
AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN

AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN BẢO VỆ BẠN VÀ GIA ĐÌNH TRƯỚC NHỮNG RỦI RO 
TRONG CUỘC SỐNG NHƯ THẾ NÀO?

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước năm 65 tuổi hoặc 
bị Tử vong, khách hàng sẽ nhận được giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm cộng với Khoản giá 
trị chênh lệch chia thêm hoặc Giá trị hoàn lại tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bổ sung đa dạng của 
Dai-ichi Life Việt Nam nhằm gia tăng sự bảo vệ trước những rủi ro do tai nạn hoặc bệnh hiểm 
nghèo… với một mức phí hợp lý.

AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN – Giải pháp tài chính ưu việt, không chỉ 
tạo dựng sự thịnh vượng mà còn bảo đảm cho bạn và gia đình một tương lai 
an nhàn, hạnh phúc.

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3810 0888      |      Fax: (028) 3997 3000      |      www.dai-ichi-life.com.vn

      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. 

      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.

Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life Holdings
tại Tokyo, Nhật Bản

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dlvn.mcustomerportal

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.

TẬN HƯỞNG TIỆN ÍCH TẢI ỨNG DỤNG DAI-ICHI CONNECT TẠI ĐÂY:

https://apps.apple.com/vn/app/dai-ichi-connect/id1435474783?l=vi



AN PHÚC GIA ĐÌNH – HƯNG THỊNH TƯƠNG LAI
Một cuộc sống an vui, sung túc cho những người thân yêu trong gia đình luôn là ước mơ trong mỗi 
chúng ta. Vì vậy, việc hoạch định tài chính phù hợp với nhu cầu để thực hiện các kế hoạch cho 
tương lai là điều bạn cần phải bắt đầu ngay hôm nay!

Nhưng làm thế nào để kế hoạch tài chính ấy luôn đạt được kết quả như bạn mong đợi? Có sản 
phẩm bảo hiểm nào vừa mang đến cho bạn và gia đình sự bình an vì luôn được bảo vệ toàn diện 
trước những rủi ro trong cuộc sống và vừa mang đến sự thịnh vượng vì những khoản tiền tiết kiệm 
của bạn luôn được đầu tư sinh lợi hiệu quả?

An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu và sự mong đợi của bạn!

Sinh lợi: Giá trị hợp đồng bảo hiểm được hưởng lãi suất đầu tư hiệu quả và cam kết không thấp 
hơn lãi suất đảm bảo tối thiểu.

Đầu tư an toàn, ổn định: An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện giúp khách hàng an tâm, không còn 
những băn khoăn lo lắng khi phải theo dõi tình hình thị trường, hoàn toàn an tâm về việc đầu tư 
tài chính hiệu quả, ổn định và lâu dài từ đội ngũ chuyên gia đầu tư am tường và kinh nghiệm, 
được hỗ trợ từ Dai-ichi Life Nhật Bản, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế 
giới, với tiềm lực tài chính vững mạnh hơn 100 năm kinh nghiệm tại Nhật Bản và toàn cầu.

Đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn: Nhận được những khoản tiền mặt định kỳ được chi trả 
mỗi 3 năm hợp đồng.

Bảo vệ toàn diện: Quyền lợi bảo vệ khi rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ Giá trị hợp đồng được hình thành từ phí bảo hiểm và lãi 
tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng.

Chủ động lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí: Với quyền lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí, bạn có 
thể chủ động lựa chọn thời hạn đóng phí thích hợp với mong muốn và nhu cầu tài chính của mình.

Quyền được hưởng lãi suất đầu tư hiệu quả hàng tháng
Giá trị hợp đồng bảo hiểm của khách hàng sẽ được tích lũy và tăng trưởng ổn định với mức lãi 
suất công bố hấp dẫn. Mức lãi suất này sẽ được cập nhật hàng tháng trên trang thông tin điện 
tử chính thức của Dai-ichi Life Việt Nam và được cam kết không thấp hơn mức lãi suất đảm bảo 
tối thiểu.

Mức lãi suất đảm bảo tối thiểu cho sản phẩm này là 3%/ năm trong 5 năm hợp đồng bảo hiểm 
đầu tiên, 2%/ năm từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10 và 1%/ năm trong những 
năm hợp đồng tiếp theo.

An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho bạn hoặc người thân 
của mình trong độ tuổi từ 0 – 60 tuổi.

An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện với nhiều lựa chọn linh hoạt về thời hạn tham gia hợp đồng như 
12 năm; 15 năm; 18 năm hoặc 21 năm để khách hàng có thể quyết định khoảng thời gian phù hợp 
nhất với kế hoạch tài chính của mình.

AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN PHÙ HỢP VỚI KHÁCH HÀNG NÀO?

AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN SẼ CÙNG KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ, 
TIẾT KIỆM NHƯ THẾ NÀO?

AN PHÚC HƯNG THỊNH TOÀN DIỆN CÓ NHỮNG ƯU THẾ GÌ?
Quyền lợi tiền mặt định kỳ
Cứ mỗi 3 năm hợp đồng, bạn có thể nhận 1 khoản tiền mặt định kỳ để chi tiêu cho những nhu 
cầu tài chính trong ngắn hạn theo như kế hoạch đã đặt ra hoặc bạn có thể để khoản tiền mặt 
định kỳ này lại Dai-ichi Life Việt Nam để hưởng lãi hàng tháng.

Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng
Giá trị hợp đồng sẽ được hình thành từ một phần phí bảo hiểm 
định kỳ của bạn cộng với khoản lãi được tích lũy hàng tháng theo 
mức lãi suất công bố của Dai-ichi Life Việt Nam.

Bạn sẽ nhận được toàn bộ giá trị này khi hợp đồng đáo hạn.

Đối với hợp đồng có thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng: những khoản tiền mặt 
định kỳ này sẽ bằng tỷ lệ phần trăm của tổng phí bảo hiểm chuẩn bạn đã đóng trong 3 năm hợp 
đồng gần nhất của sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện với tỷ lệ trong bảng như sau:

Đối với các hợp đồng có thời hạn đóng phí ngắn hạn: các khoản tiền mặt định kỳ sẽ có 
giá trị và thời hạn chi trả tương đương với giá trị và thời hạn chi trả các khoản tiền mặt định 
kỳ của hợp đồng có thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng.

Quyền lựa chọn sớm hoàn tất đóng phí
Bạn sẽ sớm hoàn tất việc đóng phí trong khi các kế hoạch tài chính vẫn được đảm bảo với các 
lựa chọn thời hạn đóng phí thích hợp. An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện có các thời hạn đóng phí 
như sau:

- Thời hạn đóng phí ngắn hạn: bằng 1/3 hoặc 2/3 thời hạn hợp đồng
- Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng.


