
PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG



Bậc cha mẹ nào cũng mong muốn mang đến cho con       
cuộc sống đầy đủ và nền tảng học vấn vững chắc. Được 
nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày và thành tài là niềm hạnh 
phúc nhất của cha mẹ.
Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình 
vun đắp tương lai cho con trẻ, Prudential giới thiệu    
PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG, một giải pháp tài chính giúp         
các bậc cha mẹ dễ dàng hoạch định và thực hiện kế hoạch      
giáo dục toàn diện cho con ngay hôm nay.

QUYỀN LỢI NỔI BẬT

Đảm bảo quỹ học vấn cho con trong 
tương lai với 175% Số tiền bảo hiểm 
và các khoản lãi(1).

Vun đắp tương lai vững chắc cho con 
với các quyền lợi gia tăng.

Gia tăng hỗ trợ tài chính cho gia đình 
trước nhiều rủi ro lên đến 400%            
Số tiền bảo hiểm.400%



1. Đảm bảo quỹ học vấn cho con trong tương lai với 
175% Số tiền bảo hiểm và các khoản lãi(1)

Quyền lợi học vấn cho con với trị giá 175% Số tiền bảo hiểm 
(STBH) được đảm bảo và được chi trả tăng dần trong 5 năm 
cuối của hợp đồng nhằm hỗ trợ và đáp ứng chi phí học tập 
tương ứng theo từng giai đoạn học vấn quan trọng của con.

Khách hàng sẽ nhận thêm các khoản lãi bao gồm Bảo tức    
tích lũy (BTTL) chi trả cùng với Quyền lợi học vấn và Lãi chia 
cuối hợp đồng (LCCHĐ) chi trả thêm khi kết thúc thời hạn   
hợp đồng (THHĐ).

Quyền lợi học vấn cũng có thể được lựa chọn để lại tại 
Prudential đến khi kết thúc THHĐ để hưởng lãi.

Thời hạn đóng phí (THĐP)
 

Tham gia

+

Kết thúc 
hợp đồng

25% STBH 20% BTTL

+30% STBH 20% BTTL

+35% STBH 20% BTTL

+40% STBH 20% BTTL

+ +45% STBH 20% BTTL LCCHĐ

+ +175% STBH 100% BTTL LCCHĐ



Khoản tiền mặt trị giá 25% STBH là phần thưởng đặc biệt 
cho kết quả học tập xuất sắc của con khi con tốt nghiệp 
đại học chính quy loại giỏi trở lên(3), giúp con bạn           
thực hiện các kế hoạch khởi nghiệp trong tương lai.

2.2. Quà tặng khởi nghiệp

Prudential sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình bạn để              
xây dựng kế hoạch tài chính cho con trong tương lai thông qua 
quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định với STBH 
lên đến 750 triệu đồng trong vòng 60 ngày kể từ Ngày kết thúc

 

2.3. Quyền lợi phát hành hợp đồng mới(4)

Để gia tăng quyền lợi bảo hiểm cho con, giải pháp 
PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG tặng kèm sản phẩm gia 
tăng bảo vệ (SPGTBV) là Bảo hiểm Nhân thọ có kỳ hạn 

(2) trong 4 năm cuối của hợp đồng với STBH 
 bằng 50% STBH của sản phẩm bảo hiểm chính và không 
 quá 200 triệu đồng.

2.1. Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

2. Vun đắp tương lai vững chắc cho con với các    
quyền lợi gia tăng

(3)

(2)

 (BHNTCKH)

(3)

thời hạn hợp đồng.



Các SPGTBV được mua kèm theo hợp đồng bảo hiểm 
 PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG (nếu có), quyền lợi bảo hiểm 
nhân thọ có kỳ hạn và quyền lợi phát hành hợp đồng  
 mới sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi NĐBH bị tử vong hoặc các  
quyền lợi TTTBVV/ BHN giai đoạn cuối được  chấp thuận
 chi trả.

Quyền lợi 
bảo hiểm 

chi trả  
 bù đắp 
nguồn

thu nhập 
bị mất

Không cần 
tiếp tục

đóng phí
bảo hiểm

Quyền lợi 
học vấn 

được
đảm bảo 

chi trả theo
kế hoạch

Cơ hội
nhận

Quà tặng
khởi nghiệp

1 2 3 4

3. Gia tăng hỗ trợ tài chính cho gia đình trước nhiều 
rủi ro lên đến 400% STBH

3.1. Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi rủi ro không may 
xảy ra với người trụ cột

Cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro, vì vậy việc       
đảm bảo tài chính cho gia đình và quỹ học vấn cho con 
là mối quan tâm của các bậc cha mẹ. Do đó, 
PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG  hỗ trợ 100% STBH nếu 
Người được bảo hiểm (NĐBH) không may mắc bệnh 
hiểm nghèo (BHN) giai đoạn cuối hay xảy ra rủi ro          
tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV).

Trường hợp NĐBH tử vong do Tai nạn(5), Prudential      
chi trả thêm:

100% STBH nếu NĐBH không có con ruột; hoặc

100% STBH nhân với số lượng con ruột của NĐBH, 
nhưng không vượt quá 300% STBH.



Prudential không chỉ cùng bạn chu toàn kế hoạch      
học vấn cho con trẻ mà còn luôn bên bạn để san sẻ 
gánh nặng tài chính trước những rủi ro không may xảy 
ra, đặc biệt trước nguy cơ bệnh hiểm nghèo và tai nạn 
xảy ra với con trẻ; khi lựa chọn kết hợp với SPGTBV Bảo 
hiểm BHN dành cho trẻ em(6) và Bảo hiểm Tai nạn dành 
cho trẻ em(7).

Ngoài ra, bạn có thể tham gia thêm các SPGTBV  
khác với mức phí hợp lý giúp bảo vệ trọn vẹn tài    
chính gia đình trước các rủi ro trong cuộc sống như 
tai nạn, bệnh hiểm nghèo và các chi phí y tế…  

3.2. Hỗ trợ tài chính cho gia đình trước rủi ro BHN hay 
Tai nạn không may xảy ra với con trẻ



Gói sản phẩm minh họa(8)

CON 
TRAI 

(4 tuổi)

BH BHN từ             
giai đoạn đầu

BH Miễn đóng phí 
BHN

BH BHN dành cho 
trẻ em 

BH Tai nạn          
dành cho trẻ em 

BH Miễn đóng phí 

100 triệu

32,17 triệu/năm        89 ngàn/ngàyTổng phí bảo hiểm (BH)

+ 
Sản

phẩm
 gia

tăng
bảo
vệ
(*)

PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Sản phẩm chính

(*) SPGTBV được tùy chọn theo nhu cầu của khách hàng và 
không được hưởng BTTL và LCCHĐ.

MINH HỌA GIẢI PHÁP CHO CẢ GIA ĐÌNH

Anh Khánh tham gia sản phẩm PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG 
với STBH 200 triệu, THHĐ là 18 năm, THĐP là 14 năm.            
Anh tham gia thêm các SPGTBV cho vợ và con ruột theo      
gói minh họa sau:



1. Khi cuộc sống bình yên:

Năm 14 Năm 18

Kết thúc
hợp đồng

Cơ hội nhận
Quà tặng khởi nghiệp

50 triệu

Quyền lợi học vấn
+ các khoản lãi 
492,6 triệu (9)

4 năm

Thời hạn
chỉ định
NĐBH

Kết thúc 
THĐP

Kết thúc 
THHĐ

Thời hạn
tham gia

hợp đồng
mới 

60
ngày

60
ngày

30
ngày

Quyền lợi
BHNTCKH
áp dụng

Tổng phí BH: 32,17 triệu/ năm x 14 năm = 450,38 triệu

Quyền lợi BHNTCKH và Quyền lợi phát hành hợp đồng mới:



2. Khi rủi ro không may xảy ra với bố:

Năm 14 Năm 8

Tử vong/ TTTBVV/
BHN giai đoạn cuối

Năm 18

Kết thúc
hợp đồng

Tổng phí BH

đã đóng:

32,17 triệu x 8 năm

= 257,36 triệu

Không cần

tiếp tục đóng

phí BH của

sản phẩm

BH chính (11)

200 triệu

200 triệu(10)

Nếu tử vong 
do Tai nạn

Trường hợp Tử vong/TTTBVV/BHN giai đoạn cuối:

Cơ hội nhận

Quà tặng

khởi nghiệp

50 triệu

Quyền lợi học vấn

+ các khoản lãi 
453,7 triệu (12)



3. Khi rủi ro không may xảy ra với mẹ:

Trường hợp Tử vong/ TTTBVV:

Quyền lợi học vấn

+ các khoản lãi

492,6 triệu (9)

Tổng phí BH

đã đóng:

32,17 triệu x 8 năm

= 257,36 triệu

Miễn toàn bộ

phí BH còn lại

của hợp đồng(13)

Năm 14 Năm 8 Năm 18

Kết thúc
hợp đồng

Cơ hội nhận

Quà tặng

khởi nghiệp

50 triệu

Đơn vị: Đồng



Trường hợp BHN:

Năm 18

Cơ hội nhận

Quà tặng

khởi nghiệp

50 triệu

Quyền lợi học vấn

+ các khoản lãi 

492,6 triệu (9)

Tổng phí BH đã đóng:

32,17 triệu x 6 năm

= 193,02 triệu

Năm 14 Năm 4

BHN
giai đoạn

đầu(15) 
lần 2

50 triệu

Năm 2

BHN
giai đoạn

đầu(15) 
lần 1

50 triệu

Năm 6

BHN
giai đoạn

sau(15)

100 triệu

Miễn toàn bộ

phí   BH còn lại

của hợp đồng(14)   

Kết thúc
hợp đồng



4. Khi rủi ro không may xảy ra với con:

Hỗ trợ tài chính 100 triệu đồng khi con mắc phải 1 trong 16 
BHN để kịp thời giúp con vượt qua bệnh tật và tiếp tục 
cuộc sống bên những người thân yêu(16).

Trường hợp con không may mắc BHN:

Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi rủi ro Tai nạn xảy ra với 
con trẻ (17), với các mức bảo hiểm tương ứng như sau:

Trường hợp Con không may bị Tai nạn:

Thương tật vĩnh 
viễn do Tai nạn

Theo tình trạng thương tật,  tối đa 150 
 triệu trong suốt THHĐ

Chấn thương cơ 
quan nội tạng 
do Tai nạn

Theo tình trạng chấn  thương, tối đa 10
triệu, mức chi trả tối đa của quyền lợi
 này áp dụng độc lập cho mỗi năm HĐ

Phỏng do Tai nạn
(cấp độ 3)

Theo tình trạng phỏng, tối đa 100 triệu, 
 mức chi trả tối đa của quyền lợi 
 này áp dụng độc lập cho mỗi năm HĐ

Gãy xương
do Tai nạn

Hỗ trợ nằm viện
do Tai nạn

Hỗ trợ chi phí vận 
chuyển cấp cứu 
do Tai nạn

1 triệu đồng/tai nạn, tối đa 2 lần 
cho 1 năm HĐ nếu NHĐBH được 
điều trị tại Khoa chăm sóc đặc 
biệt hoặc chuyển viện

Tử vong do Tai nạn(18) Tối đa 300 triệu

Quyền lợi chi tiết Tỷ lệ chi trả

Theo tình trạng gãy  xương, tối đa 100 
triệu, mức chi trả tối đa của quyền  
lợi này áp dụng độc lập cho mỗi 
năm HĐ

200 nghìn/ ngày x tối đa 10 ngày cho 
1 lần nhập viện, tối đa 50 ngày/ năm 
 hợp đồng và tối đa 500 ngày/ HĐ

Tử vong không do 
Tai nạn

 Hoàn trả toàn bộ phí bảo hiểm đã
đóng cho HĐBH bổ trợ này, không
 có lãi

Nếu gãy 2 lần trở lên trên cùng 1 xương, 
Prudential chỉ chi trả Quyền lợi trường hợp 
Gãy xương do Tai nạn nếu lần gãy tiếp theo 
cách lần gãy trước đó từ 10 tháng trở lên



Tuổi tham gia

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn đóng phí

STBH tối thiểu

18 - 60 tuổi

72 tuổi

12 – 22 năm

Bằng THHĐ – 4 năm

60 triệu đồng

Điều kiện tham gia PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Vui lòng liên hệ Tư vấn viên Prudential hoặc gọi    
1800 1 247 để biết thêm chi tiết.

VÌ TƯƠNG LAI HỌC VẤN CỦA CON,
HÃY THAM GIA PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

NGAY HÔM NAY!

Đảm bảo quỹ học vấn cho con trong tương lai 
với 175% STBH và các khoản lãi(1).

Gia tăng bảo vệ cho con với quyền lợi bảo hiểm 
nhân thọ có kỳ hạn  và quyền lợi phát hành       
hợp đồng mới(4).

Quà tặng khởi nghiệp  giá trị 25% STBH cho        
kết quả tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên.

Hỗ trợ tài chính cho gia đình và đảm bảo            
quỹ giáo dục cho con được tích lũy an toàn         
khi rủi ro không may xảy ra với người trụ cột.

Bảo vệ cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng khi kết 
hợp với các SPGTBV.

(2)

(3)



ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay 
mất trí, trong thời gian 2 năm kể từ Ngày hiệu lực     
hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng          
gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau;

Hành vi cố ý của BMBH hoặc Người thụ hưởng;

Nhiễm HIV; bị AIDS và/ hoặc những bệnh liên quan đến 
AIDS;

Thi hành án tử hình.

a.

b.

c.

d.

1. Loại trừ trong trường hợp NĐBH tử vong

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu 
NĐBH tử vong do bất kỳ lý do nào dưới đây:

Thuộc một trong các trường hợp nêu tại phần 1 trên;

Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các          
hành động nổi loạn, rối loạn dân sự hoặc bạo động;

Bị tác động bởi việc sử dụng các chất gây nghiện,            
thuốc điều trị tâm thần, rượu, chất độc, khí ga,
các hoạt chất tương tự hoặc ma túy, trừ khi có chỉ định 
của bác sĩ và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra      
Tai nạn;

Tự tử, hoặc tự gây thương tích cho bản thân của NĐBH         
dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí;

Hành vi cố ý của BMBH, NĐBH và/hoặc người nhận 
quyền lợi bảo hiểm, những hành động gây nguy hiểm 
trừ khi cố gắng cứu sống tính mạng con người;

a.

b.

c.

d.

e.

2. Loại trừ trong trường hợp NĐBH tử vong do Tai nạn

Prudential sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong do 
Tai nạn nếu NĐBH tử vong do bất kỳ lý do nào dưới đây:



Tham gia vào các hoạt động nguy hiểm của NĐBH như 
lặn có bình khí nén, nhảy cầu, leo núi, đua xe dưới        
mọi hình thức, diều lượn, khinh khí cầu, nhảy dù;

Tham gia vào các hoạt động thể thao chuyên nghiệp; 

Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách 
là hành khách trên các chuyến bay dân dụng. 

f.

g.

h.

Tự tử không thành hay tự gây thương tích của NĐBH,               
dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc

Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích ( trừ việc sử
 dụng các loại thuốc dựa trên đơn thuốc của bác sĩ có    
thẩm quyền); hoặc

Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước 
ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy     
trường hợp nào xảy ra sau; hoặc

Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến TTTBVV 
hay tự gây thương tích của NĐBH, dù trong trạng thái 
tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc 

Do hành vi cố ý của BMBH hoặc Người thụ hưởng; hoặc

Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách 
là hành khách trên các chuyến bay dân dụng.

a.

b.

c.

d.

3. Loại trừ trong trường hợp NĐBH bị TTTBVV

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi TTTBVV nếu               
tình trạng TTTBVV của NĐBH:

Phát sinh từ:

Xảy ra trên bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.

a.

b.

4. Loại trừ trong trường hợp NĐBH mắc BHN giai đoạn cuối

Prudential sẽ không chi trả Quyền lợi BHN giai đoạn cuối 
nếu các dấu hiệu hay triệu chứng của BHN giai đoạn cuối:





Lưu ý: 

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được   
thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị 
tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được 
thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm    
do Bộ Tài Chính phê duyệt. 
Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm 
để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

(1)

(2)

(3)

   

   

   

  

 

    

Các khoản lãi được đề cập, bao gồm BTTL và LCCHĐ, là 
lợi nhuận được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp 
đồng có tham gia chia lãi. BTTL là khoản lãi được công 
bố hàng năm và tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm 
hoặc kết thúc THĐP, tùy sự kiện nào đến trước. LCCHĐ 
là khoản lãi được chi trả thêm khi kết thúc THHĐ.
Quyền lợi áp dụng 1 lần. BMBH hoặc NĐBH (nếu BMBH là 
tổ chức) có 60 ngày để chỉ định NĐBH của SPGTBV 
BHNTCKH tính từ 90 ngày trước ngày kết thúc THĐP đến 
hạn cuối là 30 ngày trước ngày kết thúc THĐP. Con ruột 
hoặc cháu nội, ngoại ruột được chỉ định của BMBH hoặc 
NĐBH (nếu BMBH là tổ chức) từ đủ 12 đến 22 tuổi tại thời 
điểm kết thúc THĐP và chưa bao giờ có bất cứ dấu hiệu, 
triệu chứng, chẩn đoán, điều trị nào liên quan đến chậm 
phát triển tâm thần, ung thư hoặc tăng sinh các loại, viêm 
gan, động kinh, bệnh hoặc các rối loạn về tim, máu, mạch 
máu, hệ hô hấp, thận, gan, dạ dày, đường ruột, đái tháo 
đường, bệnh não/ thần kinh, bất thường cột sống, dị tật 
bẩm sinh. Prudential sẽ không chi trả quyền lợi này nếu 
BMBH hoặc NĐBH (nếu BMBH là tổ chức) không thực hiện 
việc chỉ định trong thời hạn quy định vì bất cứ lý do gì hoặc 
NĐBH tử vong hoặc quyền lợi TTTBVV hoặc quyền lợi BHN 
giai đoạn cuối đã được chi trả hoặc chấp thuận chi trả 
trước đó.

Quyền lợi áp dụng 1 lần nếu Người được chỉ định hợp lệ 
(BMBH hoặc NĐBH (nếu BMBH là tổ chức) chỉ được chỉ 
định 1 người là con ruột, cháu nội, ngoại ruột dưới 18 
tuổi của mình ngay tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo 
hiểm (HSYCBH) tốt nghiệp đại học chính quy tại Việt 
Nam trước hoặc vào ngày kết thúc THHĐ. Trong vòng



Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro tử vong do Tai nạn xảy ra 
trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn. Trong mọi 
trường hợp, bao gồm cả trường hợp có nhiều hơn
1 hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này            
được chi trả, Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn     
không vượt quá 3 tỷ đồng.

    

  

    
   

  
    

    

(4)

(5)

(6) Chi tiết quyền lợi sản phẩm vui lòng tham khảo Quy tắc 
điều khoản sản phẩm Bảo hiểm BHN dành cho trẻ em.

90 ngày kể từ ngày Người đã được chỉ định hợp lệ cho Quà 
tặng khởi nghiệp tử vong, BMBH hoặc NĐBH (nếu  BMBH 
là tổ chức) được quyền chỉ định 1 người là con ruột, cháu 
nội/ngoại ruột khác của mình và Người được chỉ định mới 
này phải dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp HSYCBH. Quyền lợi 
này được chi trả vào Ngày kết thúc THHĐ. Prudential sẽ 
không chi trả quyền lợi này nếu BMBH hoặc NĐBH (nếu  
BMBH là tổ chức) không thực hiện việc chỉ định, chỉ định 
lại trong thời hạn quy định.

Quyền lợi được áp dụng 1 lần và NĐBH của Hợp đồng 
này phải là NĐBH của SPGTBV BHNTCKH (nhưng có thể 
khác với Người được chỉ định để xét Quà tặng khởi 
nghiệp) và tham gia hợp đồng bảo hiểm mới trong 
vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc THHĐ của sản phẩm 
bảo hiểm chính. Con ruột hoặc cháu nội, ngoại ruột 
của BMBH hoặc NĐBH (nếu BMBH là tổ chức) được chỉ 
định chưa bao giờ có bất cứ dấu hiệu, triệu chứng, 
chẩn đoán, điều trị nào liên quan đến chậm phát triển 
tâm thần, ung thư hoặc tăng sinh các loại, viêm gan, 
động kinh, bệnh hoặc các rối loạn về tim, máu, mạch 
máu, hệ hô hấp, thận, gan, dạ dày, đường ruột, đái 
tháo đường, bệnh não/ thần kinh, bất thường cột sống, 
dị tật bẩm sinh. Sản phẩm bảo hiểm mới không thẩm 
định không bao gồm các sản phẩm bảo hiểm có quyền 
lợi bảo hiểm BHN. Prudential sẽ không chi trả quyền lợi 
này nếu BMBH hoặc NĐBH (nếu BMBH là tổ chức) 
không thực hiện việc chỉ định trong thời hạn quy định 
tại quyền lợi BHNTCKH vì bất cứ lý do nào hoặc NĐBH 
tử vong hoặc hoặc quyền lợi TTTBVV hoặc quyền lợi 
BHN giai đoạn cuối đã được chi trả hoặc chấp thuận 
chi trả trước đó.



Bao gồm Quyền lợi học vấn, BTTL (được minh họa ở mức (12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

BHN được chi trả phải đáp ứng điều kiện chi trả và              
thuộc danh sách BHN  được quy định trong Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm BHN từ giai đoạn đầu.

Cho đến hết THHĐ   của sản phẩm BH Miễn đóng  phí 
BHN, với điều kiện BHN được chi trả phải đáp ứng điều kiện 
chi trả và thuộc danh sách BHN được quy định trong Quy 
tắc, Điều khoản của sản phẩm BH Miễn đóng phí BHN.

BHN được chi trả phải đáp ứng điều kiện chi trả và            
thuộc danh sách BHN  được quy định trong Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm BHN dành cho trẻ em.
Quyền lợi do Tai nạn được chi trả phải đáp ứng điều kiện 
chi trả  được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của 
sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn dành cho trẻ em.
Các quyền lợi bảo hiểm (Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn, 
Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn, Phỏng do              
Tai nạn, Gãy xương do Tai nạn) nếu đã được chi trả, sẽ bị 
khấu trừ từ Quyền lợi trường hợp tử vong do Tai nạn nếu 
NĐBH tử vong do cùng 1 Tai nạn trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày xảy ra Tai nạn.

(10) Quyền lợi tử vong do Tai nạn được minh hoạ cho      
trường hợp NĐBH chỉ có 1  con ruột.

(11)

 

 

(9)

thẩm định của Prudential. Các số minh họa là số tiền bảo 
hiểm tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm.
Bao gồm Quyền lợi học vấn, BTTL (được minh họa ở mức 
2,5%

2,5%/năm  và tính đến ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm) 
và LCCHĐ.

/năm và tính đến ngày kết thúc THĐP) và LCCHĐ.

Chi tiết quyền lợi sản phẩm vui lòng tham khảo Quy tắc
điều khoản sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn dành cho trẻ em.
Phí bảo hiểm và quyền lợi trình bày trong gói minh họa

(7)

(8)
sản phẩm được ước tính cho trường hợp NĐBH có sức khỏe
bình thường, thuộc nhóm nghề nghiệp theo tiêu chuẩn

Không cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm của sản phẩm 
PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG. Các SPGTBV đính kèm 
chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm NĐBH tử vong hoặc 
quyền lợi TTTBVV/BHN giai đoạn cuối được Prudential 
chấp thuận chi trả.

Cho đến hết THHĐ của sản phẩm BH Miễn đóng phí.
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