AN TÂM
SONG HÀNH

AN TÂM
SONG HÀNH

Chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi
luôn có gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và gia đình
cùng nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn bằng một kế hoạch tài chính vững vàng
cho tương lai.
Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ
tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp
tương lai và hạnh phúc lâu dài.

AN TÂM
SONG HÀNH

Chu toàn bảo vệ, vẹn toàn yêu thương

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
CỦA SẢN PHẨM

BẢO VỆ ĐẾN

100 TUỔI
Bảo vệ trọn đời
đến 100 tuổi

SONG HÀNH
BẢO VỆ
Bảo vệ thêm một
người thân với quyền lợi
bảo hiểm tai nạn
mà không tăng phí

ĐẦU TƯ
CAM KẾT

Tích lũy hiệu quả và an
toàn với lãi suất đầu tư
cam kết

THƯỞNG
HẤP DẪN
MIỄN
THẨM ĐỊNH
SỨC KHỎE
Miễn thẩm định
sức khỏe khi gia tăng
mức bảo vệ vào
dịp đặc biệt

Gia tăng giá trị
Tài khoản hợp đồng với
các khoản thưởng hấp dẫn
ngắn hạn và dài hạn

CHU TOÀN BẢO VỆ
BẠN VÀ GIA ĐÌNH
Sản phẩm An Tâm Song Hành sẽ chu toàn bảo vệ bạn và người
thân, đồng thời giúp gia đình bạn thêm an tâm vẹn toàn cho những
kế hoạch tài chính tương lai
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM LINH HOẠT
Thời hạn bảo vệ từ 11 năm cho đến 100 năm.
Cùng một mức phí, bạn có đến 02 sự lựa chọn về Quyền lợi bảo hiểm tùy theo nhu cầu:
• Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản: phù hợp với khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố tiết kiệm.
• Quyền lợi Bảo hiểm Nâng cao: dành cho khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố bảo vệ.

CHU TOÀN BẢO VỆ CHO GIA ĐÌNH BẠN
Bảo vệ toàn diện trước rủi ro Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong
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Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 66 hoặc
Tử vong:

NHẬN NGAY HỖ TRỢ KỊP THỜI VỚI QUYỀN LỢI CHU TOÀN HẬU SỰ
Với mục đích nhanh chóng hỗ trợ khách hàng trước những sự kiện không mong
muốn, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước

Tối đa

triệu đồng /
Người được bảo hiểm

Quyền lợi Chu toàn hậu sự sẽ không bị tính phí hoặc lãi và sẽ được khấu trừ vào
Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong của sản phẩm chính khi có quyết định chính thức về giải
quyết yêu cầu bồi thường.
Giá trị Tài khoản hợp đồng

Giá trị Tài khoản hợp đồng

Lưu ý: Quyền lợi Bảo hiểm Nâng cao sẽ được tự động chuyển sang Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản
sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.

Quyền lợi Tử vong do tai nạn với lựa chọn Song hành bảo vệ

Ngay từ khi tham gia bảo hiểm hoặc bất cứ lúc nào sau đó, bạn có thể lựa chọn bảo
vệ thêm một người thân bằng cách đăng ký thêm Người được song hành bảo vệ (là
Bên mua bảo hiểm hoặc người hôn phối hoặc con hợp pháp của Bên mua bảo
hiểm) mà không cần đóng thêm phí bảo hiểm và miễn thẩm định sức khỏe. Khi đó,
bên cạnh Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ bảo vệ thêm Người được
song hành bảo vệ với Quyền lợi Tử vong do tai nạn.
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CHỦ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ
Miễn một lần thẩm định sức khỏe khi tăng mức bảo vệ vào dịp đặc biệt

Trước khi Người được bảo hiểm đạt 66 tuổi, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được
song hành bảo vệ tử vong do Tai nạn trước khi người này đạt 66 tuổi, Dai-ichi Life Việt Nam
sẽ chi trả một trong hai quyền lợi dưới đây:

(2)

(2) Tối đa 500 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm và trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh

một trong các sự kiện trên.
(1)

Linh hoạt thay đổi nhu cầu bảo vệ

Quyền lợi này chỉ phát sinh một lần duy nhất cho:
Một Sự kiện bảo hiểm cho dù Sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với Người được
bảo hiểm và/hoặc Người được song hành bảo vệ.
Sự kiện bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất nếu có nhiều Sự kiện bảo hiểm
xảy ra cùng một lúc.
(1) Tai nạn xảy ra khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, thang máy công cộng, hỏa hoạn

tại các địa điểm công cộng. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Trong suốt thời gian tham gia Hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể:
• Thay đổi Số tiền bảo hiểm;
• Chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm từ Quyền lợi Bảo hiểm Nâng cao sang Quyền lợi
Bảo hiểm Cơ bản;
• Thay đổi Người được song hành bảo vệ.

Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Chỉ với một khoản phí hợp lý, bạn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bảo
hiểm bổ trợ để bảo vệ toàn diện cho cả gia đình trước những rủi ro khó lường
trong cuộc sống như: tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, chăm sóc sức khỏe...

AN TÂM VẸN TOÀN CHO
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TƯƠNG LAI
Giải pháp mang đến cho bạn sự an tâm về tài chính, cùng bạn linh hoạt ứng biến
trước mọi thay đổi để thực hiện hóa các mục tiêu quan trọng của cuộc đời

Chủ động thay đổi kế hoạch tài chính
Tùy theo khả năng tài chính và nhu cầu thực tế, bạn có thể linh hoạt thay đổi mức
phí đóng kể từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi.
Trong thời gian tham gia Hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể:
• Rút một phần giá trị Tài khoản hợp đồng
• Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại

Quyền lợi khi đáo hạn Hợp đồng
Bạn sẽ được nhận 100% giá trị Tài khoản hợp đồng sau thời gian tích lũy và sinh lời
bền vững.

Linh hoạt đóng thêm phí bảo hiểm

Lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản cho mỗi năm.

Tích lũy hiệu quả và an toàn với lãi suất đầu tư cam kết

Tài sản của bạn được tích lũy an toàn và hiệu quả thông qua các hoạt động đầu tư minh bạch
của Quỹ Liên kết chung, với mức lãi suất đầu tư hấp dẫn không thấp hơn mức lãi suất cam kết:
Năm hợp đồng
Lãi suất đầu tư cam kết (%/năm)

1
3.0%

2 đến 10 11 đến 15
2.0%

1.0%

16 đến 25

Từ 26 trở đi

0.5%

0.25%

Gia tăng giá trị Tài khoản hợp đồng với các khoản thưởng hấp dẫn

Duy trì lộ trình đóng phí đều đặn và hợp đồng đang có hiệu lực, bạn sẽ nhận được các khoản
thưởng hấp dẫn sau:
• Thưởng Duy trì hợp đồng: Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 4 trở đi và mỗi 2 năm sau
đó, nhận 2% giá trị Tài khoản hợp đồng trung bình của 24 tháng liền kề trước đó.
• Thưởng Gắn bó dài lâu: Vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10 và 20, nhận 10% giá trị
Tài khoản hợp đồng trung bình của 120 tháng liền kề trước đó.

CƠ CHẾ HÌNH THÀNH
GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Thưởng duy trì hợp đồng
và Thưởng gắn bó dài lâu
Phí bảo hiểm
được phân bổ

Lãi từ đầu tư

Phí bảo hiểm cơ bản
Phí bảo hiểm đóng thêm

Lợi nhuận đầu tư từ
Quỹ liên kết chung

Phí
ban đầu

Phí
quản lý Quỹ

Giá trị
Tài khoản hợp đồng

Rút tiền mặt từ
giá trị Tài khoản hợp đồng
+ Phí rút

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí quản lý hợp đồng

CÁC LOẠI PHÍ
1. Phí ban đầu:

Khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm trước theo tỷ lệ sau:

Năm hợp đồng
Tỷ lệ đối với phí BH cơ bản

1

2

3

4

5

6 trở đi

75%

30%

25%

20%

10%

3%

Tỷ lệ đối với phí BH đóng thêm

2%

1%

2. Phí bảo hiểm rủi ro:

3. Phí quản lý hợp đồng:
Năm dương lịch

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Từ năm 2028 trở đi

Chi phí quản lý
hợp đồng

36.5

45.9

49.5

53.4

57.6

60.0

(ngàn đồng/tháng)

4. Phí quản lý quỹ:

Chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ Liên kết chung, tối đa là 2%/năm tính trên Giá trị tài
khoản hợp đồng.

5. Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn:
Năm hợp đồng
Tỷ lệ (%)

1 đến 3
90%

4 đến 6
75%

7
60%

8
40%

Lưu ý để đảm bảo quyền lợi:
• Không nên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì Hợp đồng bảo hiểm An Tâm Song Hành là
một giao kết dài hạn và các khoản phí phải trả có thể cao trong thời gian đầu của Hợp đồng
bảo hiểm.

• Các loại phí có thể thay đổi khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

Khấu trừ hàng tháng để quản lý và duy trì Hợp đồng bảo hiểm.

42.5

Xác định theo tỷ lệ Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tương ứng với tỷ lệ giữa Khoản tiền
rút ra so với giá trị Tài khoản hợp đồng tại thời điểm rút.

• Nên duy trì việc đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn. Việc đóng phí không đủ hoặc
ngưng không đóng phí sẽ làm giảm giá trị Tài khoản hợp đồng và có thể khiến Hợp đồng bị
mất hiệu lực.

Khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

39.4

6. Phí rút một phần giá trị Tài khoản hợp đồng:

9
20%

10 trở đi
0%

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
• Tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi - 65 tuổi
• Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm: 100 tuổi
• Thời hạn bảo hiểm: Từ 11 năm - 100 năm

TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
• Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong:
- Tự tử trong vòng 2 hai năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực Hợp
đồng bảo hiểm;
- Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng đối với Người được bảo hiểm;
- Các hành vi vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm;
- Thi hành án tử hình;
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện.
• Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong do Tai nạn:
- (Các) trường hợp loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong;
- Tự tử;
- Sử dụng rượu bia, hoặc sử dụng trái phép các loại thuốc, các chất gây nghiện bất kỳ;
- Nhiễm bức xạ hoặc nhiễm phóng xạ;
- Tham gia vào các môn thể thao nguy hiểm, kể cả với tư cách là vận động viên chuyên
nghiệp, ví dụ như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, đua ngựa hay đua
trên các phương tiện có bánh xe…;
- Tham gia các phương tiện hoạt động trên không, trừ phi với vai trò hành khách có mua vé
của một hãng hàng không thương mại.
• Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
- (Các) trường hợp loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Tử vong;
- Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày
khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm;
- Tham gia vào các môn thể thao nguy hiểm, kể cả với tư cách là vận động viên chuyên
nghiệp, ví dụ như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, leo núi, đua ngựa hay đua
trên các phương tiện có bánh xe…
Tất cả các nội dung trong tài liệu này chỉ được tóm tắt và mang tính tham khảo. Vui lòng tham khảo Quy tắc và
Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết và đầy đủ.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
TẬP ĐOÀN DAI-ICHI LIFE
Dai-ichi Life được thành lập vào năm 1902, là công ty bảo hiểm nhân thọ
(BHNT) tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản (Dai-ichi Mutual Life Insurance
Company, Limited). Dai-ichi Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ phần
hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 2010, và
chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi Life Holdings
Inc.). Dai-ichi Life Holdings Inc. là một trong những tập đoàn BHNT hàng đầu
tại Nhật Bản với tổng giá trị tài sản 551 tỷ đô-la Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm
đạt 45 tỷ đô-la Mỹ (tính đến ngày 31/03/2020).
Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh doanh
BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia, Campuchia, Myanmar và Mỹ. Tập
đoàn Dai-ichi Life đã mở Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Singapore và
Trụ sở Khu vực Bắc Mỹ tại New York.
Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life Holdings
tại Tokyo, Nhật Bản

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam)
được thành lập vào tháng 1/2007, và đây là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty
BHNT sở hữu 100% vốn.
Sau hơn 14 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc và giữ vững vị thế là 1 trong 4
công ty BHNT hàng đầu tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam tự hào giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng
với hệ thống 270 văn phòng trên 63 tỉnh thành cả nước, cùng đội ngũ hơn 1.645 nhân viên và 105.000 Tư vấn Tài
chính chuyên nghiệp (tính đến ngày 31/05/2021).
Dai-ichi Life có vốn điều lệ gần 7.700 tỷ đồng, là một trong những công ty BHNT có vốn đầu tư lớn nhất trên thị
trường, minh chứng tiềm lực tài chính vững mạnh cũng như cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng Việt Nam.

TẬN HƯỞNG TIỆN ÍCH

TẢI ỨNG DỤNG DAI-ICHI CONNECT TẠI ĐÂY:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal
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Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập Cổng thông tin Khách hàng tại http://kh.dai-ichi-life.com.vn để truy vấn hợp đồng và thực hiện giao dịch.
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ĐT: (028) 3810 0888 | Fax: (028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn

