Vững tâm cống hiến

Gắn kết niềm tin – Đồng hành vững bước

Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 14548/BTC - QLBH, ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính)

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp. Giữ chân người tài và
tạo động lực cống hiến là kim chỉ nam để hướng tới thành công!
"Vững Tâm Cống Hiến" - Đối tác tài chính đáng tin cậy đồng hành cùng
Doanh nghiệp, đem đến những giải pháp phúc lợi nhân viên hiệu quả nhất!
Cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam - đối tác chiến lược của ngân hàng Techcombank

A - Quyền lợi dành cho Doanh nghiệp
Gia tăng chính sách phúc lợi thông qua giải pháp
bảo hiểm cho nhân viên
Chi phí hợp lý, linh hoạt thiết kế theo nhu cầu
doanh nghiệp
Quản lý dễ dàng với tài khoản hợp đồng tách biệt
giữa nhân viên và chủ doanh nghiệp

Linh hoạt cập nhật danh sách, điều chỉnh mức bảo
vệ, rút tiền cho các thành viên tham gia bảo hiểm,
tùy theo nhu cầu doanh nghiệp và nhân viên
Hưởng các ưu đãi về thẩm định và phát hành hợp
đồng khi tham gia theo cơ chế bảo hiểm nhóm

B - Quyền lợi cho Thành viên tham gia
1. Quyền lợi tích lũy - Tạo đà cho tương lai thịnh vượng
Hưởng lãi suất
đầu tư hấp dẫn
Hưởng lãi suất đầu tư thực tế từ
Quỹ Liên Kết Chung, với mức lãi
suất đảm bảo (mỗi năm) là 3% trong
5 năm đầu tiên, 2% trong 5 năm tiếp
theo và 1% trong những năm còn lại.

Quyền lợi
đáo hạn
Nhận Giá trị Tài khoản của phần
hợp đồng Thành viên.

Quyền lợi đặc biệt
khi duy trì bảo hiểm
Giữ tốc độ tích lũy ổn định với
quyền lợi đặc biệt khi duy trì bảo
hiểm: 5% mỗi 5 năm trên Giá trị Tài
khoản, bắt đầu từ năm HĐ thứ 5.

2. Quyền lợi bảo vệ - Chuẩn bị cho nền tài chính vững vàng
Quyền lợi
Tử Vong
Vững Tâm Cống Hiến sẽ giúp bạn
bảo vệ tài chính tối ưu trước các
rủi ro Tử vong:
Kế hoạch bảo hiểm cơ bản:
số tiền lớn hơn giữa Số Tiền Bảo
Hiểm và Giá trị Tài khoản
Kế hoạch bảo hiểm nâng cao:
tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm và
Giá trị Tài khoản

Quyền lợi
trợ cấp mai táng
Manulife sẽ chi trả trước 10%
Số Tiền Bảo Hiểm (tối đa 30 triệu
đồng) như khoản hỗ trợ chu toàn
hậu sự khi có yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm.

3. Quyền lợi khác
Được hỗ trợ đóng phí và nhận trao quyền tài khoản từ tổ chức, doanh nghiệp
Tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ
Đầu tư thêm thông qua phí bảo hiểm đóng thêm
Chuyển đổi phần hợp đồng trong Hợp đồng bảo hiểm nhóm sang Hợp đồng
bảo hiểm cá nhân theo quy định.
Các quyền lợi khác dành cho Người Được Bảo Hiểm theo quy định tại điều khoản
sản phẩm theo quy định

Thông tin về sản phẩm tại tài liệu này chỉ mang tính tóm tắt các nội dung cơ bản của sản phẩm.
Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo Quy tắc,
Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm.Vui lòng để lại thông tin liên hệ để được tư vấn.

C - Cơ chế hoạt động phần hợp đồng của Thành viên
Quyền lợi đặc biệt
khi duy trì bảo hiểm

Phân bố

Giá trị
tài khoản
phần hợp đồng

Đầu tư
Hưởng lãi

Phí cơ bản
Phí đóng thêm

Quỹ liên
kết chung

(trừ Phí ban đầu)

Phí rủi ro
Phí quản lý HĐ,
Phí rút giá trị tài khoản

Phí
Quản lý Qũy

D - Các Loại Phí

Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng
thêm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản từng thành viên. Tỷ lệ phí năm đầu
được xác định theo năm phí bảo hiểm.
Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản, dùng để chi
trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính
Phí quản lý hợp đồng: được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản. Trong
năm 2020, Phí quản lý hợp đồng là 35.000 đồng/tháng/phần hợp đồng, và sẽ tự
động tăng 2.000 đồng sau mỗi năm dương lịch nhưng không vượt quá mức tối đa
là 60.000 đồng/tháng/phần hợp đồng.
Phí quản lý Quỹ: dùng để chi trả cho các hoạt động của Qũy liên kết chung và
sẽ được khấu trừ trước khi Manulife công bố lãi suất đầu tư.
Phí rút giá trị tài khoản: được tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền rút ra từ giá trị
tài khoản và sẽ được khấu trừ trước khi Manulife chi trả.
Phí chấm dứt hợp đồng: được tính theo tỷ lệ phần trăm Phí bảo hiểm cơ bản
quy năm của Năm bảo hiểm đầu tiên khi có yêu cầu chấm dứt phần hợp đồng của
Thành viên trước ngày đáo hạn.

Lưu ý:
Các loại phí nêu trên có thể được thay đổi sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính.
Manulife sẽ gửi thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm trước khi áp dụng mức phí mới.

E -Thông tin chung
Tuổi tham gia: từ 1 tháng tuổi - 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: 10 năm/20 năm
Thời hạn đóng phí: bằng Thời Hạn Bảo Hiểm
Điều khoản loại trừ: Manulife sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự
kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến các nguyên nhân dưới đây:
Tự tử hoặc có hành vi tự tử
Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
Các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Loại Trừ” trong Điều khoản sản
phẩm bảo hiểm

Lưu ý:
Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm Vững Tâm Cống Hiến.
Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được
Bộ Tài Chính phê duyệt.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi hoặc
Đường dây nóng: 1900 1776 hoặc www.manulife.com.vn
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