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THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM:
Họ tên Người được bảo hiểm:
Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua:
Giới tính:

Nguyễn Văn A
31
Nam
(Đơn vị tính: VNĐ)

Sản phẩm
Phú - Bảo Tín An Gia

Thời hạn hợp đồng (năm)

Số tiền bảo hiểm ban đầu

Phí bảo hiểm đơn kỳ

15

1.500.000.000

42.150.000

Minh họa về Số tiền bảo hiểm của Năm hợp đồng và Giá trị chấm dứt hợp đồng trước hạn
Năm hợp đồng

Tuổi

Số tiền bảo hiểm

Giá trị chấm dứt hợp đồng trước hạn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1.500.000.000
1.468.474.400
1.432.220.000
1.390.527.400
1.342.581.000
1.287.442.500
1.224.033.300
1.151.112.700
1.067.254.100
970.816.600
859.913.500
732.375.000
585.705.600
417.035.900
223.065.700

29.505.000
27.397.500
25.290.000
23.182.500
21.075.000
18.967.500
16.860.000
15.736.000
14.331.000
11.942.500
9.554.000
7.165.500
4.777.000
2.388.500
0

Lưu ý:

(1) Phí bảo hiểm được đảm bảo trong suốt thời hạn hợp đồng.
(2) Minh họa này dựa trên giả định rằng trong thời hạn hợp đồng, không có giao dịch nào có thể làm thay đổi giá trị hợp đồng.
(3) Minh họa này chỉ mang tính tham khảo. Các quy định chi tiết được thể hiện trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cá nhân và
Quy tắc, Điều khoản sản phẩm Phú - Bảo Tín An Gia.
(4) Số tiền bảo hiểm sẽ giảm dần hàng năm trong suốt thời hạn hợp đồng và bằng 0 khi đáo hạn hợp đồng.
(5) Số tiền bảo hiểm và Giá trị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn được minh họa trên đây được áp dụng cho mọi thời điểm trong Năm hợp đồng tương ứng.

Tôi đã phân tích nhu cầu và tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của Bên mua bảo hiểm.
Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về Quyền lợi và các Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm
ghi trên.
<Tên Tổ chức tài chính>
Chữ ký của Đại lý bảo hiểm / Đại diện bán hàng

Họ và tên:_____________________________
Ngày ……….. Tháng ……….. Năm…………

