PHÚ-BẢO AN

Thêm điểm tựa. Trọn an tâm

Khi đã có công việc ổn định, sự nghiệp vững
vàng và cuộc sống sung túc thì mong muốn lớn
nhất của nhiều người là bảo vệ sự thành công,
sự thịnh vượng và chăm sóc gia đình thân yêu.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều rủi ro
ít ai biết trước. Cuộc sống của những người bạn
yêu thương sẽ ra sao nếu chẳng may rủi ro xảy
ra với người trụ cột gia đình?

Nếu chưa có lời giải cho những lo lắng này, đó chính là
lúc bạn nên quan tâm đến PHÚ-BẢO AN, một giải pháp
bảo hiểm (BH) dành cho người thành đạt, được thiết
kế đặc biệt với mức bảo vệ rất cao - từ vài tỷ đến hàng
chục tỷ đồng.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Phạm vi bảo hiểm

Mức chi trả

Tử vong

100% Số tiền bảo hiểm
(STBH)

Thương tật toàn bộ và
vĩnh viễn (TTTBVV)

10% STBH/ năm x 10 năm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHẬN ĐƯỢC TỪ
PHÚ-BẢO AN SẼ GIÚP GIA ĐÌNH BẠN NHƯ THẾ NÀO?
• Bù đắp nguồn thu nhập bị mất, giúp gia đình
vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần duy trì
chất lượng cuộc sống.
• Hỗ trợ thực hiện các trách nhiệm tài chính còn
dang dở (chu toàn cho tương lai học vấn của
con, kế hoạch hưu trí của người bạn đời, phụng
dưỡng song thân,…).
• Giúp thanh toán các khoản chi phí còn lại hoặc
cách khoản vay chưa trả hết.

MỞ RỘNG PHẠM VI BẢO VỆ
Để an tâm hơn trước những rủi ro khác nhau trong cuộc
sống, bạn có thể chọn thêm những sản phẩm gia tăng
bảo vệ (1) để mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ cho
bạn mà còn các thành viên trong gia đình. Hãy tham
khảo các kế hoạch mẫu được thiết kế như sau:
Kế hoạch Cơ bản

Phí bảo hiểm: 5,8 triệu đồng/năm

Phạm vi bảo vệ

1 Người trụ cột

Quyền lợi bảo vệ
Tử vong hoặc
TTTBVV

1 tỷ đồng

Tử vong hoặc
Chi trả lên tới 300 triệu đồng
TTTBVV do tai nạn
Bệnh hiểm nghèo
(BHN)

Miễn đóng phí của toàn bộ hợp
đồng (2).

Chi phí y tế

Hỗ trợ chi phí y tế trước, trong và
sau khi nằm viện, phẫu thuật và
các chi phí cấp cứu do tai nạn ở
nước ngoài.

Kế hoạch Cơ bản:
Người trụ cột (Người được bảo hiểm (NĐBH) chính):
Nam, 35 tuổi/ Thời hạn hợp đồng: 10 năm
Sản phẩm tham gia: PHÚ-BẢO AN, BH Chết và tàn tật do tai
nạn mở rộng, BH Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo, BH Chăm
sóc sức khỏe toàn diện - Kế hoạch A.

Kế hoạch Nâng cao Phí bảo hiểm: 10,9 triệu đồng/năm
Phạm vi bảo vệ

2 Người trụ cột

Quyền lợi bảo vệ
Tử vong hoặc
TTTBVV

1 tỷ đồng (Người trụ cột thứ 1)
500 triệu đồng (Người trụ cột thứ 2)

Tử vong hoặc
Chi trả lên tới 300 triệu đồng cho
TTTBVV do tai nạn mỗi Người trụ cột
Người trụ cột thứ 1 Miễn đóng phí của toàn bộ hợp
mắc BHN
đồng (2).
Người trụ cột thứ
2 tử vong hoặc
TTTBVV

Miễn đóng phí của toàn bộ hợp
đồng (3) và hỗ trợ 100 triệu đồng
mỗi năm (4).

Chi phí y tế

Hỗ trợ chi phí y tế trước, trong và sau
khi nằm viện, phẫu thuật và các chi
phí cấp cứu do tai nạn ở nước ngoài.

Kế hoạch Nâng cao:
Người trụ cột 1 (NĐBH chính): Nam, 35 tuổi/ Người trụ
cột 2 (NĐBH bổ sung): Nữ, 35 tuổi/ Thời hạn hợp đồng:
10 năm
Sản phẩm tham gia: PHÚ-BẢO AN, BH Nhân thọ có kỳ
hạn, BH Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH Miễn đóng
phí bệnh hiểm nghèo, BH Chăm sóc sức khỏe toàn diện Kế hoạch A, BH Từ bỏ thu phí Người hôn phối và BH Hỗ trợ
tài chính Người hôn phối.

Kế hoạchToàn diện Phí bảo hiểm: 12,5 triệu đồng/năm
Phạm vi bảo vệ

Cả gia đình
(2 Người trụ cột + 2 con)

Quyền lợi bảo vệ: Đối với 2 Người trụ cột
Tử vong hoặc
TTTBVV

1 tỷ đồng (Người trụ cột thứ 1)
500 triệu đồng (Người trụ cột thứ 2)

Kế hoạch Toàn diện:
Người trụ cột 1 (NĐBH chính): Nam, 35 tuổi/ Người trụ cột 2
(NĐBH bổ sung 1): Nữ, 35 tuổi/ Con (NĐBH bổ sung 2 & 3):
Nam 6 tuổi và nữ 1 tuổi/ Thời hạn hợp đồng: 10 năm.
Sản phẩm tham gia: PHÚ-BẢO AN, BH Nhân thọ có kỳ
hạn, BH Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, BH Miễn đóng
phí bệnh hiểm nghèo, BH Chăm sóc sức khỏe toàn diện Kế hoạch A, BH Từ bỏ thu phí Người hôn phối và BH Hỗ trợ
tài chính Người hôn phối, BH Sức khỏe dành cho trẻ em
(kèm quyền lợi khi bị tai nạn).

Tử vong hoặc
Chi trả lên tới 300 triệu đồng cho
TTTBVV do tai nạn mỗi Người trụ cột
Người trụ cột thứ 1 Miễn đóng phí của toàn bộ hợp
mắc BHN
đồng (2).
Người trụ cột thứ
2 tử vong hoặc
TTTBVV

Chi phí y tế

Miễn đóng phí của toàn bộ hợp
đồng (3) và hỗ trợ 100 triệu đồng
mỗi năm (4).
Hỗ trợ chi phí y tế trước, trong và sau
khi nằm viện, phẫu thuật và các chi
phí cấp cứu do tai nạn ở nước ngoài.

Quyền lợi bảo vệ: Đối với 2 con
Bệnh hiểm nghèo

Chi trả lên đến 180 triệu đồng

Tử vong/ Thương
Chi trả lên đến 150 triệu đồng
tật do tai nạn

Lưu ý:
(1) Vui lòng tham khảo danh mục các sản phẩm gia tăng
bảo vệ để có thêm thông tin chi tiết.
(2) Bắt đầu từ kỳ phí kế tiếp sau khi Bệnh hiểm nghèo được
chẩn đoán cho đến hết thời hạn hợp đồng của sản
phẩm BH Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
(3) Miễn đóng phí trong tương lai cho đến hết Thời hạn hợp
đồng của sản phẩm BH từ bỏ thu phí Người hôn phối
(4) Được chi trả vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ thời
điểm xảy ra tử vong/ TTTBVV cho đến hết thời hạn hợp
đồng của sản phẩm BH hỗ trợ tài chính Người hôn phối.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Độ tuổi tham gia

Từ 15 - 60 tuổi

Tuổi tối đa khi
kết thúc hợp đồng

65 tuổi

Thời hạn hợp đồng

05 - 30 năm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

STBH tối thiểu

1 tỷ đồng

Định kỳ đóng phí

Năm

VÌ SAO NÊN THAM GIA?
• Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn
• Mức phí không thay đổi trong suốt thời hạn
hợp đồng giúp hoạch định các kế hoạch tài
chính dễ dàng
• Linh hoạt lựa chọn thời gian bảo vệ theo nhu cầu

Vui lòng liên hệ với Đại lý Prudential Việt Nam hoặc gọi số
1800 1 247 để có thêm thông tin chi tiết.
Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo
Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm và Quy tắc, Điều khoản
hợp đồng sản phẩm.

PHÚ-BẢO AN
MÓN QUÀ Ý NGHĨA DÀNH TẶNG
GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

1. Loại trừ quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp tử
vong do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của:
a. Hành động tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày
Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục
hiệu lực hợp đồng; hoặc
b. Nhiễm HIV; AIDS; hoặc những bệnh liên quan đến
AIDS; hoặc
c. Các hành vi phạm pháp của người sẽ nhận quyền lợi
bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.

2. Loại trừ quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
a. Đã xảy ra từ trước ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu
lực hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng (nếu có); hoặc
b. Phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc:
• Mưu toan tự tử hay tự gây thương tích, cho dù là trong
trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
• Tham gia các hoạt động hàng không trừ khi với tư cách
là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
• Gây ra các hành vi phạm tội của người sẽ nhận quyền
lợi bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.
Tuy nhiên, nếu Bên mua bảo hiểm tiếp tục duy trì Hợp
đồng bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán
khi Người được bảo hiểm tử vong.

Lưu ý:
Tất cả các thông tin thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính
tóm lược và có giá trị tham khảo. Các quyền lợi bảo hiểm
được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm
do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ Quy
tắc, Điều khoản để hiểu rõ về quyền lợi và các vấn đề liên
quan đến sản phẩm bảo hiểm.

PRUDENTIAL - TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ (BHNT)
HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI
Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential là một trong
những tập đoàn BHNT hàng đầu Anh Quốc và cũng là một
trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, quản lý
509 tỷ bảng Anh (tính đến 04/2016). Nhiều thập kỷ vừa qua,
Prudential liên tục phát triển vững mạnh để đáp ứng nhu cầu
của hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới. Tại châu Á,
với hơn 90 năm kinh nghiệm, Prudential hiện đang hoạt động
vững mạnh tại 14 thị trường.
PRUDENTIAL - TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VÀ GẮN BÓ LÂU DÀI
TẠI VIỆT NAM

* Các giải thưởng được tổ chức bình chọn bởi bên thứ ba độc lập.
Tổng đài Phục vụ Khách hàng

1800 1 247

Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
www.prudential.com.vn
(028) 3910 1660
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Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn bảo hiểm
uy tín hàng đầu thế giới với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát
triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả.
Chính thức hoạt động vào năm 1999, với thông điệp "Luôn luôn
lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", Prudential Việt Nam mong muốn
trở thành lựa chọn số một về bảo hiểm nhân thọ cho mọi gia đình
Việt Nam. Bằng sự thấu hiểu và tận tâm, Prudential mang đến
những giải pháp an toàn tài chính hữu hiệu, giúp nâng cao chất
lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.
Sở hữu tiềm lực vững mạnh với hệ thống văn phòng đại lý phủ kín 63
tỉnh thành trên toàn quốc và hợp tác chặt chẽ với 6 Ngân hàng hàng đầu.
Lập kỷ lục đầu tư 3.200 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm
(2015) và 8.306 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm (2016).
Đóng góp tích cực cho cộng đồng ở 3 lĩnh vực: Giáo dục, Sống
khỏe và Hỗ trợ cộng đồng.
Nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá (*):
Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ Tịch nước Việt Nam
trao tặng năm 2014
Giải thưởng Rồng Vàng 2016 với danh hiệu "Công ty Bảo hiểm
Nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam"
Top 5 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất năm 2016
Giải thưởng "Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016"
Danh hiệu Hoạt động Hỗ trợ Cộng đồng tốt nhất châu Á năm 2014

