
VÍ DỤ MINH HỌA

30 tuổi tham gia sản phẩm FUBON AN TÂM TÍCH LŨY 
với mục tiêu kép hoạch định kế hoạch tích lũy dài hạn và bảo vệ trước 
UNG THƯ, ĐỘT QỤY VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM. 

Tổng phí bảo hiểm: 283.500.000 đồng

www.fubonl ife.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 8 năm 2022
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QUỸ TÀI CHÍNH KHI ĐÁO HẠN (NĂM THỨ 20): 400.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm anh Phúc được nhận

ANH PHÚC 

200 triệu đồng
Anh Phúc lựa chọn số tiền bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm

Thời gian đóng phí

20 năm

Đóng phí mỗi năm
18.900.000 đồng 15 năm

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. 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 đoàn Tài chính Fubon đã 5 năm liên 
tiếp lọt vào Top 500 Doanh nghiệp Hàng đầu toàn cầu (Fortune Global 500).

“CAM KẾT PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VỮNG MẠNH TẠI VIỆT NAM”

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
FUBON VIỆT NAM

Nhân viên
~ 45.174 nhân viên

Tổng tài sản
~ 378.8 tỷ đô la Mỹ

Khách hàng
10 triệu khách hàng

Hotline: +84.24.62827887 - Thời gian làm việc: 8:00 - 18:00 (từ thứ 2 đến thứ 6)

MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ
CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH

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

 +84-28-39296828
 +84-28-39296829

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI
 Tầng 10 và 11, Tòa nhà Discovery 

Complex, 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 +84 24 62827888          
 +84 24 32069998

6/6

Fubon Life Việt Nam được thành lập theo Giấy phép Kinh doanh số 60GP/KDBH do 
Bộ Tài chính phê duyệt vào ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với slogan “Năng lượng tích 
cực – Cuộc sống đích thực”, Fubon Life Việt Nam không ngừng phấn đấu phát huy thế 
mạnh của Tập đoàn Tài chính Fubon để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa 
dạng, chuyên sâu, giúp khách hàng an tâm tận hưởng niềm vui cuộc sống. Bằng những 
nỗ lực không ngừng, Fubon Life Việt Nam đã 8 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.

(Đơn vị: triệu đồng)

Năm hợp đồng

Quyền lợi Tử vong
Quyền lợi khi mắc 
bệnh Ung thư, Đột 
qụy hoặc Nhồi máu 

cơ tim

Tuổi

1
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250

34
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39

15
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44

20

400

49

FUBON AN TÂM TÍCH LŨY
(FEP01)

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
CHO CUỘC SỐNG HOÀN HẢO 



2. Quyền lợi mắc bệnh Ung thư, 
Đột qụy hoặc Nhồi máu cơ tim
100% STBH, mỗi năm tăng 5%.
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là những bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ tử vong 
hàng đầu tại Việt Nam. Nguồn lực về sức 
khỏe, tài chính của chúng ta đang bị đe dọa 
bởi mức độ nghiêm trọng và ngày càng phổ 
biến của các căn bệnh này. Làm sao để yên 
tâm chuẩn bị một tương lai vững chắc mà 
không cần lo lắng đến những rủi ro trong 
cuộc sống? 

• Bạn có nhiều kế hoạch tài chính cho tương lai, gia đình và 
con cái?

• Bạn muốn lập những kế hoạch phòng ngừa trước những rủi 
ro, biến cố trong cuộc sống?

• Bạn có biết?

UNG THƯ - ĐỘT QỤY - NHỒI MÁU CƠ TIM Chủ động gia tăng quyền lợi bảo vệ bằng cách tham gia các Sản phẩm bổ trợ của Công ty.

3. Quyền lợi đáo hạn

Kế hoạch Tài chính ngắn hạn: 
   Thời hạn bảo hiểm 3 và 5 năm

Kế hoạch Tài chính dài hạn: 
   Thời hạn bảo hiểm 10~20 năm

THÔNG TIN CHUNG

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

1. Quyền lợi Tử vong/ Thương tật 
toàn bộ vĩnh viễn
100% STBH, mỗi năm tăng 5%.

110% x TỔNG PHÍ BẢO HIỂM 
ĐÃ ĐÓNG

QUYỀN LỢI CHI TRẢ
ĐẢM BẢO >

FUBON AN TÂM TÍCH LŨY với tính năng tối ưu sẽ là lựa chọn hoàn hảo giúp bạn:
• Xây dựng kế hoạch tích lũy tài chính vững vàng cho tương lai.
• Đồng hành và hỗ trợ bạn vượt qua biến cố khi không may mắc phải những bệnh 

hiểm nghèo nguy cơ cao như Ung thư, Đột qụy và Nhồi máu cơ tim.
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Năm 
hợp đồng

105%
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125%
150%

175%

200% %
 Số tiền bảo hiểm

từ 100% STBH
tăng dần 

5% 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Thời hạn bảo hiểm Thời hạn đóng phí Tuổi bảo hiểm

3 năm bằng thời hạn 
bảo hiểm

30 ngày tuổi 
~ 60 tuổi

30 ngày tuổi ~ 60 tuổi

30 ngày tuổi ~ 55 tuổi

30 ngày tuổi ~ 50 tuổi

bằng thời hạn 
bảo hiểm - 5

10 năm

20 năm

5 năm

15 năm

115% ~ 125%
Số tiền Bảo hiểm 

150% ~ 200% 
Số tiền Bảo hiểm 

HẠN MỨC PHÍ BẢO HIỂM: Phí bảo hiểm của Hợp đồng (Sản phẩm chính và Sản phẩm 
bổ trợ) mỗi kỳ thấp nhất 600.000 đồng.

ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ: Hàng năm, Hàng nửa năm, Hàng quý

Bảo vệ TOÀN 
DIỆN trước 

Rủi ro, Tai nạn 
và TOP 3 bệnh 

hiểm nghèo 
nguy cơ cao.

Kế hoạch tích 
lũy tài chính linh 

hoạt lên đến 
200% Số tiền 

bảo hiểm nhận 
khi đáo hạn.

Quyền lợi bảo 
vệ tự động gia 
tăng mỗi năm 
5%, LÊN ĐẾN 
200% Số tiền 

bảo hiểm.

Lựa chọn thời gian 
đóng phí đa dạng từ 
3 năm đến 15 năm, 

THỜI GIAN BẢO VỆ 
lên tới 20 năm phù 

hợp với mọi kế hoạch 
và điều kiện tài chính.


