


Linh hoạt chọn lựa kế hoạch bảo hiểm (Cơ bản/Nâng cao) 
và 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.

Mỗi chúng ta đều bước trên một hành trình dài mang tên 
cuộc sống mà qua mỗi chặng đường là những mục tiêu với 
nhiều hoài bão, hy vọng. Mỗi chặng đường bạn đi qua, 
luôn có những gập ghềnh, gian truân có thể làm chùn 
bước chân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có một hành trang tốt, 
một bản hoạch định rõ ràng và thiết thực để chinh phục 
từng mục tiêu thì chắc chắn Thành Công sẽ chờ bạn ở 
vạch đích!



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. (*)

Manulife - Hành Trình Hạnh 
Phúc sẽ giúp bạn bảo vệ tài chính 
tối ưu lên đến 400% STBH trước 
các rủi ro Tử vong do Tai Nạn

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

Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình trước các rủi ro trong cuộc sống như tử 
vong, tai nạn, thương tật, ung thư, bệnh hiểm nghèo cũng như chăm sóc sức 
khỏe với danh mục các sản phẩm bổ trợ cùng mức phí hấp dẫn.

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ



+

trước hạn



đồng

Dưới 1 tỷ 

Từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ 

Từ 1,5 tỷ trở lên



nghìn đồng

+

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.


