
LỘC TÂM AN
Chu toàn cho bạn 
          cuộc sống bình an

• Tuổi tham gia: từ 18 đến 55 tuổi
• Thời hạn bảo hiểm: 7 năm
• Thời hạn đóng phí: 7 năm
• Số tiền bảo hiểm: 10.000.000 đ

1. Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về Quy tắc và Điều khoản 
sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Dai-ichi Life Việt Nam tại địa chỉ: 
www.dai-ichi-life.com.vn hoặc tại các điểm giao dịch của bưu điện.

2. Dai-ichi Life Việt Nam chỉ chi trả tối đa 03 (ba) Hợp đồng bảo hiểm sản 
phẩm Lộc Tâm An cho mỗi Người được bảo hiểm.

3. Để yêu cầu bồi thường quyền lợi bảo hiểm, khách hàng cần mang theo 
Giấy chứng nhận bảo hiểm, bản sao CMND và các bằng chứng chứng 
nhận được bảo hiểm  đến bất kỳ Chi nhánh Bưu điện hoặc bất kỳ Quầy 
dịch vụ khách hàng nào của Dai-ichi Life Việt Nam.

4. Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam. 
Điện thoại: (08) 38100 888 – Số máy nhánh: 1.

ĐIỀU KIỆN THAM GIAQUYỀN LỢI BẢO HIỂM ƯU VIỆT

PHÍ ĐÓNG HẤP DẪN

BẠN CẦN CHÚ Ý NHỮNG GÌ?

Sự kiện bảo hiểm

1. Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
2. Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn (1)
3. Thương tật do tai nạn gồm (2)

Phỏng (bỏng) toàn bộ chiều dày của da từ 20% diện tích phải ghép da
Mất hoặc liệt hoàn toàn một chân hoặc một tay
Mất thị lực (mù hoàn toàn và không thể hồi phục) một mắt
Mất thính lực (điếc hoàn toàn và không thể hồi phục) hai tai

4. Hỗ trợ nằm viện do tai nạn (3)
Mỗi lần nằm viện do tai nạn từ 4 - 9 đêm liên tục
Mỗi lần nằm viện do tai nạn từ 10 đêm liên tục trở lên

5. Đáo hạn hợp đồng (4)

Mức bồi thường

10.000.000 đ
20.000.000 đ

10.000.000 đ
  5.000.000 đ
  5.000.000 đ
  5.000.000 đ

     200.000 đ
     500.000 đ

Hoàn phí đã nộp

Lưu ý: Công ty chỉ chi trả một trong hai quyền lợi Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai 
nạn và Hợp đồng chấm dứt hiệu lực
(1) Quyền lợi Tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn sẽ trừ đi các quyền lợi Thương tật do tai nạn đã chi trả trước đó (nếu có)
(2) Tổng quyền lợi chi trả cho các sự kiện bảo hiểm Thương tật do tai nạn không vượt quá 10 triệu đồng cho mọi trường hợp
(3) Hỗ trợ tối đa 3 (ba) lần nằm viện cho mỗi năm hợp đồng
(4) Nếu trước đó chưa có yêu cầu bồi thường cho bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào

Tài liệu chỉ mang tính giới thiệu. Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để có thông tin chi tiết về các Quyền lợi bảo hiểm.

Định kỳ đóng phí
Năm (12 tháng)

Nửa năm (6 tháng)

Mức phí
300.000 đ
160.000 đ

LỘC TÂM AN
MỨC PHÍ HỢP LÝ

BẢO VỆ TRƯỚC RỦI RO TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN

QUYỀN LỢI BẢO VỆ CAO GẤP 2 LẦN NẾU RỦI RO XẢY RA DO TAI NẠN

HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN DO TAI NẠN

BẢO VỆ NGAY KHI THAM GIA - KHÔNG THẨM ĐỊNH SỨC KHỎE

HOÀN LẠI TOÀN BỘ PHÍ BẢO HIỂM ĐÃ ĐÓNG KHI ĐÁO HẠN

Với sứ mệnh “Vì cuộc sống tươi đẹp” và mục tiêu mang đến an sinh xã hội lâu dài cho 

người dân Việt thông qua các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với chất lượng hàng đầu 

Nhật Bản, vào ngày 18/01/2016, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm độc quyền dài 

hạn 15 năm.  Với sự hợp tác chiến lược này, hai doanh nghiệp đã tích cực phát huy 

thế mạnh vốn có của mỗi bên nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam an tâm chăm sóc sức 

khỏe, tích lũy tài chính và bảo vệ cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng sống và 

chung tay phát triển lợi ích xã hội.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỐI ĐA LÊN ĐẾN

20.000.000 đ

BẠN CÓ BIẾT?
CHỈ VỚI 25.000 đ
TIẾT KIỆM MỖI THÁNG

Mặt ngoài

Mặt trong


