
BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
BẢO HIỂM AN NHÀN HƯU TRÍ

(Phí đơn kỳ)
Bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí cung cấp cho khách hàng một kế hoạch hưu trí giúp an tâm vui sống khi nghỉ hưu.
Một vài điểm nổi bật của Bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí:

● Bảo vệ toàn diện
-  Chỉ đóng phí một lần và được bảo vệ toàn diện trong suốt thời hạn tích lũy và thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ.
-  Quyền lợi Chu toàn hậu sự với ứng trước 10% quyền lợi tử vong của sản phẩm bảo hiểm hưu trí.
-  Được gia tăng quyền lợi bảo hiểm với các quyền lợi của sản phẩm bổ sung.

● An tâm về tài chính cho tương lai hưu trí an nhàn
-  Ngay khi nghỉ hưu bạn sẽ nhận được quyền lợi hưu trí đều đặn hàng năm.
-  Được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ hưu trí tự nguyện.
-  Giúp bạn gia tăng tài sản trong ngắn hạn cũng như dài hạn với mức tăng trưởng cam kết tối thiểu là 5 %/năm trong 10 năm đầu của hợp đồng.

● Và linh hoạt không giới hạn phí đóng thêm khi có tiền nhàn rỗi

An Nhàn Hưu Trí - Giải pháp tài chính hiệu quả cho kế hoạch hưu trí an nhàn trong tương lai.

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.
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TRANG THÔNG TIN

THÔNG TIN CÔNG TY DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI 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/GPĐC30/KDBH do BTC cấp ngày 03/10/2018; Vốn điều lệ: gần 7.700 tỷ VNĐ; 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) 3977 3000

CHI TIẾT VỀ KHÁCH HÀNG

Họ tên Giới tính Tuổi bảo hiểm Nhóm nghề nghiệp
Người được bảo hiểm (1) Nguyễn Văn A Nam 57 1
Bên mua bảo hiểm (2) Nguyễn Văn A Nam 57 1

THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Sản phẩm
Người được

bảo hiểm
(NĐBH)

Tuổi kết
thúc HĐ

Thời hạn
hợp đồng

(năm)

Thời hạn
đóng phí

(năm)

Số tiền
bảo hiểm

Phí BH
cơ bản của sản

phẩm chính

Phí BH sản phẩm
bổ sung

Phí BH đóng
thêm dự
tính(*)

Phí BH dự tính
(*)

An Nhàn Hưu Trí (1) 74 17 Đơn kỳ 50.000.000 2.700.000 197.300.000 200.000.000

Tổng phí bảo hiểm 200.000.000

- Thời hạn HĐ: là tổng thời hạn tích lũy và thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ.

- Thời hạn tích lũy: được tính kể từ ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm và kết thúc vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt đến Tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí định kỳ.

- Tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí định kỳ: là 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ.

- Tổng định kỳ nhận quyền lợi hưu trí: hàng năm trong vòng 15 năm.

(*) Phí bảo hiểm dự tính và Phí bảo hiểm đóng thêm dự tính cho năm đầu. Phí bảo hiểm dự tính và Phí bảo hiểm đóng thêm cho những năm sau sẽ được minh họa ở trang "Minh họa quyền lợi bảo hiểm" hoặc "Minh
họa phân bổ phí bảo hiểm và giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí".

THÔNG TIN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Họ và tên: Mã số: 158424 Văn phòng của TVTC: PA
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TÓM TẮT VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Các quyền lợi cơ bản của sản phẩm Bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí
● Quyền lợi hưu trí định kỳ

- Quyền lợi hưu trí định kỳ sẽ được chi trả hàng năm bắt đầu từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt đến Tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí định kỳ.

- Quyền lợi hưu trí định kỳ lần đầu tiên: được xác định dựa trên giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí tại Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt đến tuổi bắt đầu nhận quyền lợi hưu trí
định kỳ chia đều cho tổng định kỳ nhận quyền lợi hưu trí.

- Quyền lợi hưu trí định kỳ các lần tiếp theo: được xác định dựa trên giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí tại (các) kỳ nhận quyền lợi hưu trí định kỳ chia đều cho tổng số định kỳ nhận quyền lợi hưu trí còn lại tương
ứng.

● Quyền lợi Chu toàn hậu sự
- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ứng trước một phần quyền lợi bảo hiểm tử vong của sản phẩm này với số tiền chi trả là giá trị nào nhỏ hơn của 10% quyền lợi tử vong thực

trả của sản phẩm bảo hiểm hưu trí hoặc 30 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm ngay khi nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm thỏa điều kiện quy định.
- Quyền lợi Chu toàn hậu sự không bị tính phí hoặc lãi.
- Khi quyền lợi Chu toàn hậu sự đã được chi trả, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ khấu trừ số tiền này khi chi trả quyền lợi tử vong của sản phẩm chính. Trong trường hợp số tiền thực trả hoặc từ chối thanh toán của

quyền lợi tử vong nhỏ hơn quyền lợi Chu toàn hậu sự, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không thu hồi khoản chênh lệch giữa hai quyền lợi này.
● Quyền lợi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)
- Nếu Người được bảo hiểm Tử vong hoặc TTTBVV trong thời hạn tích lũy: 100% Số tiền bảo hiểm cộng toàn bộ giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí tại thời điểm Tử vong hoặc TTTBVV.
- Nếu Người được bảo hiểm Tử vong hoặc TTTBVV trong thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ: Giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí tại thời điểm Tử vong hoặc TTTBVV.
● Quyền lợi nhận lãi từ kết quả đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện

- Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực, giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện được Dai-ichi Life Việt Nam công bố hàng
tháng trên trang thông tin điện tử chính thức của công ty.

- Trong mọi trường hợp, mức lãi suất công bố sẽ không thấp hơn lãi suất đầu tư đảm bảo được Dai-ichi Life Việt Nam cam kết cho hợp đồng bảo hiểm này là 5%/ năm cho 10 năm đầu và 3%/ năm cho những năm
tiếp theo của Tài khoản bảo hiểm hưu trí.

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.
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TÓM TẮT CÁC LOẠI CHI PHÍ
● Chi phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào Năm phí bảo hiểm và được tính trên tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm đóng thêm theo tỷ lệ

sau:

Năm phí bảo hiểm 1 Từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 6 Kể từ năm thứ 7 trở đi
Tỷ lệ % trên Phí bảo hiểm cơ bản 5%

Tỷ lệ % trên Phí bảo hiểm đóng thêm 5% 5% 2% 0%

Từ Năm phí bảo hiểm thứ 7 (bảy) trở đi, Bên mua bảo hiểm có thể bị tính phí giao dịch tiền mặt theo quy định tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, bưu điện hoặc các tổ chức có liên quan đến
thu phí bảo hiểm khi Bên mua bảo hiểm thực hiện nộp các khoản phí định kỳ hoặc phí đóng thêm cho Dai-ichi Life Việt Nam.

● Chi phí bảo hiểm rủi ro là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng  bảo hiểm.
- Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro được tính dựa trên cơ sở rủi ro tử vong và Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), theo độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe và nghề nghiệp của

Người được bảo hiểm (NĐBH). Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro có thể thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính.

- Chi phí bảo hiểm rủi ro thay đổi theo tuổi đạt được của NĐBH và sẽ thay đổi hàng năm.
- Chi phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm Bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí = Tỷ lệ chi phí bảo hiểm rủi ro * Số tiền bảo hiểm

● Chi phí quản lý hợp đồng:là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp đồng bảo hiểm. Chi phí
quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương lịch tại thời điểm khấu trừ, theo bảng sau:

Năm dương lịch 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Từ năm 2021 trở đi
Chi phí quản lý hợp đồng

(đồng/ tháng) 25.000 27.000 29.100 31.400 33.900 36.600 39.500 42.600 45.000

● Phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện. Khoản phí này sẽ được khấu trừ trước khi công bố Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ là 2%
giá trị tài sản đầu tư của quỹ trong năm.
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MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính: 50.000 Phí BH cơ bản sản phẩm chính: 2.700 Đơn vị: ngàn đồng

Quyền lợi minh họa của sản phẩm bảo hiểm An Nhàn Hưu Trí

Giá trị minh họa tại mức lãi suất đầu tư cam kết là 5%/ năm
cho 10 năm đầu của hợp đồng và 3%/ năm cho những năm

còn lại
Lãi suất đầu tư tại mức 4,5%/ năm Lãi suất đầu tư tại mức 6%/ năm

Năm
HĐ

Tuổi
của

NĐBH

Phí BH dự
tính

Phí BH
đóng thêm

Tổng
STBH của
sản phẩm
bổ sung

Giá trị tài
khoản BH
Hưu Trí

Quyền lợi
Tử vong

hoặc
TTTBVV

Quyền lợi hưu
trí định kỳ

Tổng quyền
lợi hưu trí

định kỳ tích
lũy (*)

Giá trị tài
khoản BH

hưu trí

Quyền lợi
Tử vong

hoặc
TTTBVV

Quyền lợi hưu
trí định kỳ

Tổng quyền
lợi hưu trí

định kỳ tích
lũy (*)

Giá trị tài
khoản BH

hưu trí

Quyền lợi
Tử vong

hoặc
TTTBVV

Quyền lợi hưu
trí định kỳ

Tổng quyền
lợi hưu trí

định kỳ tích
lũy (*)

1 57 200.000 197.300 198.209 248.209 198.209 248.209 200.102 250.102
2 58 206.764 256.764 206.764 256.764 210.746 260.746
3 59 215.677 265.677 215.677 265.677 221.958 271.958
4 60 210.809 210.809 14.378 15.313 210.809 210.809 14.378 15.313 219.033 219.033 14.797 15.759
5 61 204.984 204.984 15.058 32.345 204.984 204.984 15.058 32.345 215.034 215.034 15.645 33.446
6 62 198.122 198.122 15.768 51.240 198.122 198.122 15.768 51.240 209.845 209.845 16.541 53.236
7 63 190.138 190.138 16.510 72.154 190.138 190.138 16.510 72.154 203.342 203.342 17.487 75.320
8 64 180.941 180.941 17.285 95.253 180.941 180.941 17.285 95.253 195.390 195.390 18.486 99.903
9 65 170.435 170.435 18.094 120.715 170.435 170.435 18.094 120.715 185.845 185.845 19.539 127.205
10 66 158.518 158.518 18.937 148.729 158.518 158.518 18.937 148.729 174.550 174.550 20.649 157.465
11 67 142.316 142.316 19.815 179.500 144.392 144.392 19.815 179.500 161.338 161.338 21.819 190.938
12 68 125.096 125.096 20.331 212.819 128.781 128.781 20.627 213.135 146.029 146.029 23.048 227.895
13 69 106.825 106.825 20.849 248.857 111.594 111.594 21.463 249.848 128.435 128.435 24.338 268.628
14 70 87.475 87.475 21.365 287.786 92.739 92.739 22.319 289.857 108.356 108.356 25.687 313.446
15 71 67.026 67.026 21.869 329.783 72.131 72.131 23.185 333.390 85.585 85.585 27.089 362.669
16 72 45.476 45.476 22.342 375.013 49.698 49.698 24.044 380.666 59.923 59.923 28.528 416.626
17 73 22.871 22.871 22.738 423.604 25.414 25.414 24.849 431.874 31.202 31.202 29.961 475.615
18 74 22.871 25.414 31.202

Tổng phí
BH dự tính

200.000 288.211 297.747 334.817

Lưu ý:

- Số tiền thể hiện ở cột "Phí Bảo hiểm dự tính" đã bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm, phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính và phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung.

- Bảng minh họa này dựa trên giả định phí bảo hiểm cơ bản sản phẩm chính được đóng một lần; Quyền lợi tử vong hoặc TTTBVV, quyền lợi hưu trí định kỳ, giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu
trí thực tế có thể thay đổi phụ thuộc vào phí bảo hiểm thực đóng, phí bảo hiểm đầu tư, thời điểm đóng phí, lãi suất, v.v... Để biết thông tin chính xác về giá trị tài khoản và tình trạng của hợp
đồng, khách hàng nên thường xuyên theo dõi hợp đồng bảo hiểm của mình.

- Tài khoản bảo hiểm hưu trí sẽ đóng tạm thời khi giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí sau khi khấu trừ các Khoản khấu trừ hàng tháng và các Khoản nợ (nếu có) nhỏ hơn số tiền tối thiểu theo
quy định của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm.

- Trong thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ vào đầu mỗi năm hợp đồng tương ứng. Quyền lợi hưu trí định kỳ sẽ chấm dứt khi
Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi hưu trí định kỳ cuối cùng hoặc khi giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí đã được chi trả hết.
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(*) Tổng quyền lợi hưu trí định kỳ tích lũy được tính theo giả định các khoản Quyền lợi hưu trí định kỳ phát sinh được để lại Dai-ichi Life Việt Nam đến thời điểm đáo hạn. Các khoản Quyền
lợi hưu trí định kỳ phát sinh nếu để lại Dai-ichi Life Việt Nam sẽ được hưởng lãi suất theo tỷ lệ do Dai-ichi Life Việt Nam quy định tại từng thời điểm (tạm tính là 6,5%/ năm).
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MINH HỌA PHÂN BỔ PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ
Số tiền bảo hiểm ban đầu: 50.000 Phí BH cơ bản sản phẩm chính: 2.700 Đơn vị: ngàn đồng

Minh họa giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí tại các mức lãi suất đầu tư
Năm
HĐ

Tuổi
của

NĐBH

Phí bảo hiểm dự
tính

Phí BH sản phẩm
chính

Phí BH đóng
thêm

Phí BH sản phẩm
bổ sung

Phí BH phân bổ
sản phẩm chính

Chi phí BH rủi ro
sản phẩm chính

Phí quản lý hợp
đồng

Mức lãi suất cam kết là 5%/
năm cho 10 năm đầu của

Tài khoản bảo hiểm hưu trí
và 3%/ năm cho những năm

còn lại

Mức lãi suất đầu tư 4,5%/
năm

Mức lãi suất đầu tư 6%/
năm

1 57 200.000 2.700 197.300 190.000 717 540 198.209 198.209 200.102
2 58 780 540 206.764 206.764 210.746
3 59 848 540 215.677 215.677 221.958
4 60 540 210.809 210.809 219.033
5 61 540 204.984 204.984 215.034
6 62 540 198.122 198.122 209.845
7 63 540 190.138 190.138 203.342
8 64 540 180.941 180.941 195.390
9 65 540 170.435 170.435 185.845
10 66 540 158.518 158.518 174.550
11 67 540 142.316 144.392 161.338
12 68 540 125.096 128.781 146.029
13 69 540 106.825 111.594 128.435
14 70 540 87.475 92.739 108.356
15 71 540 67.026 72.131 85.585
16 72 540 45.476 49.698 59.923
17 73 540 22.871 25.414 31.202
18 74

Tổng phí
BH dự tính

200.000

Lưu ý:

- Số tiền thể hiện ở cột "Phí bảo hiểm dự tính" đã bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản sản phẩm chính, phí bảo hiểm đóng thêm và phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung.

- Giá trị ở cột "Chi phí BH rủi ro sản phẩm chính" minh họa cho Phí bảo hiểm rủi ro của sản phẩm chính ở mức lãi suất đầu tư cam kết.

- Phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung sẽ không được khấu trừ, phân bổ vào giá trị tài khoản của sản phẩm chính.

- Bảng minh họa này dựa trên giả định Phí bảo hiểm rủi ro không bao gồm phần phí tăng vì lý do sức khỏe hoặc tính chất nghề nghiệp.
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MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG
Khoản khấu trừ hàng tháng bao gồm Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng.
Các giá trị trong Bảng minh họa này là không cam kết, ngoại trừ Lãi suất đầu tư đảm bảo.
Các loại Chi phí trong hợp đồng bảo hiểm này có thể thay đổi nhưng không vượt quá mức quy định tối đa và phải được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính.
Việc tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ sung sẽ không phải là điều kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính. Phí bảo hiểm sản phẩm bổ sung sẽ không khấu trừ, không
phân bổ  và không ảnh hưởng đến giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí của hợp đồng bảo hiểm.
Bảng minh họa này chỉ nhằm mục đích tham khảo, BMBH vui lòng tham khảo chi tiết Quy tắc, điều khoản hợp đồng.

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 hoạ này.
2- Tôi đã hiểu rõ rằng:

● Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm hưu trí là một cam kết dài hạn, Người được bảo hiểm không được rút trước giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt theo
Quy tắc, điều khoản hợp đồng bảo hiểm.

● 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 Tài khoản bảo hiểm hưu trí.

● Giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí, quyền lợi hưu trí định kỳ tùy thuộc vào mức lãi suất đầu tư thực tế, Phí bảo hiểm thực đóng; và vì vậy giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí và quyền lợi
hưu trí định kỳ có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị ghi ở bảng minh hoạ này.

● Tài khoản bảo hiểm hưu trí sẽ đóng tạm thời khi giá trị Tài khoản bảo hiểm hưu trí sau khi khấu trừ Khoản khấu trừ hàng tháng và các Khoản nợ (nếu có) nhỏ hơn số tiền tối thiểu theo
công bố tại trang thông tin điện tử (website) của Dai-ichi Life Việt Nam tại từng thời điểm; hoặc Bên mua bảo hiểm có yêu cầu đóng Tài khoản bảo hiểm hưu trí tạm thời; hoặc trong
một số trường hợp theo quy định trong Quy tắc, điều khoản hợp đồng bảo hiểm này.

3- Tôi đã hiểu rõ đặc điểm sản phẩm, 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, 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 158424, 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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