
  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Tài chính 
Fubon, Tập đoàn hàng đầu Châu Á về Tài chính và Bảo hiểm. Năm 2016, với mạng lưới công ty thành viên chủ 
lực hoạt động vững mạnh ở khu vực Châu Á như tại Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Philippin, Tập toàn Tài 
chính Fubon được Tạp chí Forbes đánh giá là 1 trong 300 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới. Tới hết tháng 
5 năm 2016, tổng tài sản của Tập đoàn Tài chính Fubon đã lên tới 181.9 tỷ đô la Mỹ, là Tập đoàn có tổng tài sản 
lớn thứ 151 trên toàn cầu.

Fubon Life Việt Nam được thành lập theo Giấy phép Kinh doanh số 60GP/KDBH do Bộ Tài chính phê  duyệt 
ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon 
Life Việt Nam không ngừng phấn đấu phát huy thế mạnh Tập đoàn Tài chính Fubon để cung cấp sản phẩm bảo 
vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng. 

Nhận thức sâu sắc trọng trách doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước sứ mệnh phục vụ xã hội, Fubon Life Việt 
Nam liên tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nhân ái. Với những nỗ lực không ngừng, Fubon Life Việt Nam 
đã  4 lần nhận Giải thưởng Rồng Vàng - Giải thưởng dành cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có cống 
hiến xuất sắc cho nền kinh tế Việt Nam.

HOT LINE: +84-4-62827887
Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 18:00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ 

Tổng công ty tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
ĐT:  +84-4-62827888
Fax: +84-4-62827878

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng,
436-438 Nguyễn Thị  Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
ĐT:   +84-8-39296828 
Fax: +84-8-39296829 

PHÚC BẢO AN KHANG MỞ RỘNG 
(NSPE01)

Đầu tư đơn giản,
Đáo hạn an khang

https://www.fubonlife.com.vn

Bản giới thiệu này chỉ mang tính tham khảo, chi tiết nội dung Sản phẩm và những thay đổi có liên quan xin vui lòng xem 
thêm trong Điều khoản Hợp đồng, quy định về thẩm định và các quy định về thay đổi nội dung Hợp đồng tại thời điểm 
được bảo hiểm.Xuất bản tháng 04 năm 2017

Kiểm soát rủi ro: -Chi trả 200% nếu tử vong do tai nạn
-Chi trả 100% nếu tử vong/thương tật toàn bộ, vĩnh viễn

Tập trung lợi nhuận
Quyền lợi đáo hạn lớn

Đóng phí 1 lần
tạo nguồn vốn lớn

$$
$$ $$

$$



HỢP ĐỒNG BẮT ĐẦU HỢP ĐỒNG KẾT THÚC SAU 7 NĂM

SAU 7 NĂM

Đóng phí 1 lần
70.600.000 VNĐ

Sau 7 năm nhận
102.000.000 VNĐ

    Bạn muốn mua một căn nhà để xây dựng tổ ấm cho gia đình, tạo lập tương lai 

học vấn cho bé yêu, cho dù cuộc sống vốn có những rủi ro bất trắc khôn lường? 

Hãy cùng Phúc Bảo An Khang Mở Rộng ngay từ hôm nay để tối ưu hóa tiềm năng 

tài chính thông qua một phương án tiết kiệm sinh lời hiệu quả và an toàn. Một 

khoản tiền tích lũy lớn đóng một lần sẽ được gia tăng hàng ngày với lãi suất ưu 

việt, cố định trong suốt thời gian hợp đồng giúp cho bạn và gia đình có một 

tương lai tươi sáng trước rủi ro của cuộc sống.

QUY ĐỊNH SẢN PHẨM

Thời hạn 
bảo hiểm

2 năm
hoặc 7 năm

Đóng phí
1 lần

0~65

Thời hạn 
đóng phí

Tuổi bảo 
hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

01        Quyền lợi đáo hạn                                             Lên đến 144% Tổng số phí đã đóng

02        Quyền lợi tử vong                                            100% Số tiền bảo hiểm (STBH)

+ 200% STBH nếu tử vong do tai nạn

+ 300% STBH nếu tử vong do tại nạn
    khi đang sử dụng phương tiện
    vận chuyển công cộng

+ 500% STBH nếu tử vong do tại nạn
    khi đang là hành khách trên chuyến
    bay thương mại

03        Quyền lợi tử vong do tai nạn                        Lên đến 500% STBH

04        Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn  100% Số tiền bảo hiểm

(Chi tiết vui lòng tham khảo Điều khoản Hợp đồng)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (*)

HỢP ĐỒNG BẮT ĐẦU
TRƯỜNG HỢP RỦI RO:

NGƯỜI CHA TỬ VONG DO TAI NẠN

Đóng phí 1 lần
70.600.000 VNĐ

Gia đình nhận được
200.000.000 VNĐ

Khi rủi ro xảy ra

Vì ngày mai của cả gia đình
Hãy tham gia  PHÚC BẢO AN KHANG MỞ RỘNG ngay ngày hôm nay!

  ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

  VÍ DỤ MINH HỌA
   Anh Phú, 30 tuổi quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm Phúc Bảo An Khang Mở Rộng (NSPE01) của 

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam với số tiền bảo hiểm (STBH) 100.000.000 VND, thời hạn bảo 

hiểm là 7 năm  và mức phí bảo hiểm đóng một lần là 70.600.000 VND.
Khi cuộc sống bình yên, sau 7 năm vào ngày đáo hạn của hợp đồng, anh Phú sẽ nhận được Quyền lợi đáo 

hạn là 102.000.000 VND. Khoản tiền tiết kiệm này sẽ giúp anh Phú thực hiện được những kế hoạch trong 

tương lai.

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu anh Phú không may tử vong do tai nạn, Công ty sẽ chi trả 
200.000.000 VND giúp gia đình anh đảm bảo cuốc sống bình yên và tương lai giáo dục con trẻ.

TẬP TRUNG
NGUỒN VỐN

Đóng phí 1 lần Tạo nguồn tài chính lớn
khi hợp đồng đáo hạn

KIỂM SOÁT RỦI RO

Chi trả lên đến 500%
Số tiền bảo hiểm

TẬP TRUNG
LỢI NHUẬN


