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Chi nhánh:

Cuộc sống luôn thay đổi và chứa đựng nhiều bất ngờ. Để đảm bảo chu toàn trách nhiệm với những người thân yêu
khi bạn gặp phải rủi ro và bất trắc, nguồn tài chính dự phòng cho cả gia đình nên được lập kế hoạch.

Bảo An Tâm, với cam kết đóng phí ngắn hạn, bạn và gia đình có thể hoàn toàn yên tâm được bảo vệ trong 10 năm
về mặt tài chính.
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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)

Bảo An Tâm (Sản phẩm chính) 500.000.000 10 3 25.000.000A 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

Quý Nửa năm Năm

6.750.000 13.250.000 25.000.000

0 00

6.750.000 13.250.000 25.000.000
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Năm
hợp
đồng

Tuổi Tổng phí bảo
hiểm đã đóng Quyền lợi

tiền mặt định kỳ
tích lũy

Quyền lợi
tiền mặt định kỳ

đảm bảo

Quyền lợi đảm bảo Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Đơn vị tính: nghìn đồng

Phí bảo hiểm quy
năm

BẢNG MINH HỌA

Quyền lợi bảo hiểm
tử vong/TTTBVV Giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại
tại mức lãi suất

minh họa
6%/năm

Giá trị hoàn lại
tại mức lãi suất

minh họa
8%/năm(1)

(2)
(1)

(1)

1 35 25.000 25.000 500.000 - - - - -
2 36 25.000 50.000 500.000 32.309 32.771 33.704 - -
3 37 25.000 75.000 500.000 55.572 56.627 58.775 - -
4 38 500.000 57.137 58.815 62.278 - -
5 39 500.000 58.989 61.362 66.325 5.000 5.000
6 40 500.000 59.343 63.633 70.256 - 5.325
7 41 500.000 59.887 66.269 74.789 - 5.671
8 42 500.000 59.995 68.597 79.194 - 6.040
9 43 500.000 60.250 71.286 84.260 - 6.432
10 44 500.000 60.033 73.625 89.182 5.000 11.850

Tổng Quyền lợi đáo hạn nếu để lại Quyền lợi tiền mặt định kỳ tại Công
ty để hưởng lãi

Tổng phí bảo hiểm

Tổng Quyền lợi đáo hạn nếu nhận Quyền lợi tiền mặt định kỳ đúng hạn

75.000

60.033 73.625 89.182

Giá trị hoàn lại là số tiền mà Quý khách sẽ nhận được nếu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm hoặc tại thời điểm đáo hạn.
Quý khách có quyền rút quyền lợi tiền mặt định kỳ khi đến hạn hoặc gửi số tiền đó tại Công ty để được hưởng mức lãi suất do Công ty quy định vào từng
thời điểm. Cho mục đích minh họa, quyền lợi tiền mặt định kỳ tích lũy được giả định ở mức lãi suất 6.5%/năm.
Các giá trị quyền lợi hợp đồng được minh họa trên không bao gồm chi phí và quyền lợi bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ sung (nếu có).

Ghi chú:
(1)

-

(2)

(2) 85.476 101.032

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

/4NB14170701 Trang 3

Phiên bản: 20191122
18/03/2020   11:14:11



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 chính và 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. Giá trị hoàn lại thực tế của Hợp đồng tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế được Công ty công bố nhưng không thấp hơn Giá trị hoàn lại đảm bảo.
Giá trị hoàn lại tại mức lãi suất minh họa là không đảm bảo.

4. Đây là sản phẩm bảo hiểm không phân chia lợi nhuận.

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 kỷ niệm hợp đồng và Công
ty sẽ thông báo trước 03 (ba) tháng cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản.

5.

6. 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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