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Mỗi ngày là một khác biệt!
 
Có những việc đã nằm trong dự tính của bạn,
nhưng cũng có điều bạn chẳng mong đợi đến.
Điều gì giúp chúng ta có cuộc sống cân bằng 
và vững vàng hơn dù cho ngày mai sẽ có những 
điều khác biệt?

Cân bằng về tinh thần về vật chất

Cân bằng để an tâm, để tự tin và để chủ động 
bảo vệ những điều quý giá nhất  

Và để luôn được có cuộc sống cân bằng và 
bảo vệ trọn vẹn trước mọi thay đổi.
Với AIA, chúng tôi giúp bạn có điểm tựa mạnh 
mẽ và sống Trọn Vẹn Cân Bằng từ hôm nay.

•  Đối với bạn trẻ, cân bằng về tài chính để 
vững vàng trước những thay đổi

•   Đối với cha mẹ, có được sự cân bằng về sức 
khỏe và cả tài chính để an tâm giúp con cái 
sải bước tương lai 

•  Đối với tuổi già, cần sự cân bằng để chủ 
động về tài chính và an tâm sống tuổi già 
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TÓM TẮT QUYỀN LỢI

Nhận thêm 25% Số tiền 
bảo hiểm (STBH), không 
khấu trừ về sau

BẢO VỆ TOÀN DIỆN
KHI MẮC UNG THƯ

Chi trả từ 1% - 100% 
STBH theo loại thương tật 
do tai nạn

 

KHI GẶP TAI NẠN

Với Quyền lợi cơ bản:
•   Nhận 100% STBH hoặc Giá 

trị tài khoản (GTTK) cơ bản 
(chọn giá trị cao hơn) cộng 
với GTTK đóng thêm

Với Quyền lợi nâng cao:
•   Nhận 100% STBH và GTTK   

cơ bản cộng với GTTK đóng 
thêm

KHI TTTB&VV, TỬ VONG HOẶC 
BỆNH GIAI ĐOẠN CUỐI

Nhận thêm 15% STBH khi Người 
được bảo hiểm từ 15 tuổi 
trở lên vào thời điểm 
tử vong và được xác định
không hút thuốc lá

KHI KHÔNG HÚT THUỐC

•   Hưởng lợi nhuận ổn định
•   Được cam kết lãi suất tối thiểu 

TÍCH LŨY HIỆU QUẢ
LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ

•   Lên đến 15% phí bảo hiểm 
cơ bản 

•   Thưởng mỗi năm, từ Ngày   
kỷ niệm hợp đồng thứ 5 trở đi

THƯỞNG HÀNG NĂM

ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ

LINH HOẠT RÚT TIỀN

Dành cho khách hàng khi có 
tiền nhàn rỗi và muốn gia 
tăng khoản tiền tích lũy để 
hưởng lợi nhuận đầu tư

 ĐẦU TƯ THÊM

LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH

Tăng STBH khi kết hôn, khi sinh 
con hoặc nhận con nuôi không 
cần           chứng minh sức khỏe 
và          tài chính

Linh hoạt chuyển đổi Quyền lợi 
bảo hiểm cơ bản và nâng cao

Có thể thay đổi STBH và Phí bảo 
hiểm kể từ Ngày kỷ niệm hợp 
đồng thứ 2 trở đi

Rút tiền bất kỳ lúc nào từ Giá trị 
tài khoản đóng thêm hoặc từ 
Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 
trở đi từ Giá trị tài khoản cơ bản

Đóng phí linh hoạt
(từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi)
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TỬ VONG DO TAI NẠN:

Nhận thêm

25% STBH

Nhận tới

200% STBH

Nhận tới

300% STBH

Nhận

theo thương tật
do tai nạn

1%-100% STBH

QUYỀN LỢI UNG THƯ NGHIÊM TRỌNG:

THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN:

•  Do di chuyển trên các phương 
tiện giao thông công cộng 
(ngoại trừ phương tiện chở 
khách không theo tuyến cố 
định hoặc phương tiện thuê 
sử dụng cho mục đích đi lại 
cá nhân)

 

•  Do di chuyển bằng thang 
máy công cộng (trừ thang 
máy hoạt động tại các 
công trình xây dựng)

 •  Do hỏa hoạn tại các tòa 
nhà công cộng

+
* Quyền lợi áp dụng 1 lần duy nhất 
trong thời gian hiệu lực hợp đồng

Xem thêm thông tin tại 
“Tỷ lệ chi trả khi thương 
tật do tai nạn”

1 2
QUYỀN LỢI KHI GẶP TAI NẠNQUYỀN LỢI KHI MẮC UNG THƯ

Tai nạn thông thường:

Tai nạn đặc biệt:

BẢ
O 

VỆ
 TO

ÀN
 D

IỆ
N

•   Quyền lợi áp dụng trước 65 tuổi;
•   Khấu trừ Quyền lợi Thương tật do tai nạn đã 

nhận khi chi trả Quyền lợi tử vong do tai nạn.

Điều kiện:
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QUYỀN LỢI KHI TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH 
VIỄN (TTTB&VV) TRƯỚC 75 TUỔI, HOẶC KHI 
TỬ VONG, HOẶC KHI BỆNH GIAI ĐOẠN CUỐI

NĐBH từ 15 tuổi trở lên vào thời điểm 
tử vong và được xác định không hút thuốc lá.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN

Nhận thêm

15% STBH+

3 4
QUYỀN LỢI KHI 

KHÔNG HÚT THUỐC LÁ

GTTK CƠ BẢN100% STBH hoặc GTTK ĐÓNG THÊM+

GTTK CƠ BẢN100% STBH và GTTK ĐÓNG THÊM+

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÂNG CAO

BẢ
O 

VỆ
 TO

ÀN
 D

IỆ
N



QUYỀN LỢI
HƯỞNG THƯỞNG HÀNG NĂM

KHI DUY TRÌ ĐÓNG PHÍ MỖI NĂM VÀ TỪ NĂM HỢP ĐỒNG THỨ 5:

TĂNG THÊM TÍCH LŨY VÀ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

* Mức lãi suất
   cam kết 
   tối thiểu

5 6

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ THÊM

7

1110

TÍ
CH

 LU
Ỹ 

HI
ỆU

 Q
UẢ

LÃI SUẤT TÍCH LUỸGTTK HỢP ĐỒNGLỢI NHUẬN ĐẦU TƯ = x

TỶ LỆ %PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN QUY NĂMTHƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG = x

Lãi suất tích lũy sẽ được công bố hàng tháng trên aia.com.vn 
và đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất sau:

AIA cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản 
có thu nhập ổn định và an toàn nhằm mục đích bảo toàn vốn như 

trái phiếu chính phủ (từ 60% - 100%), trái phiếu doanh nghiệp 
(từ 10% - 30%), tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (từ 0% - 15%). 

1

3,5%

2 - 3

3,0%

4 - 5

2,0%

6 - 10

1,5% 1,0%

Năm hợp đồng

Lãi suất cam kết 
tối thiểu

Từ năm thứ 
11 trở đi

Thời điểm 
nhận thưởng

Tỷ lệ
mỗi năm

Mỗi ngày kỷ niệm HĐ 
thứ 5 đến thứ 9

+12,5%

Mỗi ngày kỷ niệm HĐ 
thứ 10 trở đi

+15%

Điều kiện:

•   Hợp đồng chưa từng mất hiệu lực;

•   Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm được đóng đầy đủ trước Ngày kỷ niệm hợp đồng;

•   Không rút tiền từ GTTK cơ bản trong Năm hợp đồng nhận thưởng.

•   Tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm của Năm hợp 
đồng đầu tiên;

•   Dành cho khách hàng khi có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư thêm.

QUYỀN LỢI
HƯỞNG LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ 
CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

LỢI NHUẬN VÀO GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HÀNG THÁNG:

Điều kiện:



QUYỀN ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ

LINH HOẠT CHUYỂN ĐỔI:

THAY ĐỔI SỐ TIỀN BẢO HIỂM:

CÓ THỂ RÚT TIỀN
TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN: 

THAY ĐỔI STBH KHI KẾT HÔN, 
SINH CON HOẶC NHẬN CON NUÔI KHÔNG CẦN 

BẰNG CHỨNG VỀ SỨC KHỎE VÀ TÀI CHÍNH

1312

+-

Tăng tới

25% STBH / sự kiện

QUYỀN LINH HOẠT RÚT TIỀN

8 9
LI

NH
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OẠ
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IỀ
U 
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ỈN

H

QUYỀN LỢI CƠ BẢN QUYỀN LỢI NÂNG CAO

STBH

THAY ĐỔI PHÍ BẢO HIỂM:

+- PHÍ BẢO HIỂM

Điều kiện: 

Mức rút

Thời điểm

Lên đến 80%

Từ ngày kỷ niệm 
hợp đồng thứ 2

Lên đến 100%

Bất kỳ lúc nào

GTTK CƠ BẢNGTTK ĐÓNG THÊM

•    Kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 trở đi;
•    Trước khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi;
•    Đáp ứng các điều kiện thẩm định và các quy định 

tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng 
các điều kiện quy định của Công ty tại từng thời điểm.

*  Tối đa tăng 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng

•   Tối thiểu 02 triệu đồng/lần rút.

Điều kiện:

Điều kiện:



Cô HỌC
30 tuổi
Kinh doanh online
Cô Học muốn chuẩn bị tương lai 
học vấn cho bé Thức 1 tuổi.
Với kế hoạch này, cô Học có thể giúp con 
hoàn thành bậc Đại học. 

* Tổng phí đóng 17 năm: 340 triệu
* Giá trị tài khoản (GTTK) được minh họa ở mức lãi suất 5%/năm

1 11 13 17 19TUỔI 
BÉ THỨC

SỐ TIỀN
NHẬN ĐƯỢC

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
(GTTK)

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
(GTTK)

321 triệu

410 triệu

877 triệu

1 tỷ

754 triệu

631 triệu 631 triệu

228 triệu
130 triệu

267 triệu

SỐ TIỀN
BẢO HIỂM
(STBH)

Số tiền bảo hiểm
1 tỷ

Phí đóng
20 triệu/năm

Gói bảo hiểm
Quyền lợi cơ bản

Trung bình học phí đại học tại Việt Nam:

Năm 2021
48 triệu

Năm 2038
110 triệu

Lạm phát
5%/năm

•  Rút tiền lần 1

•   123 triệu

•  Rút tiền lần 2

•   123 triệu

•  Rút tiền lần 3

•   123 triệu

•  Rút tiền lần 4

•   130 triệu

•   Bác sĩ chẩn đoán 
mắc Ung thư 
nghiêm trọng

•   Nhận 250 triệu  
(25% STBH)

•   Bác sĩ xác nhận        
Bệnh giai đoạn cuối

•  Kết thúc hợp đồng

•   Nhận 1 tỷ                               
(100% STBH) 

1 11 13 18 19 20 21TUỔI 
BÉ THỨC

SỐ TIỀN 
NHẬN ĐƯỢC

GIÚP CON HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH HỌC VẤN

TRƯỜNG HỢP CÔ HỌC KHÔNG MAY MẮC UNG THƯ

* Đơn vị tính: đồng

267 triệu

Giá trị tài khoản = Phí đã đóng

Giá trị tài khoản 
= Phí đã đóng

20

1tỷ  1 tỷ  1 tỷSỐ TIỀN
BẢO HIỂM
(STBH)

18 21

15

VÍ DỤ MINH HOẠ 



Anh VUI
30 tuổi
Thiết kế đồ họa
Muốn có kế hoạch tài chính, 
ngay cả khi không còn khả năng 
tạo ra thu nhập do rủi ro sức khỏe. 

30 40TUỔI 
ANH VUI

SỐ TIỀN
NHẬN ĐƯỢC

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
(GTTK)

SỐ TIỀN
BẢO HIỂM
(STBH)

Đơn vị tính: đồng

* Tổng phí đóng 30 năm: 600 triệu
* Giá trị tài khoản (GTTK) được minh họa ở mức lãi suất 5%/năm

* Đơn vị tính: đồng

Số tiền bảo hiểm
1 tỷ - 1,4 tỷ

Phí đóng
20 triệu/năm

Gói bảo hiểm
Quyền lợi nâng cao

•   Nhận con nuôi •   Nghỉ hưu •   Mất sức lao động 
vĩnh viễn

•   Nhận 1,79 tỷ         
(GTTK + STBH)

•   Kết thúc hợp đồng

•   Tai nạn giao thông và 
mất thị lực 1 mắt

•   Nhận 300 triệu    
(30% STBH)

60 7065 69

1,2 tỷ

1,4 tỷ

791 triệu

1 tỷ 1 tỷ 1 tỷ 1 tỷ

184 triệu

•  Tuổi tham gia:            30 ngày tuổi - 65 tuổi
•  Thời hạn hợp đồng:  Đến 100 tuổi
•  Định kỳ đóng phí:     Năm, Nửa năm, Quý và Tháng 

AI CÓ THỂ
THAM GIA? Tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng 

là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên 
hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí khách 
hàng phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu 
của hợp đồng. 

16

15

794 triệu

17



18 19

KHI THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
Khách hàng sẽ nhận quyền lợi tương ứng theo bảng tỷ 
lệ phần trăm (%) của Số tiền bảo hiểm dưới đây:

Mất hoặc liệt hai tay hoặc hai chân hoặc một tay và một chân

Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân và mất thị lực của một mắt

Mất thị lực của hai mắt

Mất thính lực của hai tai

Mất hoặc liệt một tay hoặc một chân

Mất thị lực của một mắt

Mất hai ngón tay cái

Ít nhất 20% diện tích bề mặt da và có điều trị ghép da 
ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Có điều trị ghép da ít nhất 10% diện tích bề mặt da.

Bỏng độ 3 (tổn 
thương toàn bộ 
độ dày của da)

Tràn máu hoặc tràn dịch màng phổi 

Tràn khí màng phổi

4%

4%

Ngực

100%

100%

100%

50%

50%

30%

25%

50%

10%

10%

Vỡ tụy hoặc dập tụy 

Thủng dạ dày

Thủng ruột

Vỡ gan

Vỡ lá lách

10%

6%

6%

3%

3%

Bụng

Vỡ bàng quang

Đứt niệu đạo

Đứt niệu quản

Vỡ thận

3%

3%

3%

2%

Hệ tiết niệu

Đứt dây chằng đầu gối:

•  Dây chằng chéo trước 

•  Dây chằng chéo sau

•  Dây chằng bên ngoài

•  Dây chằng bên trong

4%

4%

4%

4%

Mô liên kết

Vỡ sụn chêm đầu gối:

•  Sụn chêm bên ngoài

•  Sụn chêm bên trong

2%

2%

Mô liên kết

Mỗi xương sọ hoặc chấn thương sọ não có 
làm phẫu thuật mở hộp sọ  

Xương hàm trên

Xương hàm dưới

Mỗi xương mặt khác

Xương bả vai

Xương đòn

Xương cánh tay

Xương trụ

Xương quay

10%

6% 

6%

2%

Gãy mỗi xương cột sống

Gãy xương chậu 

Gãy mỗi xương sườn

Xương cổ tay

Xương bàn tay

Xương ngón tay

Xương đùi

Xương bánh chè

Xương chày

Xương mác

Mắt cá ngoài

Mắt cá trong

Xương cổ chân

Xương bàn chân

Xương ngón chân

2%

2%

1%

3%

3%

3%

3%

8%

3%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

6%

2%

Gãy xương

TỶ LỆ CHI TRẢ



20 21

Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản tiền được Bên mua bảo hiểm xác định 
phù hợp với nhu cầu của mình và đóng đủ cho mỗi Năm đóng phí và 
được quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung 
(nếu có).

Phí đóng thêm: là khoản tiền còn lại sau khi đóng đủ Phí bảo hiểm cơ 
bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm định kỳ của các sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung (nếu có) của Năm hợp đồng hiện hành.

Phí dự tính: là khoản tiền bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng 
thêm (nếu có).

Chi phí ban đầu: là khoản tiền mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm 
cơ bản và Phí đóng thêm trước khi phân bổ vào Quỹ liên kết chung.
Chi phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng 
thêm theo tỷ lệ sau: 

Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng 
để Công ty thực hiện công việc liên quan đến quản lý, duy trì và cung 
cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo 
hiểm.
Chi phí quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương 
lịch tại thời điểm khấu trừ theo lộ trình như sau: 

Khoản khấu trừ hàng tháng: là khoản tiền bao gồm Chi phí bảo hiểm 
rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng.

Chi phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt 
động quản lý Quỹ liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ được khấu trừ 
trước khi Công ty công bố Lãi suất tích lũy. Chi phí quản lý quỹ tối đa 
là 2%/năm tính trên giá trị tài sản đầu tư của Quỹ liên kết chung.

Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên 
kết chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính lãi 
vào Giá trị tài khoản hợp đồng. Lãi suất tích lũy không thấp hơn mức 
lãi suất cam kết tối thiểu.

Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của 
các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để 
Công ty đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản 
của sản phẩm bảo hiểm này.
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NHỮNG TRƯỜNG HỢP

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong trong 
trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào            
sau đây:

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm TTTB&VV trong 
trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau 
đây:

•   Hành vi tự tử của Người được bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ 
Ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực 
hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;

•  Hành vi gian lận bảo hiểm. Trong trường hợp Người thụ hưởng là 
người có hành vi gian lận bảo hiểm, Công ty sẽ chỉ chi trả phần 
quyền lợi bảo hiểm tử vong cho Người thụ hưởng nào không tham 
gia vào các hành vi đó và theo đúng phần quyền lợi bảo hiểm mà 
Người thụ hưởng này được chỉ định.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong thuộc điều khoản loại trừ 
nêu trên, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng và chi trả Giá trị tài khoản 
hợp đồng tính tại thời điểm tử vong.

•   Hành vi gian lận bảo hiểm; 

•   Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•   Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của bác sĩ;

•   Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền.

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư 
hoặc bệnh giai đoạn cuối trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra 
do bất cứ trường hợp nào sau đây:

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến tai 
nạn trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp 
nào sau đây:

•  Bệnh ung thư hoặc bệnh giai đoạn cuối đã được chẩn đoán trước 
hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm 
hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào    
đến sau;

•   Hành vi gian lận bảo hiểm.

•  Hành vi gian lận bảo hiểm. Trong trường hợp có nhiều hơn một Người 
thụ hưởng, Công ty sẽ không chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong 
do tai nạn cho Người thụ hưởng nào có hành vi gian lận bảo hiểm gây 
ra với Người được bảo hiểm;

•  Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•  Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của bác sĩ;

•  Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền;

•  Tham gia các hoạt động thể thao hoặc giải trí nguy hiểm như: lặn có 
bình dưỡng khí, nhảy dù, nhảy bungee (nhảy từ một độ cao nhất định 
với một sợi dây đàn hồi buộc ở cổ chân), leo núi, đua ngựa hay đua xe; 

•  Di chuyển trên các phương tiện hàng không trừ khi Người được bảo 
hiểm là hành khách hoặc phi hành đoàn trên các chuyến bay thương 
mại được cấp phép và có lịch trình thường xuyên.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị TTTB&VV hoặc bị bệnh ung thư 
hoặc bị các thương tật do tai nạn thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, tất 
cả các quyền lợi còn lại sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực với điều kiện 
không thuộc điều khoản loại trừ của các quyền lợi đó.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM


