
 

 
 

 

 

 

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 

VẠN LỘC AN GIA 
 

 

 

 

Sản phẩm dành riêng cho các khách hàng của ngân hàng tham gia sản phẩm đầu tư của Techcom Securities.  

VẠN LỘC AN GIA, giải pháp thiết kế độc quyền dành cho những nhà đầu tư:  

 

• Hạn mức bảo vệ hàng năm lên đến 10 tỷ đồng 

• Thời gian bảo vệ xuyên suốt 5 năm 

• Mức phí vô cùng hấp dẫn dành riêng cho khách hàng của Techcom Securities 

 

 

 

 

         

Manulife Việt Nam – một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, tính đến hết năm 2017. 

Ghi chú: Sản Phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 12030/BTC-QLBH ngày 29/08/2016 với tên gọi kỹ thuật sản phẩm “Bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt 

không chia lãi” 
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Sản phẩm Người Được Bảo Hiểm Tuổi
Thời hạn 
bảo hiểm 
(năm)

Mức 
thẩm 
định

Số Tiền
Bảo Hiểm (đồng)

Phí bảo hiểm theo 
định kỳ  hàng năm 

 (đồng)

Sản Phẩm Bảo Hiểm Chính
Vạn Lộc An Gia A 21 5 Chuẩn 1.000.000.000 1.750.000

Tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ 1.750.000

A - QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH
Quyền Lợi Tử Vong Trong thời gian Hợp Đồng này còn hiệu lực, nếu Người Được Bảo Hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính tử vong, Công ty sẽ 

xem xét thanh toán cho Người Thụ Hưởng 1.000.000.000 đồng tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm đó bị tử vong. 

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Vạn Lộc An Gia

Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 12030/BTC-QLBH ngày 29/08/2016 với tên gọi kỹ thuật là sản phẩm “Bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt không chia lãi”

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi Loại nghề nghiệp
Bên Mua Bảo Hiểm (BMBH) B Công ty 20/10/1999 21

Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) A Nam 20/10/1999 21
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1 /Trang Minh họa số : HOB650090EF7CM
: 2951091353Số bảo hiểm dự kiến

Ngày in : 15/01/2021 15:16:05

2

Bảng Minh Họa này áp dụng cho trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm là Tổ Chức
Bảng minh họa chỉ có giá trị sử dụng khi đầy đủ số trang.

Mã số đại lý : B6500
Họ và tên đại lý : Agent B6500

*MVLNB*

VẠN LỘC AN GIA



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
   Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Trụ sở chính: Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân 
Phú, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 5416 6888 Fax: (028) 5416 1818
Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 13GP/KDBH ngày 
24/01/2005
Vốn điều lệ: 13.095 tỷ đồng
Website: www.manulife.com.vn

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN
Manulife là Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada, với hơn 130 năm kinh 
nghiệm hoạt động toàn cầu, hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo vệ tài chính và dịch vụ quản lý 
tài sản cho hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới.
Sức mạnh tài chính vững chắc: là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới, 
quản lý tổng tài sản giá trị hơn 881 tỷ USD (tính đến ngày 30/09/2019).
Cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam: là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp 
phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (tháng 6/1999), một trong những công ty bảo 
hiểm nhân thọ hàng đầu và là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam tính 
đến hết năm 2017.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
1.   Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm chính này và cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng Bảo Hiểm.
2.      Bảng Minh Họa này chỉ có hiệu lực nếu được nộp vào Manulife để cấp hợp đồng vào hoặc trước ngày 14/02/2021
3.      Tôi hiểu rằng Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ mất hiệu lực nếu các khoản phí bảo hiểm theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm không 
được đóng đầy đủ

4.      Tôi cam kết đã khai báo trung thực tất cả thông tin cá nhân của tôi. Đồng thời, tôi xác nhận đã đọc cẩn thận cũng như đã được 
tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết trên tất cả các trang của Bảng Minh Họa này, nội dung của Điều khoản sản phẩm. Tôi đã 
hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm này.

Ngày: _________________
 

 Chữ ký: _______________
 B

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Tôi, người ký tên dưới đây, cam đoan và xác nhận đã giải thích trung thực, đầy đủ và đã tư vấn cho khách hàng có tên nêu trên về 
chi tiết của Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Ngày: _________________

 Chữ ký: _______________
Agent B6500, B6500, TCB03
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