www.fubonlife.com.vn

Fubon Life
CAM KẾT PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VỮNG MẠNH TẠI VIỆT NAM

Bảo Hiểm Nhân Thọ

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. Quý I, năm 2018, 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
350 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới.
Tổng tài sản: 233 tỷ đô la Mỹ
Khách hàng: 10 triệu khách hàng
Nhân viên: 30.000 nhân viên
Được Bộ Tài Chính cấp Giấy phép Kinh doanh số 60GP/KDBH ngày 15/12/
2010, với vốn đầu tư lên 1.400 tỷ, Fubon Life Việt Nam là một trong 10 doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam. Phát huy triết lý kinh
doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam
cam kết cung cấp sản phẩm bảo hiểm đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho
khách. Fubon Life Việt Nam 6 năm liền nhận giải thưởng Rồng Vàng và nằm
trong TOP10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín tại Việt Nam

Đường dây nóng: + 84-24-62827887
Thời gian làm việc: từ 8:00 đến 18:00 (từ thứ 2 tới thứ 6)

MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ
Tổng công ty tại Hà Nội

Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Tầng 22, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần
Duy Hưng, Quân Cầu Giấy, Hà Nội,
Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng,
436-438 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT +84-24-62827888
Fax +84-24-62827878

ĐT +84-28-39296828
Fax +84-28-39296829

Xuất bản tháng 01 năm 2019
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PHÚC BẢO AN TÍN DỤNG (CRL01)
Chi trả

Bảo vệ lên tới

Bảo vệ lên tới

100%

20

70

Khoản dư nợ vay
còn lại

Năm

Tuổi

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.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

PHÚC BẢO AN TÍN DỤNG

Bảo hiểm tín dụng là một hình thức bảo hiểm giúp người vay
trả nợ ngân hàng khi họ không may gặp rủi ro không lường
trước, giảm được gánh nặng nợ nần cho người thân hoặc
không bị thanh lý tài sản trong trường hợp rủi ro xảy ra.

PHÚC BẢO AN TÍN DỤNG

Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi

Tử vong
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Giúp người đi vay không còn lo âu về những khoản dư nợ vay
ngân hàng khi không may gặp phải những rủi ro trong cuộc
sống và toàn tâm thực hiện ước mơ tương lai của mình.

Được thanh toán 100% dư nợ tín dụng gốc
còn lại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Mức phí hợp lý, có thể lựa chọn đóng phí
mỗi kỳ không đổi hoặc giảm dần theo dư
nợ vay

Công ty sẽ chi trả 100% Khoản dư nợ vay
còn lại tại ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm
và khoản lãi phát sinh

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Người được bảo hiểm

Cá nhân hoặc Chủ doanh nghiệp có hợp đồng
tín dụng với Ngân hàng

Tuổi người được bảo hiểm

18 - 70 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Bằng thời hạn còn lại hoặc thời hạn khoản vay
(lên đến 20 năm)

Định kỳ đóng phí

- Đóng phí một lần
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm,
hàng năm

Thời hạn bảo hiểm linh hoạt lên tới 20 năm

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và tin cậy

Fubon Life
Bảo Hiểm Nhân Thọ

www.fubonlife.com.vn

Anh Phúc vay 1 tỷ để mua
nhà, trong thời gian 5 năm.
Anh tham gia Phúc Bảo An
Tín Dụng và được bảo vệ
cho khoản tiền vay

Sau đó 1 năm, anh Phúc
đã trả ngân hàng 200
triệu. Nhưng không may
anh Phúc đã qua đời và để
lại cho vợ và gia đình
khoản nợ là 800 triệu
đồng

Nhờ tham gia Phúc Bảo An
Tín Dụng mà khoản nợ 800
triệu đã được Fubon Life
Việt Nam chi trả cho ngân
hàng. Gia đình anh vẫn có
một mái ấm cho con trẻ

