
An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn Kỳ là cơ hội tham gia đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện chỉ với một lần đóng phí

Một vài điểm nổi bật của An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn Kỳ

 Bảo vệ trong 10 năm mà chỉ cần đóng phí một lần

- Bảo vệ toàn diện trước rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

- Hỗ trợ khách hàng kịp thời với quyền lợi Chu toàn hậu sự.

- Thủ tục tham gia đơn giản – Không thẩm định sức khỏe.

 Tăng trưởng tài sản hiệu quả và an toàn

- Giá trị quỹ hợp đồng tăng trưởng và được đảm bảo bằng hoặc cao hơn phí bảo hiểm đã đóng (*).

- Toàn bộ phí bảo hiểm được đầu tư mà không bị khấu trừ chi phí ban đầu.

- Tối đa hóa lợi nhuận với quyền lợi tự động chuyển đổi quỹ (*) .

An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn Kỳ - Giải pháp đầu tư toàn diện cho kế hoạch tài chính của bạn 

(*) Dành cho khách hàng duy trì hợp đồng với Dai-ichi Life Việt Nam từ 7 năm trở lên.

- Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện 

liên quan đến các quyền lợi nêu trên. 

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 1/8

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO HIỂM

AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ



Nhóm nghề nghiệp

Người được bảo hiểm (01) 1

Bên mua bảo hiểm (02) 1

Đơn vị: đồng

Sản phẩm
Người được

bảo hiểm

Phí bảo hiểm

đơn kỳ

An Thịnh Đầu Tư Phí Đơn Kỳ (1) 300.000.000            

THÔNG TIN TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Họ và tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Văn phòng của TVTC: Mocap Tân Bình

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 2/8

THÔNG TIN CÔNG TY DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Công ty TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ  DAI-I-CHI VIỆT NAM hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, kinh 

doanh tái bảo hiểm và đầu tư vốn theo Giấy phép đầu tư số 2134/GP do Bộ KH-ĐT cấp ngày 12/10/1999 và Giấy phép điều chỉnh  số 

14/GPĐC26/KDBH do BTC cấp ngày 17/01/2017; Vốn điều lệ: 117 triệu đô-la Mỹ; Địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028) 3810 0888; Fax: (028) 3997 3000

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1014

Quỹ Đảm Bảo

Nam

75%

Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ

%

Quỹ Thịnh Vượng

25%

375.000.000            

Thời hạn

hợp đồng (năm)

Tuổi khi kết thúc

hợp đồng

Số tiền

bảo hiểm 

TRANG THÔNG TIN

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Nguyễn Nhất Bảo Anh Nữ 33

Giới tính Tuổi bảo hiểm

Nguyễn Minh Thiên

Họ tên

5



1. Thông tin về các Quỹ liên kết đơn vị

2. Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị sẽ được chia nhỏ thành nhiều phần bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ.

3. Giá trị quỹ hợp đồng được tính theo Giá đơn vị quỹ tại từng thời điểm. Giá trị các Đơn vị quỹ phụ thuộc vào sự thay đổi Giá Đơn vị

 quỹ và các chi phí.

4. Giá đơn vị quỹ của mỗi Quỹ đầu tư được xác định bằng cách lấy giá trị tài sản thuần của Quỹ liên kết đơn vị chia cho số Đơn vị quỹ

của Quỹ đó. Kỳ định giá  Đơn vị Quỹ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố trên website

www.dai-ichi-life.com.vn hoặc Quý khách vui lòng tham khảo tại tất cả các Trung tâm phục vụ khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam.

5. Những thay đổi về Giá đơn vị quỹ phản ánh tình hình đầu tư của Quỹ tương ứng. 

6. Dai-ichi Life Việt Nam được phép sử dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền lợi bảo hiểm của khách hàng:

a. Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết mới có cùng mục tiêu đầu tư; 

b. Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị;

c. Chia tách hoặc sáp nhập các Đơn vị quỹ hiện có; 

d. Ngừng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở/trung 

 tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch; 

e. Các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện biện pháp (a), (b), (c), (e): Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản 3 ngày

trước khi áp dụng.

Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên 

quan đến các quyền lợi nêu trên. 

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 3/8

QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Chính sách và rủi ro đầu tư

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có 

tiềm năng tăng trưởng vốn cao.

Rủi ro đầu tư:  Cao

Đầu tư chủ yếu vào các danh mục đầu tư có thu 

nhập ổn định.

Rủi ro đầu tư: Thấp

Lĩnh vực đầu tư

Cổ phiếu chưa niêm yết, các cổ phiếu đang 

được niêm yết trên các Sở giao dịch chứng 

khoán Việt Nam và các công cụ tài chính mà 

pháp luật cho phép.

Trái phiếu chính phủ, tiền gửi tại các tổ chức 

tín dụng và các sản phẩm đầu tư có thu nhập 

cố định khác mà pháp luật cho phép.

Quỹ Thịnh Vượng

Quỹ Đảm Bảo

Tên Quỹ Mục tiêu

Tăng trưởng cao từ 

trung đến dài hạn

Tạo thu nhập ổn 

định



BẢO VỆ TOÀN DIỆN

     Quyền lợi Chu toàn hậu sự: nhận trước một phần quyền lợi tử vong với số tiền chi trả là 10% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính

        và không vượt quá 30 triệu đồng tính trên mỗi Người được bảo hiểm của tất cả các hợp đồng sản phẩm chính. 

     Quyền lợi bảo hiểm tử vong: giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ hợp đồng.

     Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65

- Trong năm hợp đồng thứ nhất: giá trị nào lớn hơn giữa phí bảo hiểm đã đóng và giá trị quỹ hợp đồng.

- Từ năm hợp đồng thứ 2 trở đi: giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ hợp đồng.

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN

      Tăng trưởng tài sản hiệu quả: tài sản của quý khách sẽ ngày càng gia tăng với nhiều lựa chọn đầu tư từ cổ phiếu, trái phiếu hoặc

        tiền gởi các tổ chức tín  dụng và  được hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp từ công ty tài chính hàng đầu Nhật Bản.

      Quyền lợi đảm bảo hoàn vốn: từ năm hợp đồng thứ 8 (tám) trở đi, Giá trị quỹ hợp đồng đảm bảo sẽ bằng hoặc cao hơn phí bảo

      Tối đa hóa lợi nhuận: khi giá trị Quỹ Đảm bảo cao hơn phí bảo hiểm đã đóng, giá trị chênh lệch giữa giá trị quỹ Đảm Bảo và

        phí bảo hiểm đã đóng sẽ được tự động chuyển sang mua đơn vị của Quỹ Thịnh Vượng để đầu tư giúp tối đa hóa lợi nhuận.

      Quyền lợi đáo hạn: vào ngày Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, khách hàng nhận toàn bộ Giá trị quỹ hợp đồng đã tạo dựng cùng Dai-ichi

        Life Việt Nam.

Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan

đến các quyền lợi nêu trên.

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 4/8

TÓM TẮT QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

AN THỊNH ĐẦU TƯ PHÍ ĐƠN KỲ

        hiểm đã đóng giúp Bên mua bảo hiểm vừa có cơ hội hưởng lợi nhuận cao từ đầu tư đồng thời bảo toàn phí bảo hiểm đã đóng.



Chi phí hàng tháng là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Quỹ Đảm Bảo để: 

      (i)   Chi trả quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản hợp đồng bảo hiểm này.

      (ii)  Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông  tin

            liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm. Chi phí hàng tháng = 0,05% giá trị quỹ Đảm Bảo.

Chi phí quản lý quỹ là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ liên kết đơn vị. Khoản phí này sẽ được khấu

      trừ trực tiếp vào giá trị tài sản của mỗi Quỹ vào mỗi Ngày định giá. 

      Mức Chi phí quản lý quỹ được tính trên tổng tài sản của mỗi Quỹ. Mức Chi phí quản lý Quỹ của từng Quỹ liên kết đơn vị như sau:

                     + Quỹ Thịnh Vượng: 2% một năm.

                     + Quỹ Đảm Bảo: bằng chênh lệch giữa Mức tăng trưởng đảm bảo (*) và mức tăng trưởng thực tế của Quỹ Đảm Bảo.

       (*) Mức tăng trưởng đảm bảo: là mức tăng trưởng tối thiểu của Quỹ Đảm Bảo được Dai-ichi Life Việt Nam tính toán để cung cấp 

       Quyền lợi đảm bảo hoàn vốn theo Quy tắc, điều khoản của sản phẩm.

Chi phí huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm là khoản chi phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm trước thời

       hạn, được tính trên tỷ lệ % Giá trị Quỹ hợp đồng với tỷ lệ vào các năm hợp đồng như sau:

4 - 7 Từ năm 8 trở đi

5% 0%

      Ghi chú: Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin đầy đủ về các điều khoản và điều kiện liên quan 

      đến các quyền lợi nêu trên. 

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 5/8

CÁC LOẠI CHI PHÍ

Năm hợp đồng Từ năm thứ 1  đến 3

Tỷ lệ chi phí 10%



Thịnh 

Vượng
Đảm Bảo

25% 75% Cao Thấp Cao Thấp

12,40% 1,20% 5,00% 5,00%

Đơn vị tính: ngàn đồng

Thịnh 

Vượng
Đảm Bảo

Thịnh 

Vượng
Đảm Bảo

1 5        300.000   75.900       234.836 310.736    279.663  84.300 234.836  319.136      287.223   375.000 375.000   

2 6        76.812    245.102   321.914    289.722  94.754 245.102  339.856      305.870   375.000 375.000   

3 7        77.734    255.817   333.551    300.196  106.504 255.817  362.320      326.088   375.000 375.000   

4 8        78.667    267.000   345.667    328.384  119.710 267.000  386.710      367.375   375.000 386.710   

5 9        79.611    278.672   358.284    340.370  134.555 278.672  413.227      392.566   375.000 413.227   

6 10      80.567    290.855   371.422    352.851  151.240 290.855  442.095      419.990   375.000 442.095   

7 11      81.535    303.570   385.104    365.849  169.994 303.570  473.564      449.886   385.104 473.564   

8 12      99.065    300.000   399.065    399.065  208.636 300.000  508.636      508.636   399.065 508.636   

9 13      113.184  300.000   413.184    413.184  248.082 300.000  548.082      548.082   413.184 548.082   

10 14      127.472  300.000   427.472    427.472  292.420 300.000  592.420      592.420   427.472 592.420   

   Để biết thông tin giá trị quỹ hợp đồng, Quý khách vui lòng thường xuyên theo dõi Hợp đồng bảo hiểm của mình.

      Tỷ suất đầu tư dự kiến trong bảng minh họa này là không đảm bảo, chỉ mang tính minh họa. 

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 6/8

Quyền lợi đầu tư tại mức tỷ suất đầu tư cao
Quyền lợi bảo hiểm tử 

vong

Giá trị 

hoàn lại

Thịnh Vượng

tại mức tỷ 

suất đầu 

tư cao

Giá trị 

hoàn lại

tại mức tỷ 

suất đầu tư 

thấp

Giá trị Quỹ

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Năm 

HĐ

Tuổi 

của 

NĐBH

Phí bảo 

hiểm đơn 

kỳ

Quyền lợi đầu tư tại mức tỷ suất đầu tư thấp

Giá trị quỹ 

hợp đồng 

Giá trị quỹ 

hợp đồng 

Lưu ý:

Giá trị Quỹ

Tỷ lệ đầu tư vào 

các Quỹ

%

Tỷ suất 

đầu tư dự 

kiến

Đảm Bảo



Đơn vị tính: ngàn đồng

Thịnh 

Vượng
Đảm Bảo

Giá trị quỹ hợp 

đồng với tỷ suất 

đầu tư thấp

Giá trị quỹ hợp đồng với 

tỷ suất đầu tư cao

1 300.000      300.000       75.000        225.000     1.377         234.836           310.736                 319.136                        

2 1.437         245.102           321.914                 339.856                        

3 1.500         255.817           333.551                 362.320                        

4 1.565         267.000           345.667                 386.710                        

5 1.634         278.672           358.284                 413.227                        

6 1.705         290.855           371.422                 442.095                        

7 1.780         303.570           385.104                 473.564                        

8 1.802         300.000           399.065                 508.636                        

9 1.800         300.000           413.184                 548.082                        

10 1.800         300.000           427.472                 592.420                        

Lưu ý:

    (*) Quyền lợi không đảm bảo bao gồm giá trị hợp đồng đảm bảo.

    Quý khách cần tự đánh giá tất cả các quyền lợi theo hợp đồng của mình, hiểu rõ cách phân bổ phí bảo hiểm, các khoản chi phí khấu

      trừ hàng tháng và ảnh hưởng của khoản chi phí này đối với quyền lợi của mình.  

    Quý khách cần chắc chắn rằng Hợp đồng bảo hiểm này đáp ứng được các nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Nếu quý khách 

      muốn được cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc tư vấn tài chính của chúng tôi.

Ngày: 19/07/2017

Bên mua BH: Họ tên: Nguyễn Nhất Bảo Anh Tài liệu chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang

TVTC: Họ tên: Huỳnh Thị Như Loan Mã số: 359974 Trang 7/8

MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM

Quyền lợi không đảm bảo (*)
Phí bảo hiểm được phân 

bổ vào từng Quỹ 

Năm 

HĐ

Tổng phí bảo 

hiểm đơn kỳ

Phí hàng 

tháng

Phí bảo hiểm 

phân bổ sản 

phẩm chính

Giá trị hợp đồng 

đảm bảo



MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG

   Các giá trị trong Bảng minh họa này là không cam kết. Bảng minh họa này chỉ nhằm mục đích minh họa và không phải là một phần của

      hợp đồng bảo hiểm.

   Các loại Chi phí trong Hợp đồng bảo hiểm này có thể thay đổi nhưng không vượt quá mức quy định tối đa. Nếu vượt quá mức tối đa,

      các chi phí này phải được sự chấp thuận của Bộ tài chính.

   Giá trị hoàn lại được xác định dựa trên giá mua Đơn vị quỹ vào ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm trừ

      đi Chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm. Nếu hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt sớm, khách hàng có thể nhận được số tiền ít hơn số phí đã

      đóng. 

   Đầu tư tài chính vào Quỹ Thịnh Vượng chứa đựng nhiều rủi ro, khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu

      tư từ Quỹ Thịnh Vượng tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi ký tên dưới đây xác nhận: 

1 - Tôi đã đọc và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng minh họa này.

2 - Tôi đã hiểu rõ rằng:

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

             và chi phí bảo hiểm rủi ro thực tế sẽ tùy thuộc vào kết luận thẩm định và do đó có thể làm thay đổi Giá trị quỹ hợp đồng và Giá trị

             hoàn lại của hợp đồng.

Giá của các Đơn vị quỹ có thể tăng hoặc giảm. Kết quả hoạt động của Quỹ Thịnh Vượng không được đảm bảo. Giá trị quỹ hợp

             đồng tùy thuộc vào Giá đơn vị quỹ tại từng thời điểm.

   3 - Tôi đã hiểu rõ đặc điểm, quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm.

   4 - Tôi đồng ý tham gia sản phẩm này và phải đọc kỹ nội dung Quy tắc và Điều khoản hợp đồng ngay khi hợp đồng được phát hành.

Họ và tên của Bên mua bảo hiểm Chữ ký của Bên mua bảo hiểm Ngày/tháng/năm

Tôi, Tư vấn tài chính mã số 359974 ký tên dưới đây cam kết đã giải thích đầy đủ và tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về nội dung của

Bảng minh họa này.

Họ và tên của Tư vấn tài chính Chữ ký của Tư vấn tài chính Ngày/tháng/năm
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