Phúc Gia Viên Mãn
THỊNH VƯỢNG & HẠNH PHÚC

Đồng hồ tốt, trăm năm chưa sai sót
Hưng thịnh lâu bền, viên mãn mãi đời sau.

Chúng tôi hiểu, sự thịnh vượng và vững chắc của
bạn ngày hôm nay ều ược xây ắp bằng rất
nhiều nỗ lực, thời gian và sự phấn ấu không
ngừng nghỉ. Bởi vậy, iều viên mãn hơn cả chính là
biết ược những thành quả ó ược tiếp tục
bảo vệ và phát triển, như một di sản vượt thời gian.
Tận hưởng cuộc sống an nhiên khi chuyển giao
khoản ầu tư của mình qua Phúc Gia Viên Mãn,
sản phẩm ược giới thiệu bởi Techcombank – ối
tác tài chính vững mạnh và áng tin cậy, kết hợp
cùng Manulife – công ty bảo hiểm với hơn 130 năm
kinh nghiệm trong việc bảo vệ và tăng trưởng
tài sản cho hàng triệu khách hàng.
Phúc Gia Viên Mãn là giải pháp kết hợp một cách
linh hoạt giữa tăng trưởng tài sản và bảo vệ tài chính,
ược thiết kế dành riêng cho bạn.
Phúc Gia Viên Mãn sẽ giúp bạn thực hiện những
mong muốn tài chính mang lại nhiều lợi nhuận cho
gia ình và doanh nghiệp.
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Di Sản Của Bạn
Bảo toàn

Sự thịnh vượng của bạn ngày hôm nay
không dễ dàng ạt ược. Trân trọng
và bảo vệ thành quả ó là việc bạn
cần làm ể viên mãn mãi về sau.
Đồng hành cùng bạn lập kế hoạch
tài chính cho nhu cầu gia ình và cả
cơ ngơi doanh nghiệp, chúng tôi cam
kết bảo vệ di sản và mong ước của
bạn ến 20 năm trước những rủi ro và
thay ổi trong cuộc sống.

LINH HOẠT LỰA CHỌN THEO
NHU CẦU BẢO HIỂM CỦA BẠN:
Kế hoạch của bạn

Ưu tiên tăng trưởng

Ưu tiên bảo vệ

Quyền Lợi Tử Vong hoặc Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn
Quyền Lợi Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao
Quyền Lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng
Quyền Lợi Trợ Cấp Y Tế
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Di Sản Của Bạn
Phát triển

Với Phúc Gia Viên Mãn,
chúng tôi nỗ lực gìn giữ và
phát triển những dự ịnh
tương lai của bạn, bao gồm
con ường học vấn, kế hoạch
nghỉ hưu, và sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp
mà bạn làm chủ.

Là sản phẩm bảo hiểm kết hợp ầu tư vào Quỹ liên
kết chung, Phúc Gia Viên Mãn giúp bạn ạt ược
nền tảng tài chính vững vàng với những ưu iểm:
Chỉ với 1 lần óng Phí Bảo Hiểm Cơ Bản
duy nhất.
Cơ hội ầu tư thêm với Phí Bảo Hiểm Đóng
Thêm linh hoạt.
Hưởng lãi suất hấp dẫn từ kết quả ầu tư
của Quỹ liên kết chung, không thấp hơn lãi
suất ảm bảo.
Lãi suất ảm bảo giúp bạn hoàn toàn an tâm
trước các biến ộng của thị trường: 3%/năm
từ năm hợp ồng thứ 1 ến thứ 5, 2%/năm từ
năm hợp ồng thứ 6 ến thứ 10 và 1%/năm
trong suốt thời hạn hợp ồng còn lại.
Thưởng ịnh kỳ hấp dẫn lên ến 9,0% giá trị
tài khoản cơ bản trung bình mỗi 6 năm hợp
ồng ối với lựa chọn ưu tiên tăng trưởng, và
4.5% với lựa chọn ưu tiên bảo vệ.
Chi trả ặc biệt 1% Số tiền bảo hiểm (STBH)
mỗi năm trong suốt 5 năm hợp ồng cuối.
Nhận toàn bộ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng khi
áo hạn (sau khi trừ các khoản nợ nếu có).
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Di Sản Của Bạn

Ngày một hưng thịnh
Chúng tôi cam kết mang lại những trải nghiệm tốt nhất
với dịch vụ BÁC SĨ TẠI NHÀ đối với những khách
hàng cần thẩm định sức khỏe (*) khi cấp hợp đồng.
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Anh Trung ã lựa chọn Phúc Gia Viên Mãn – Ưu Tiên Tăng Trưởng
với Số Tiền Bảo Hiểm là 70 tỷ ồng. Anh Trung chỉ phải óng Phí
bảo Hiểm Cơ Bản một lần duy nhất là 14,2 tỷ ồng
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Sau 20 năm, gia ình anh sẽ có khoản tiền tích lũy lên ến 35,7 tỷ
ồng(*). Khoản tiền ầu tư này có thể giúp vợ chồng anh thực hiện
kế hoạch hưu trí hoặc hỗ trợ con cái lập nghiệp.
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(*) Minh họa tại lãi suất 7%/năm
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Ghi chú (*): tùy thuộc vào quy ịnh thẩm ịnh của Công Ty.
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Sản Phẩm
SảnPhẩm
Bảo
Hiểm Bổ Trợ
BảoHiểmBổTrợ
Bên cạnh những quyền lợi của Phúc Gia Viên Mãn, bạn có thể
gia tăng bảo vệ cho bản thân và gia ình thân yêu với các sản
phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ ưu việt với mức phí hấp dẫn:
Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao
– Gia Hạn Hàng Năm
Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng
– Gia Hạn Hàng Năm
Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế
– Gia Hạn Hàng Năm
Bảo Hiểm Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn
– Gia Hạn Hàng Năm
Bảo Hiểm Tử Vong
– Gia Hạn Hàng Năm
Món Quà Sức Khỏe
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Các Loại Phí
Cần Biết

7. Phí Quản Lý Quỹ: Là khoản phí dùng ể chi trả cho các hoạt
ộng của Quỹ Liên Kết Chung và sẽ ược khấu trừ trước khi Công
Ty công bố lãi suất ầu tư. Mức Phí Quản Lý Quỹ hiện tại là
1,5%/năm tính trên Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng.

1. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: là khoản phí óng cho sản phẩm chính.
2. Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm: là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm
óng thêm ngoài Phí Bảo Hiểm Cơ Bản cho Hợp Đồng Bảo Hiểm.

8. Phí Rút Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng: Là khoản phí phát sinh
khi Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu rút một phần Giá Trị Tài Khoản Hợp
Đồng. Phí này ược tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền rút và
tuân theo bảng sau.
Năm hợp ồng

1

2

3

4

5

6

3. Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ: là khoản phí óng cho (các) sản phẩm
bổ trợ.

Tài Khoản Cơ Bản
(% số tiền rút)

8%

6%

4%

2%

1%

1% 0%

4. Phí Ban Đầu: là phí ược khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản
và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm trước khi phân bổ vào tài khoản
hợp ồng.

Tài Khoản Đóng Thêm
(% số tiền rút)

Năm hợp ồng

1

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

24%

% Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm

5%

2+

5%

5. Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: Là khoản phí ược khấu trừ hàng tháng
từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng ể ảm bảo chi trả quyền lợi
bảo hiểm theo quy ịnh của sản phẩm bảo hiểm chính.
6. Phí Quản Lý Hợp Đồng: Là khoản phí ược khấu trừ hàng
tháng ể Công Ty thực hiện các công việc cần thiết liên quan ến
việc quản lý, duy trì Hợp Đồng và cung cấp các thông tin liên quan
ến Hợp Đồng cho Bên Mua Bảo Hiểm. Trong năm 2018, Phí
Quản Lý Hợp Đồng là 31.000 ồng mỗi tháng và sẽ tự ộng tăng
2.000 ồng mỗi năm dương lịch sau ó. Tuy nhiên, Phí Quản Lý
Hợp Đồng sẽ không vượt quá mức tối a là 60.000 ồng
mỗi tháng.

7+

5%

Trong mỗi Năm Hợp Đồng, ối với lần rút tiền ầu tiên của lựa
chọn Ưu tiên bảo vệ, Công Ty sẽ miễn Phí Rút Giá Trị Tài Khoản
Hợp Đồng cho khoản tiền rút lên ến 0,2% Số Tiền Bảo Hiểm
(nhưng không quá 3 triệu ồng). Phần tiền rút vượt quá số tiền nêu
trên sẽ chịu Phí Rút Giá Trị Tài Khoản theo bảng trên
9. 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 ược tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên Phí Bảo Hiểm Cơ
Bản cho Tài Khoản Cơ Bản, và trên Giá Trị Tài Khoản cho Tài
Khoản Đóng Thêm.
Năm hợp ồng

1

Tài Khoản Cơ Bản
8%
(% phí bảo hiểm cơ bản)
Tài Khoản Đóng Thêm
(% GTTK óng thêm)
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7+
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5%

Lưu ý: Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, Phí Quản Lý Hợp Đồng và Phí Quản Lý Quỹ có thể
ược thay ổi 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.
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Thông Tin Chung
Tuổi tham gia: 18 ến 70 tuổi cho lựa chọn Ưu tiên tăng trưởng
và 18 ến 65 tuổi cho Ưu tiên bảo vệ
Thời hạn hợp ồng: 20 năm
Thời hạn óng phí: 1 lần
Định nghĩa Quỹ liên kết chung: Quỹ liên kết chung ược hình
thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp ồng bảo hiểm liên
kết chung. Quỹ liên kết chung ược quản lý và ầu tư theo
danh mục ầu tư ược Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) lựa
chọn và tuân thủ ầy ủ các quy ịnh của pháp luật Việt Nam.
Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam) thực hiện chính sách
ầu tư thận trọng, tập trung ầu tư chủ yếu vào các tài sản có
thu nhập ổn ịnh như trái phiếu chính phủ, trái phiếu ô thị, trái
phiếu doanh nghiệp, công cụ tiền tệ và các kênh ầu tư khác.
Lãi suất ầu tư của Quỹ liên kết chung ược công bố hàng
tháng trên website của Công Ty TNHH Manulife (Việt Nam)
www.manulife.com.vn. Tình hình hoạt ộng của Quỹ và Báo cáo
chi tiết về Hợp Đồng bảo hiểm ược gửi ến khách hàng
hàng năm.

Giới Hạn Phạm Vi Bảo Hiểm: 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
- Các loại trừ khác ược quy ịnh chi tiết tại mục “Giới Hạn
Phạm Vi Bảo Hiểm” trong Điều khoản sản phẩm.
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 Điều khoản bảo hiểm ược Bộ Tài chính phê duyệt. Quý khách
vui lòng tham khảo iều khoản sản phẩm ể hiểu rõ các quyền lợi và ặc
tính của sản phẩm.

Sản phẩm này ược cung cấp bởi Công Ty TNHH Manulife
(Việt Nam) theo công văn phê chuẩn số 8443/BTC-QLBH
ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Bộ Tài chính và phân phối bởi
Ngân hàng Techcombank.
Hãy liên hệ ngay với Ngân hàng Techcombank để sở hữu
những quyền lợi ưu việt của Phúc Gia Viên Mãn.
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