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Cuộc sống là một chặng đường dài đầy những ấp ủ 
cho riêng mình với bao ước mơ, hy vọng về một tương 
lai tươi sáng. Trên hành trình đầy thăng trầm đó, ít ai 
tránh khỏi những khó khăn, thất bại, thậm chí nản lòng 
không muốn bước tiếp. Điều quan trọng nhất chính là sự 
bền bỉ, nỗ lực không ngừng để tận hưởng niềm vui khi đạt 
được những cột mốc quan trọng. 



Trọn Đời An Nhiên sẽ luôn bên bạn, giúp bạn vững tin hơn trên chặng đường 
chinh phục những thử thách và thăng trầm trong cuộc sống. Sản phẩm là điểm 

tựa vững chắc khi bạn mệt mỏi, sẵn sàng san sẻ niềm hạnh phúc cùng bạn.

Cùng Trọn Đời An Nhiên vững vàng trong từng bước tiến về tương lai cũng như 
tận hưởng từng phút giây an lành của cuộc sống.

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN
TRỌN ĐỜI AN NHIÊN?

Trọn Đời An Nhiên sẽ giúp bạn bảo vệ tài chính tối 
ưu lên đến 400% STBH trước các rủi ro Tử vong do 
Tai Nạn:

Bao gồm các QLBH thương tật, tổn thương nội tạng, 
gãy xương, bỏng nghiêm trọng do Tai Nạn. Tổng 
chi trả cho các quyền lợi này lên đến 100% STBH.

Quyền Lợi Tử Vong Quyền lợi thương tật do Tai Nạn

Linh hoạt chọn lựa kế hoạch 
bảo hiểm (Cơ bản/Nâng cao) 
và linh hoạt chọn lựa thời 
hạn đóng phí, đồng thời, bảo 
vệ toàn diện cho bạn và cả 
gia đình với một hợp đồng 
duy nhất đến trọn đời. 

Bảo vệ tài chính tối ưu trước 
các rủi ro không mong 
muốn như Tử Vong do Tai 
Nạn lên đến 400% STBH.

Miễn phí rút tiền trong suốt 
thời hạn hợp đồng.

Khoản thưởng đều đặn và 
hấp dẫn: 3% mỗi 3 năm 
trên GTTK Cơ bản. Đặc biệt, 
phần thưởng lên đến 150% 
và 400% Phí bảo hiểm cơ 
bản năm đầu tiên khi bạn 
đạt được những cột mốc 
quan trọng (năm 10 và năm 
20 hợp đồng)(*). 

Tăng mệnh giá trong 
những cột mốc quan trọng 
như lập gia đình, sinh con 
mà không cần phải thẩm 
định(*).

Khởi đầu tuyệt vời và kết 
thúc viên mãn với điều 
khoản miễn Phí Quản Lý 
Hợp Đồng và Phí Bảo Hiểm 
Rủi Ro trong năm HĐ đầu 
tiên và kể từ khi Người 
Được Bảo Hiểm đạt 85 tuổi. 

HĐ: Hợp đồng
STBH: Số tiền Bảo Hiểm

GTTK Cơ bản: Giá trị Tài khoản Cơ bản
GTTK Đóng thêm: Giá trị Tài khoản Đóng thêm

Ghi chú:

TRỌN ĐỜI AN NHIÊN
CHUẨN BỊ NỀN TẢNG CHO TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG
Chúng tôi hiểu để đi hết chặng đường dài và chạm được những cột mốc quan trọng, bạn phải chuẩn bị 
một hành trang vững chắc, giúp đưa bạn đi nhanh hơn và đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống.

 • Kế hoạch cơ bản: Số tiền lớn hơn (STBH và 
GTTK Cơ bản) + GTTK Đóng thêm.

 • Kế hoạch nâng cao: STBH + GTTK Cơ bản + 
GTTK Đóng thêm.

 • Công ty sẽ chi trả trước 10% STBH (tối đa 30 
triệu đồng) như khoản hỗ trợ chu toàn hậu sự 
khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (*).

 • Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với danh mục 
các sản phẩm bổ trợ đính kèm đa dạng cùng 
mức phí hấp dẫn như Sống Khỏe Mỗi Ngày, 
Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng, Quyền Lợi 
Miễn Đóng Phí…

GTTK Hợp đồng: Giá trị Tài khoản Hợp đồng
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5 Trọn Đời An Nhiên

Trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 tuổi, ngoài Quyền Lợi Tử Vong nêu trên, Manulife chi trả thêm theo 
quy định như sau:

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

Loại tai nạn Số Tiền Chi Trả Thêm

1. Tai nạn máy bay:
Khi Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) đang là hành khách có mua vé trên một 
chuyến bay thương mại.

300% Số Tiền Bảo Hiểm

2. Tai nạn giao thông hoặc Tai nạn thang máy hoặc hỏa hoạn (nhưng 
không thuộc trường hợp (1)):

 • Khi NĐBH đang là hành khách có mua vé trên Phương Tiện Giao Thông Công 
Cộng; hoặc 

 • Khi NĐBH đang di chuyển bằng Thang Máy (ngoại trừ những người đang 
làm nhiệm vụ sửa chữa/bảo trì Thang Máy); hoặc 

 • Khi NĐBH bị tử vong do hậu quả trực tiếp của hỏa hoạn xảy ra tại các Tòa Nhà 
Công Cộng.

200% Số Tiền Bảo Hiểm

3. Tai nạn không thuộc trường hợp (1) hoặc (2) 100% Số Tiền Bảo Hiểm

Ghi chú: Trong trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, QLBH sẽ được điều chỉnh theo quy định tại Điều Khoản Hợp Đồng. 

(*) Nếu thỏa điều kiện quy định tại điều khoản sản phẩm
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7 Trọn Đời An Nhiên

 • Hưởng lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ Liên Kết Chung, không thấp hơn mức lãi suất cam kết. Lãi suất của Quỹ 
Liên Kết Chung được công bố hàng tháng trên website:  www.manulife.com.vn

 • Trong bất cứ mọi biến động của thị trường, Manulife luôn cam kết trả lãi cao hơn hoặc bằng mức lãi suất 
đảm bảo.

Mức lãi suất đảm bảo

 • Giữ tốc độ tích lũy của bạn ổn định với Quyền Lợi Duy Trì Hợp Đồng Định Kỳ: 3% mỗi 3 năm trên GTTK 
Cơ bản, bắt đầu từ năm HĐ thứ 3.

 • Quyền Lợi Duy Trì Hợp Đồng Đặc Biệt lên đến 150% và 400% Phí Bảo hiểm Cơ Bản Năm HĐ đầu tiên 
quy năm khi bạn đạt được những cột mốc quan trọng (năm 10 và năm 20 hợp đồng):

Đơn vị: đồng

TRỌN ĐỜI AN NHIÊN
TẠO ĐÀ CHO TƯƠNG LAI THỊNH VƯỢNG 

Sự thịnh vượng không đến trong ngày một ngày hai, mà đòi hỏi cả một quá trình. Với Trọn Đời An Nhiên 
chúng tôi cam kết sẽ đồng hành, giữ gìn và tích lũy cùng bạn cho những dự định mai sau, cho một tương 
lai thịnh vượng. Hãy tiến bước cùng Trọn Đời An Nhiên để tận hưởng trọn vẹn những ưu điểm vượt trội sau:

Năm hợp đồng Từ năm 1 đến 
năm 3

Từ năm 4 đến 
năm 5

Từ năm 6 đến 
năm 10 Từ năm 11 trở đi

Lãi suất cam kết 
hàng năm

4,0% 3,0% 2,0% 1,0%

Số tiền bảo hiểm Tại Năm Hợp Đồng thứ 10 Tại Năm Hợp Đồng thứ 20
Tỉ lệ % Phí BH Cơ Bản năm Hợp Đồng đầu tiên quy năm

Dưới 1 tỷ 50% 300%

Từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ 100% 350%

Tử 1.5 tỷ 150% 400%
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9 Trọn Đời An Nhiên

 • Tham gia tích lũy thêm với phí BH đóng thêm, giúp linh hoạt gia tăng giá trị tài khoản

 • Chủ động rút tiền từ Giá Trị Tài Khoản hoàn toàn miễn phí, an tâm trước mọi bất trắc của cuộc sống

 • Minh bạch trong việc quản lý hợp đồng với 2 tài khoản riêng biệt

 • Tăng mệnh giá trong những cột mốc quan trọng như lập gia đình, sinh con mà không cần thẩm định.

TRỌN ĐỜI AN NHIÊN
LINH HOẠT TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI
Trên chặng đường dài luôn luôn ẩn chứa nhiều biến động. Những thay đổi đó sẽ tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến cuộc đời bạn, có thể cản trở những kế hoạch, mục đích của bạn. Thấu hiểu điều đó, chúng 
tôi đưa ra những giải pháp giúp bạn linh hoạt thay đổi kế hoạch tài chính theo nhu cầu thực tế, để bạn ổn 
định cuộc sống và vững tin hơn trong tương lai.

Cơ chế hoạt động của Trọn Đời An Nhiên:

PHÍ BH CƠ BẢN

TÀI KHOẢN CƠ BẢN TÀI KHOẢN ĐÓNG THÊM

QUYỀN LỢI DUY TRÌ
HỢP ĐỒNG ĐẶC BIỆT

QUYỀN LỢI DUY TRÌ
HỢP ĐỒNG ĐỊNH KỲ

PHÍ BH ĐÓNG THÊM

LÃI SUẤT

Phí ban đầu
Phí quản lý hđ & phí bảo hiểm rủi ro

Phí chấm dứt HĐ

THÔNG TIN CHUNG
 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi - 65 tuổi. 

 • Thời hạn hợp đồng: đến tuổi 99

 • Thời hạn đóng phí: Bắt buộc là 03 Năm Hợp Đồng đầu tiên. Sau đó, Bên Mua Bảo Hiểm có thể lựa chọn 
thời hạn đóng phí nhưng tối đa không quá thời hạn hợp đồng. Khách hàng nên đóng phí đúng như dự kiến 
để có thể đạt được các mục tiêu tài chính đã xác định

THÔNG TIN CẦN BIẾT
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 • Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: Là khoản phí đóng cho sản phẩm chính

 • Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ: Là khoản phí đóng cho (các) sản phẩm bổ trợ

 • Phí Bảo Hiểm Định Kỳ: Là tổng của Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ (nếu có).

 • Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng thêm ngoài Phí Bảo Hiểm Định Kỳ 
cho Hợp Đồng Bảo Hiểm.

 • Phí Ban Đầu: Phí Ban Đầu là phí được khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản, Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ và Phí Bảo 
Hiểm Đóng Thêm trước khi phân bổ vào tài khoản hợp đồng. Phí Ban Đầu không áp dụng với sản phẩm 
Sống Khỏe Mỗi Ngày.

 • Phí Quản Lý Hợp Đồng được miễn phí trong Năm Hợp Đồng đầu tiên.

Năm Phí Bảo Hiểm 1 2 3 4+

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản 85% 60% 25% 2%

% Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ 65% 50% 35% 2%

% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm 2%

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033+

Phí 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 60

Năm Phí Bảo Hiểm 1 2 3 4 5 6 7+

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản quy năm của Năm Hợp Đồng đầu tiên
90% 75% 60% 45% 30% 15% 0%

% Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ quy năm hiện tại
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GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC LOẠI PHÍ LIÊN QUAN

 • Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng để đảm 
bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ, trừ sản phẩm 
Sống Khoẻ Mỗi Ngày. Phí Bảo Hiểm Rủi Ro được miễn phí trong năm đầu và từ năm khách hàng đạt 85 
tuổi trở đi.

 • Phí Quản Lý Quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ được 
khấu trừ trước khi Công Ty công bố lãi suất đầu tư. Mức Phí Quản Lý Quỹ hiện tại là một phẩy năm phần 
trăm một năm (1,5%/năm) tính trên Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.

 • Phí Quản Lý Hợp Đồng: Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Manulife thực hiện các công việc 
cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp Đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp 
Đồng cho Bên Mua Bảo Hiểm. Phí Quản Lý Hợp Đồng sẽ thay đổi trong mỗi năm dương lịch nhưng 
không vượt quá mức quy định tối đa (60.000 đồng/tháng) như bảng sau: (Đơn vị: ngàn đồng)

 • Phí Rút Giá Trị Tài Khoản (GTTK) Hợp Đồng: Miễn phí rút Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng cho cả trường hợp rút từ 
giá trị Tài Khoản Cơ Bản và giá trị Tài Khoản Đóng Thêm.

 • Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng Trước Hạn: Là khoản phí phát sinh khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp 
Đồng trước thời hạn. Phí này được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và trên Phí 
Bảo Hiểm Bổ Trợ cho Tài Khoản Cơ Bản, và miễn phí cho Tài Khoản Đóng Thêm. Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng 
Trước Hạn không áp dụng với sản phẩm Sống Khỏe Mỗi Ngày.

Phí Quản Lý Hợp Đồng được miễn phí trong năm HĐ đầu tiên và kể từ khi NĐBH đạt 85 tuổi.

Lưu ý: Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng và Phí Quản Lý Quỹ có thể được thay đổi sau khi có sự chấp thuận của Bộ Tài Chính. Công Ty sẽ gửi 
thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm ba (03) tháng trước khi áp dụng mức phí mới.

Quỹ liên kết chung: Là (“Quỹ”) được hình thành từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Được Phân Bổ và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm Được Phân Bổ và được tạo ra từ tất 
cả các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung do Công Ty phát hành. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là nhằm mục đích đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định và sinh 
lời với khả năng thanh khoản cao. Các tài sản tập trung chủ yếu vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ của thị 
trường tiền tệ và các kênh đầu tư khác.
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13 Trọn Đời An Nhiên

Manulife luôn quan tâm tới mọi trải nghiệm của bạn trên mỗi 
chặng đường của hợp đồng bảo hiểm. Với giao diện thân 
thiện và nhiều tiện ích dễ sử dụng, bạn có thể kết nối dịch vụ 
trực tuyến của Manulife chỉ với vài “click” chuột để làm quen 
và tìm hiểu những thông tin quan trọng cần biết khi tham gia 
bảo hiểm:

www.manulife.com.vn/vi/dich-vu/
so-tay-khach-hang.html

Kênh hỗ trợ thông tin/yêu cầu/thắc mắc

Tổng đài Chăm sóc Khách hàng Manulife 1900 1776

www.manulife.com.vn Manulife Vietnam

Từ 8h30 đến 18h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ Lễ, Tết)

Tòa nhà Manulife Plaza, 
Số 75, Đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh

Sổ tay khách hàng

Trang Hợp đồng của tôi (ManuConnect)

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến (eClaims)

CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM

Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến 

Dịch vụ và Thẻ bảo lãnh viện phí điện tử
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Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ 
sức khỏe, gia tăng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số hóa của chúng tôi với 
sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang lại các giải pháp và dịch vụ bảo hiểm cải tiến đến với người dân 
Việt Nam, để họ an tâm tận hưởng cuộc sống “Tốt hơn mỗi ngày”. 

Về công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

 • (*): Số liệu tính đến tháng 12/2021.

 • 28% tăng trưởng - đứng đầu thị phần Bảo hiểm 
về doanh thu khai thác mới

 • 32% tăng trưởng về NPS so với năm 2019 (NPS 
là chỉ số Đo lường Sự hài lòng của khách hàng)

 • 1.669 Thành viên MDRT tại Việt Nam

 • 22.220 tỷ đồng vốn điều lệ

 • Hơn 78.000 tỷ đồng tổng tài sản 

 • Hơn 1.500.000 Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ 
đang được duy trì và có hiệu lực

 • 5.338 tỷ đồng được chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm

 • 89 chi nhánh, văn phòng trên toàn quốc cùng 
đội ngũ 60.000 tư vấn viên chuyên nghiệp



Công ty sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến một trong các nguyên nhân dưới đây:
‣ Tự tử hoặc có hành vi tự tử
‣ Các hành vi phạm tội
‣ Các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Giới hạn phạm vi bảo hiểm” trong Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Đơn Vị Đóng Phí Định Kỳ (Phiên Bản 3). Các quyền lợi và 
điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Quy tắc và Điều khoản đã được Bộ Tài Chính phê duyệt. Vui lòng tham khảo Quy Tắc và Điều Khoản.

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).
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Trọn Đời An Nhiên luôn bên bạn trên chặng đường 
dài phía trước. Đừng do dự và hãy bắt đầu tận hưởng 
niềm vui với những cột mốc thành công của mình 
ngay từ hôm nay.

Liên hệ ngay Chi nhánh hoặc Phòng giao dịch gần nhất 
của VietinBank để tìm hiểu về những quyền lợi ưu việt 
của Trọn Đời An Nhiên!


