
Dai-ichi Life Việt Nam giới thiệu giải pháp 
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Sản phẩm An Thịnh Đầu Tư nổi bật với tính năng cung cấp giải pháp đầu tư linh hoạt 

và hiệu quả thông qua 3 quỹ liên kết đơn vị tùy chọn: quỹ tăng trưởng, quỹ phát triển 

và quỹ bảo toàn. Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng có thể chủ động lựa chọn 

một quỹ hoặc kết hợp giữa các quỹ để tự lập danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu 

tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro.  

 

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể thay đổi danh mục đầu tư bất cứ lúc nào bằng 

cách thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ hoặc  chuyển đổi quỹ cho phù hợp với sự thay 

đổi của từng giai đoạn cuộc sống. Các quỹ này sẽ được quản lý bởi các nhà đầu tư có 

trình độ chuyên môn cao, am hiểu thị trường, và được hỗ trợ bởi kinh nghiệm đầu tư 

hơn 110 năm của công ty mẹ Dai-ichi Life Nhật Bản. 

  

Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp đầu tư hiệu quả và linh hoạt cho khách hàng, 

sản phẩm An Thịnh Đầu Tư còn mang đến sự bảo vệ toàn diện với mức phí hợp lý và 

quyền lợi bảo hiểm cao.  

 

Trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước năm 

65 tuổi hoặc tử vong, ngoài số tiền bảo hiểm được chi trả, khách hàng còn nhận được 

toàn bộ giá trị quỹ hợp đồng. Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn trong độ 

tuổi từ 5 – 65 tuổi, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong được chi trả, khách hàng sẽ 

nhận thêm 20% số tiền bảo hiểm của hợp đồng mình tham gia.  

 

Quyền lợi này có thể lên đến 1 tỷ đồng và khách hàng không phải đóng thêm bất kỳ 

khoản phí nào khác. Khoản thưởng duy trì hợp đồng sau mỗi 3 năm cũng được áp 

dụng nhằm tri ân khách hàng gắn bó dài lâu với Dai-ichi Life Việt Nam. 

  

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính và đầu tư trung và 

dài hạn của khách hàng, thích hợp cho đối tượng khách hàng vừa có nhu cầu tạo 

dựng và tăng trưởng tài sản, vừa có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ kế hoạch 

tài chính của bản thân và gia đình. 

  

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: "Trong nỗ lực 

giới thiệu sản phẩm An Thịnh Đầu tư, Dai-ichi Life Việt Nam đã tập trung đầu tư đáng 

kể cho hệ thống công nghệ thông tin. Trong đó có việc triển khai phần mềm ứng dụng 

DL DreamPad mang tính tương tác cao trên máy tính bảng, sử dụng trên cả 2 hệ điều 

hành IOS và Android, nhằm hỗ trợ khách hàng xác định mục tiêu tài chính và lập kế 

hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu của mình theo từng giai đoạn của cuộc sống một 

cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện". 








