THÔNG TIN CHUNG
Tuổi tham gia

18 tuổi - 50 tuổi

Thời hạn bảo hiểm dự kiến

15 năm (có thể tiếp tục hợp
đồng đến 99 tuổi)
6 năm hoặc 10 năm. Thời gian
đóng phí bắt buộc là 03 năm
đầu tiên.

Thời hạn óng phí

Hãy liên hệ ngay với Chuyên viên Quan hệ
Khách hàng của Techcombank để sở hữu
những quyền lợi ưu việt của An Gia Như Ý.

Lưu ý:

Tài liệu chỉ giới thiệu tóm tắt các ặc iểm của sản phẩm và không phải là Hợp
ồng bảo hiểm. Các quyền lợi và iều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo úng iều
khoản bảo hiểm ã ược Bộ Tài Chính phê duyệt.
Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra
có liên quan ến bất kỳ nguyên nhân nào dưới ây:
• Tự tử hoặc có hành vi tự tử
• Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
• Loại trừ khác (tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm)
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các Loại Trừ Bảo Hiểm tại Điều khoản Sản
phẩm bảo hiểm.
Sản phẩm này ược cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và phân
phối bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.

Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 6865 ngày
14.06.2019 với tên gọi kỹ thuật là Sản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung
Đóng Phí Linh Hoạt (Phiên Bản 2) Gia Tăng Bảo Vệ

An Gia Như Ý

Tâm An Hiện Tại, Điểm Tựa Tương Lai

QUYỀN LỢI NỔI BẬT
• An tâm sống khỏe với quyền lợi chi trả y tế lên đến 3 triệu
đồng/ngày nằm viện, tối đa đến 1.000 ngày trong suốt
thời hạn hợp đồng
• Nhận khoản chăm sóc sức khỏe hàng năm lên đến 3
triệu đồng nếu không có yêu cầu bồi thường y tế
• Bảo vệ tài chính trước các rủi ro không mong muốn như
Tử vong do tai nạn lên đến 400% Số Tiền Bảo Hiểm
• Tích lũy an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết xuyên
suốt thời hạn hợp đồng, cùng các khoản thưởng duy trì
hấp dẫn.
• Rút tiền miễn phí bất cứ khi nào trong suốt thời hạn hợp
đồng. Miễn phí quản lý và phí bảo hiểm rủi ro trong năm
đầu tiên.
• Linh hoạt gia tăng mệnh giá bảo vệ vào những cột mốc
quan trọng như lập gia đình, sinh con mà không cần
thẩm định lại.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
30 ngày

Năm 3

Năm 10

Năm 15

Tham gia

Quyền lợi
bảo vệ

Mỗi giai đọan của cuộc đời đều sẽ là những khoảnh
khắc tươi đẹp và đáng nhớ nếu chúng ta biết trân
trọng và sống hết mình với những đam mê và hoài
bão. Tận hưởng từng phút giây trong hiện tại và lên
kế hoạch vững chắc cho mai sau cùng giải pháp
An Gia Như Ý.
Bạn sẽ an tâm khi cuộc sống được bảo vệ và tài sản
được tích lũy xuyên suốt 15 năm với thời gian đóng
phí chỉ 6 năm hoặc 10 năm, An Gia Như Ý - giải pháp
ưu việt kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm trong
cùng một sản phẩm, đem đến sự an tâm tài chính
trong mọi giai đoạn cuộc sống của bạn.
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Quyền lợi trợ cấp y tế

Tử vong do Tai nạn
Tử vong

Hưởng lãi suất từ quỹ Liên Kết Chung
(không thấp hơn mức cam kết)

Quyền lợi
tích lũy

Thưởng
duy trì HĐ

Nhận toàn bộ
giá trị tích lũy

Rút tiền linh hoạt, hoàn toàn miễn phí
Tăng mệnh giá không cần thẩm ịnh

1 QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi trợ cấp y tế: nhẹ gánh nỗi lo chi phí khi nhập
viện điều trị
• Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện: tối đa 3.000.000 đồng,
chi trả cho mỗi ngày nằm viện. Mức trợ cấp sẽ được
tăng gấp đôi khi điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt.
• Quyền lợi trợ cấp thu nhập: chi trả thêm 20% Quyền lợi
trợ cấp Nằm Viện cho mỗi Ngày Nằm Viện kể từ Ngày Nằm
Viện thứ 6.
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• Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe: 100% Quyền lợi
trợ cấp Nằm Viện cộng thêm vào Tài Khoản Đóng Thêm
tại mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng nếu không có bất kỳ
quyền lợi trợ cấp y tế nào được chi trả trong năm hợp
đồng liền trước đó.
Quyền lợi Tử Vong: Giá trị lớn hơn (giá trị Tài Khoản Cơ
Bản, Số Tiền Bảo Hiểm) và giá trị Tài Khoản Đóng Thêm
Quyền lợi Tử Vong do Tai Nạn: chi trả thêm khi NĐBH tử
vong do tai nạn trước tuổi 70
• 300% STBH khi NĐBH tử vong do Tai Nạn máy bay
• 200% STBH khi NĐBH tử vong do Tai Nạn giao thông
hoặc Tai Nạn Thang Máy hoặc Hỏa hoạn
• 100% STBH khi NĐBH tử vong do các Tai Nạn khác
Quyền lợi chu toàn hậu sự: Chi trả trước 10% STBH
(tối đa 30 triệu đồng) ngay khi nhận được yêu cầu giải
quyết quyền lợi Tử vong.

2 QUYỀN LỢI TÍCH LŨY

Ngay từ khi tham gia, tài khoản của khách hàng sẽ được
hưởng lãi đầu tư từ quỹ Liên Kết Chung. Mức lãi suất này
sẽ tùy thuộc vào tình hình đầu tư thực tế của Quỹ Liên Kết
Chung, tuy nhiên không bao giờ thấp hơn mức lãi suất
cam kết:
Năm hợp đồng
Năm 1-3 Năm 4-5
3.0%
Lãi suất cam kết 4.0%

Năm 6-10
2.0%

Năm 11 trở đi
1.0%

Lãi suất công bố của Quỹ Liên Kết Chung được cập nhật
thường xuyên trên website www.manulife.com.vn

MINH HỌA QUYỀN LỢI
NGUYỄN VĂN NAM 30 tuổi
Tình trạng sức khoẻ tốt
Mệnh giá lựa chọn
Phí bảo hiểm hằng năm
Thời hạn hợp đồng dự kiến
Thời hạn đóng phí dự kiến

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
‣ Chi trả 3 triệu đồng/ ngày nằm viện
‣ Chi trả 6 triệu đồng/ ngày nếu nằm tại khoa
chăm sóc đặc biệt
Quyền lợi
‣ Hỗ trợ thêm 600 ngàn đồng/ ngày từ ngày
trợ cấp nằm viện nằm viện thứ 6 trở đi
‣ Chi trả tối đa lên đến 1.000 ngày nằm viện

Quyền lợi chăm
sóc sức khỏe

Năm 6

Năm 9

Nhận ngay 3 triệu đồng tại cuối mỗi năm hợp
đồng vào tài khoản khi không có yêu cầu bồi
thường y tế trong năm trước đó

‣ Chi trả 1,5 tỷ đồng khi tử vong
‣ Chi trả 3 tỷ đồng khi tử vong do tai nạn
‣ Chi trả 4.5 tỷ đồng khi tử vong do tai nạn khi
đang di chuyển trên phương tiện công cộng
Quyền lợi
bảo vệ sinh mạng hoặc thang máy
‣ Chi trả 6 tỷ đồng khi tử vong do tai nạn khi đang di
chuyển bằng máy bay

Ngoài ra, khách hàng sẽ nhận được các khoản thưởng
duy trì hợp đồng hấp dẫn (*):
Năm 3

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM
Tổng phí đóng:
378 triệu/ 10 năm

Năm 10

Năm 30 tuổi

3% giá trị tài khoản cơ bản
trung bình mỗi 3 năm

Quyền lợi thưởng đặc biệt
lên đến 150% phí bảo hiểm
cơ bản tại thời iểm phát
hành hợp ồng quy năm

(*) Với iều kiện óng phí bảo hiểm ầy ủ, không thực hiện rút tiền từ giá trị tài
khoản cơ bản, không yêu cầu giảm số tiền bảo hiểm, và hợp ồng chưa từng mất
hiệu lực trong thời gian xét thưởng
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1,5 tỷ ồng
37,8 triệu ồng
15 năm
10 năm

Năm 40 tuổi

Năm 45 tuổi

Miễn phí BHRR, phí QLHĐ tại năm đầu tiên

Giá trị hoàn lại
của Hợp Đồng
Giả ịnh tại mức lãi suất
6.5%/năm

395 triệu ồng 482 triệu ồng
Bao gồm toàn
Gấp 1,3 lần
bộ lãi được
tổng đóng phí
hưởng và cách
khoản thưởng
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GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM EASY CLAIM
Yêu cầu bồi thường bảo hiểm chưa bao giờ dễ dàng
hơn thế

Nhanh chóng
hơn

Thuận tiện
hơn

Nhận thanh
toán ngay

Nộp yêu cầu bồi thường bảo
hiểm trong 1 phút với 3 bước
đơn giản:
‣ Nhập thông tin cá nhân
‣ Chọn phương thức thanh toán
‣ Tải chứng từ
Với tiện ích 4 “KHÔNG” vượt trội:
‣ Không mật khẩu đăng nhập
‣ Không cần điền đơn
‣ Không nộp chứng từ gốc
‣ Không nhiều thủ tục phức tạp
Khách hàng có thể nhận được khoản
thanh toán qua hình thức chuyển khoản
hoặc ủy nhiệm chi ngay sau khi yêu cầu
giải quyết QLBH được chấp thuận

NHỮNG LOẠI PHÍ KHI THAM GIA
Phí ban đầu của sản phẩm: chính 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.
Năm Phí Bảo Hiểm
% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

1

2

85%

60%

% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm
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4+

25%

2%

2%

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).
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 cho Tài Khoản Cơ Bản, và
miễn phí trên Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm.
Năm Phí Bảo Hiểm
Tài Khoản Cơ Bản
(% Phí Bảo Hiểm
Cơ Bản quy năm
của Năm Hợp
Đồng ầu tiên)

1

2

3

4

5

6

7+

90% 75% 60% 45% 30% 15% 0%

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 Manulife 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.
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