn vào Giá trị
tài khoản.

b.

Quyền lợi rút tiền từ Giá trị tài khoản.
c .

5%

Lãi suất tích lũy đầu tư có thể tăng hoặc giảm nhưng không thấp hơn lãi suất tích lũy bảo đảm là 5%/năm cho 5 Năm hợp đồng đầu tiên và 3%/năm cho
những Năm hợp đồng tiếp theo.

a .

8%

21

2. Quyền lợi đầu tư:

b.

d.

8%5%5%

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: được chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước
65 tuổi.

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng: được chi trả sau mỗi 3 Năm hợp đồng, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 3 đến Năm hợp đồng thứ 21, với điều kiện
Phí bảo hiểm cơ bản cộng dồn được đóng đủ. Thưởng duy trì được tính bằng % của Giá trị tài khoản trung bình của 36 tháng trước.

8%8%

3 6

Quyền lợi đáo hạn: được chi trả trong trường hợp Hợp đồng còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống vào Ngày đáo hạn.

Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị tài khoản.

15

a.

3. Các quyền lợi khác:

Thưởng duy trì hợp đồng
(% Giá trị tài khoản trung bình của 36 tháng trước)

Quyền lợi bảo hiểm tử vong: được chi trả trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong.
1. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:

9
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 TÓM TẮT CÁC LOẠI CHI PHÍ CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

1. Chi phí ban đầu
Chi phí ban đầu được khấu trừ từ Phí bảo hiểm trước khi phân bổ vào Tài khoản. Chi phí này thay đổi theo Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ % của
Phí bảo hiểm. Chi phí ban đầu áp dụng cho Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm đóng thêm, lần lượt theo tỷ lệ sau:

2. Chi phí bảo hiểm rủi ro
Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để chi trả Quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng, thay đổi theo Tuổi và Giới tính của
Người được bảo hiểm

3. Chi phí quản lý hợp đồng
Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để chi trả các chi phí liên quan đến việc quản lý và duy trì hợp đồng. Chi phí
quản lý hợp đồng hiện tại là 30.000 đồng/tháng.

Năm 1 - 5 6 7 8 9 10 +
% Phí bảo hiểm cơ bản 100% 90% 70% 50% 30% 0%

Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm quyết định rút tiền từ Giá trị tài khoản, Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu một khoản phí trong 9 năm đầu tiên.
Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản được tính dựa trên Tỷ lệ Chi phí hủy hợp đồng.

4. Chi phí quản lý quỹ
Chi phí quản lý quỹ hiện tại là 2%/năm và sẽ được khấu trừ từ tỷ suất đầu tư của Quỹ Liên kết chung trước khi công bố lãi suất tích lũy.

5. Chi phí hủy bỏ hợp đồng

Chi phí quản lý quỹ được sử dụng để trang trải chi phí quản lý quỹ liên kết chung.

Chi phí hủy bỏ hợp đồng được áp dụng khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng. Chi phí hủy bỏ hợp đồng được tính trên tỷ lệ % của Phí bảo
hiểm cơ bản như sau:

6. Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản

30%
2

3%
3 4

15%
6 +

Phí bảo hiểm cơ bản 55%
Năm 1

10%
5

45%
5% 3%4%Phí bảo hiểm đóng thêm 8% 7% 6%

Lưu ý: Các chi phí nêu trên không được bảo đảm và có thể thay đổi theo phê duyệt của Bộ Tài chính
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BẢNG MINH HỌA

Năm
HĐ Tuổi

Tổng Phí
 bảo hiểm
phân bổ

Thưởng
 duy trì

 hợp đồng

Giá trị
tài khoản

Giá trị
hoàn lại

QLBH
Tử vong

/TTTBVV

QLBH
Tử vong

/TTTBVV

Giá trị
hoàn lại

Thưởng
 duy trì

 hợp đồng

Giá trị
tài khoản

Số tiền
rút từ
giá trị

tài khoản
(6)

Giá trị minh họa trên Lãi suất tích lũy đảm bảo Giá trị minh họa tại mức lãi suất tích lũy 7%
Đơn vị tính: nghìn đồng

Tổng Phí
bảo hiểm

(2)

Quyền lợi bảo hiểm tử vong /Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV): là tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản. Từ năm 70 tuổi trở đi, quyền
lợi bảo hiểm là giá trị cao hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

300.000.000 đồngSố tiền bảo hiểm:

(3)

(4) (5)

(3)

(1)

1 30 20.000 13.700 12.995 2.995 312.995 13.090 3.090 313.090
2 31 20.000 14.800 27.787 17.787 327.787 28.263 18.263 328.263
3 32 20.000 16.400 998 45.983 35.983 345.983 1.016 47.211 37.211 347.211
4 33 20.000 18.000 65.754 55.754 365.754 68.162 58.162 368.162
5 34 20.000 18.600 87.123 77.123 387.123 91.200 81.200 391.200
6 35 20.000 19.400 3.852 112.270 103.270 412.270 4.032 120.695 111.695 420.695
7 36 20.000 19.400 134.274 127.274 434.274 148.175 141.175 448.175
8 37 20.000 19.400 156.886 151.886 456.886 177.527 172.527 477.527
9 38 20.000 19.400 7.317 187.436 184.436 487.436 8.186 217.059 214.059 517.059
10 39 20.000 19.400 211.515 211.515 511.515 251.102 251.102 551.102
11 40 20.000 19.400 236.240 236.240 536.240 287.450 287.450 587.450
12 41 20.000 19.400 17.964 279.589 279.589 579.589 21.595 347.853 347.853 647.853
13 42 20.000 19.400 306.185 306.185 606.185 390.799 390.799 690.799
14 43 20.000 19.400 333.479 333.479 633.479 436.648 436.648 736.648
15 44 20.000 19.400 25.631 387.119 387.119 687.119 33.130 518.731 518.731 818.731
16 45 20.000 19.400 416.627 416.627 716.627 573.318 573.318 873.318
17 46 20.000 19.400 446.899 446.899 746.899 631.601 631.601 931.601
18 47 20.000 19.400 34.574 512.529 512.529 812.529 48.201 742.038 742.038 1.042.038
19 48 20.000 19.400 545.418 545.418 845.418 811.867 811.867 1.111.867
20 49 20.000 19.400 579.142 579.142 879.142 886.429 886.429 1.186.429
21 50 593.999 593.999 893.999 945.908 945.908 1.245.908
26 55 671.700 671.700 971.700 1.308.100 1.308.100 1.608.100
31 60 753.532 753.532 1.053.532 1.807.027 1.807.027 2.107.027
36 65 835.401 835.401 1.135.401 2.492.540 2.492.540 2.792.540
41 70 922.450 922.450 922.450 3.444.371 3.444.371 3.444.371
46 75 1.067.430 1.067.430 1.067.430 4.828.760 4.828.760 4.828.760
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BẢNG MINH HỌA

Năm
HĐ Tuổi

Tổng Phí
 bảo hiểm
phân bổ

Thưởng
 duy trì

 hợp đồng

Giá trị
tài khoản

Giá trị
hoàn lại

QLBH
Tử vong

/TTTBVV

QLBH
Tử vong

/TTTBVV

Giá trị
hoàn lại

Thưởng
 duy trì

 hợp đồng

Giá trị
tài khoản

Số tiền
rút từ
giá trị

tài khoản
(6)

Giá trị minh họa trên Lãi suất tích lũy đảm bảo Giá trị minh họa tại mức lãi suất tích lũy 7%
Đơn vị tính: nghìn đồng

Tổng Phí
bảo hiểm

(2)
(3)

(4) (5)

(3)

51 80 1.235.502 1.235.502 1.235.502 6.770.438 6.770.438 6.770.438
56 85 1.430.343 1.430.343 1.430.343 9.493.741 9.493.741 9.493.741
61 90 1.656.218 1.656.218 1.656.218 13.313.315 13.313.315 13.313.315
66 95 1.918.068 1.918.068 1.918.068 18.670.465 18.670.465 18.670.465
70 99 2.157.272 2.157.272 2.157.272 24.471.513 24.471.513 24.471.513

Việc rút tiền có thể sẽ làm thay đổi Số tiền bảo hiểm và Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)
Tổng Phí bảo hiểm bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) và Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có).
Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có) được minh họa theo Thời hạn đóng phí của sản phẩm chính. Theo đó, nếu Thời hạn đóng phí của
(các) sản phẩm bổ sung (nếu có) dài hơn Thời hạn đóng phí của sản phẩm chính, Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung sẽ được tự động khấu trừ
từ Giá trị tài khoản cho đến khi kết thúc Thời hạn đóng phí của (các) sản phẩm bổ sung hoặc đến khi Giá trị tài khoản bằng 0.
Giá trị hoàn lại là số tiền khách hàng sẽ nhận được nếu yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn. Giá trị này được xác định bằng Giá trị tài
khoản trừ đi Chi phí hủy hợp đồng.
Lãi suất tích lũy đảm bảo là 5%/năm cho 5 Năm hợp đồng đầu tiên và 3%/năm cho các Năm hợp đồng tiếp theo.
Lãi suất tích lũy minh họa được tính bằng trung bình các mức lãi suất tích lũy của sản phẩm được Công ty công bố trong 60 tháng gần nhất.
Số tiền đang được minh họa là số tiền rút ra từ giá trị tài khoản có bao gồm chí phí rút tiền
Hợp đồng mất hiệu lực khi Giá trị tài khoản thấp hơn Khoản khấu trừ hàng tháng.

Ghi chú:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
-
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Năm hợp
đồng Tuổi Chi phí ban đầu Chi phí quản lý

hợp đồng
Chi phí bảo hiểm rủi ro

của sản phẩm chính*
Chi phí bảo hiểm rủi ro
của sản phẩm bổ sung

Đơn vị tính: nghìn đồng

BẢNG TÓM TẮT CHI PHÍ

1 30 6.300 360 582 -
2 31 5.200 360 585 -
3 32 3.600 360 594 -
4 33 2.000 360 606 -
5 34 1.400 360 621 -
6 35 600 360 657 -
7 36 600 360 702 -
8 37 600 360 753 -
9 38 600 360 810 -
10 39 600 360 879 -
11 40 600 360 954 -
12 41 600 360 1.035 -
13 42 600 360 1.122 -
14 43 600 360 1.221 -
15 44 600 360 1.323 -
16 45 600 360 1.431 -
17 46 600 360 1.551 -
18 47 600 360 1.674 -
19 48 600 360 1.806 -
20 49 600 360 1.956 -
21 50 - 360 2.118 -
26 55 - 360 3.318 -
31 60 - 360 5.085 -
36 65 - 360 8.058 -
41 70 - 360 - -
46 75 - 360 - -
51 80 - 360 - -
56 85 - 360 - -
61 90 - 360 - -
66 95 - 360 - -
70 99 - 360 - -

*Dựa trên mức lãi suất tích lũy đảm bảo
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XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Tôi, Bên mua bảo hiểm, ký tên vào Bảng minh họa quyền lợi Hợp đồng bảo hiểm này (Bảng minh họa quyền lợi 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 quyền lợi này, các quyền lợi bảo hiểm, các điều kiện, điều khoản
bảo hiểm, các loại phí, chi phí và phương thức phân bổ, khấu trừ phí, chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ liên kết chung và các sản phẩm bổ sung
(nếu có). Tôi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro đầu tư liên quan.

1.

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

3. Công ty cam kết mức lãi suất tích lũy tối thiểu ở mức 5% cho 5 Năm hợp đồng đầu tiên và 3% cho những Năm hợp đồng tiếp theo.

4. Giá trị tài khoản thực tế của Hợp đồng bảo hiểm tùy thuộc vào mức lãi suất tích lũy thực tế, Phí bảo hiểm thực đóng, số tiền rút ra thực tế, và có thể
cao hơn hoặc thấp hơn Giá trị tài khoản được thể hiện trong Bảng minh họa quyền lợi này.
Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực khi Phí bảo hiểm không được đóng đầy đủ và đúng hạn trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên hoặc khi Giá trị tài
khoản nhỏ hơn các khoản khấu trừ hàng tháng và các khoản nợ (nếu có).

5.

6. 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. Tuy nhiên, mức phí mới chỉ được áp dụng vào Ngày kỉ niệm hợp đồng và Công
ty sẽ thông báo trước 03 (ba) tháng cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản.

7. Bảng minh họa quyền lợi 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 quyền lợi 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 quyền lợi 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 quyền lợi này.

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

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