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AN VUI TRỌN VẸN 

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 

PHẦN 1 – ĐẶC ĐIỂM THAM GIA 

Câu hỏi 1: Xin nêu rõ những ưu điểm nổi bật của AN VUI TRỌN VẸN. Tại sao tôi nên tham gia 

sản phẩm này? 

Trả lời: An Vui Trọn Vẹn là một giải pháp tài chính tối ưu mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm 

về mặt tài chính trong suốt cuộc đời.  

Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, AN VUI TRỌN VẸN giúp khách hàng 

hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những điểm 

nổi bật sau: 

 Sản phẩm sẽ tồn tại song song 2 tài khoản là tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy giúp khách 

hàng tối đa hóa kế hoạch tiết kiệm của mình cũng như duy trì quyền lợi bảo vệ trong suốt thời 

hạn của hợp đồng. 

 Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mức phí đóng cũng như Số tiền bảo hiểm (STBH) phù 

hợp với từng giai đoạn trong cuộc sống. Với cùng một mức phí đóng, khách hàng có thể lực 

chọn Số tiền bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của mình bằng cách thay đổi bội số phí bảo 

hiểm trong phạm vi cho phép tại thời điểm tham gia hoặc vào bất kỳ ngày kỷ niệm hợp đồng 

nào. 

 Sản phẩm cung cấp 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và Quyền lợi 

bảo hiểm nâng cao, giúp khách hàng chủ động quyết định giá trị bảo hiểm trước các rủi ro tàn 

tật toàn bộ vĩnh viễn và tử vong tùy theo nhu cầu của mình. Đồng thời, sản phẩm cho phép 

khách hàng được quyền chuyển đổi giữa 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm này khi có sự thay đổi 

các nhu cầu bảo hiểm và tiết kiệm trong cuộc sống. 

 Mỗi sự kiện quan trọng như kết hôn, sinh con là những lúc mà trách nhiệm của người trụ cột sẽ 

gia tăng, khách hàng sẽ được quyền tăng thêm số tiền bảo hiểm lên đến 25% Số tiền bảo hiểm 

hiện tại mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính. 

 Khách hàng sẽ được nhận thêm quyền lợi tử vong do tai nạn tương ứng 100% Số tiền bảo hiểm 

hiện tại khi Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đúng hạn. 

 Khách hàng sẽ được hỗ trợ khi mắc bệnh Ung thư với 25% Số tiền bảo hiểm được ứng trước từ 

quyền lợi bảo hiểm tử vong để có thể trang trải các chi phí điều trị bệnh. 

Câu hỏi 2: Xin nêu rõ 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm của AN VUI TRỌN VẸN và khi nào khách 

hàng nên tham gia lựa chọn quyền lợi bảo hiểm nào cho phù hợp? 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN được phát triển với mục tiêu mang lại một sự bảo vệ tài chính ưu việt, 

hoàn thiện và linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu tài chính của khách hàng. 

AN VUI TRỌN VẸN cung cấp 2 lựa chọn quyền lợi bảo hiểm sau đây: 

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: khi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị TTTB&VV (trước tuổi 70) hoặc 

tử vong trong khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Công ty sẽ chi trả số tiền lớn hơn của: 

(a) Số tiền bảo hiểm hiện tại; hoặc 

(b) Giá trị tài khoản  

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: khi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị TTTB&VV (trước tuổi 70) 

hoặc tử vong trong khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Công ty sẽ chi trả tổng giá trị của: 

(a) Số tiền bảo hiểm hiện tại; và 
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(b) Giá trị tài khoản 

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sẽ phù hợp với những khách hàng ưu 

tiên nhu cầu tiết kiệm; ngược lại Quyền lợi bảo hiểm nâng cao sẽ phù hợp với những khách hàng 

mong muốn được bảo hiểm nhiều hơn với cùng một mức phí tham gia và Số tiền bảo hiểm như Quyền 

lợi bảo hiểm cơ bản. 

Câu hỏi 3: Được biết các sản phẩm bảo hiểm thường giới hạn tuổi tham gia của người được bảo 

hiểm ở 60 tuổi, Công ty có mở rộng tuổi tham gia cho AN VUI TRỌN VẸN? 

Trả lời: Khách hàng từ 30 ngày tuổi đển 65 tuổi đều có thể tham gia AN VUI TRỌN VẸN. Việc mở 

rộng tuổi từ 61 đến 65 sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm ngày càng nhiều của các 

khách hàng lớn tuổi. 

Câu hỏi 4: Với sự linh hoạt lựa chọn STBH của AN VUI TRỌN VẸN, Công ty sẽ tiến hành các 

thủ tục thẩm định sức khỏe của khách hàng dựa trên STBH đã chọn hay dựa trên STBH tối đa 

theo hệ số STBH? 

Trả lời: Khi thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng, bên cạnh các thông tin kê khai trên 

hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Công ty sẽ căn cứ trên STBH mà khách hàng đã chọn để xác định các yêu 

cầu thẩm định cần thiết. 

Ví dụ: Khách hàng A 35 tuổi, quyết định đóng 20 triệu/năm cho hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN và 

chọn STBH là 1 tỷ. Mặc dầu với mức phí này, anh có thể được bảo hiểm đến 2 tỷ, nhưng Công ty 

vẫn chỉ căn cứ trên STBH là 1 tỷ để xác định các yêu cầu thẩm định. Trường hợp sau này khách hàng 

thay đổi STBH, yêu cầu thẩm định sẽ tùy thuộc vào STBH khi yêu cầu thay đổi. 

Câu hỏi 5: Xin cho biết thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng của AN VUI TRỌN VẸN. 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN là một sản phẩm bảo hiểm trọn đời, thời hạn hợp đồng của AN VUI 

TRỌN VẸN được tính từ lúc tham gia đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo 

hiểm đạt 100 tuổi. 

Thời hạn đóng phí của AN VUI TRỌN VẸN sẽ bằng với thời hạn hợp đồng.  

PHẦN 2 – QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Câu hỏi 6: Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN, trong thời gian HĐ còn hiệu lực, khách 

hàng bị TTTB&VV. Quyền lợi TTTB&VV là gì? Và Công ty sẽ chi trả quyền lợi cho khách hàng 

một lần hay chia làm 10 lần trả trong 10 năm? 

Trả lời: Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị TTTB&VV 

trước 70 (bảy mươi) tuổi, Công ty sẽ chi trả một lần quyền lợi bảo hiểm TTTB&VV tùy thuộc vào 

quyền lợi bảo hiểm cơ bản hoặc nâng cao mà BMBH đã chọn. 

 Đối với lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, Công ty sẽ chi trả quyền lợi TTTB&VV là số tiền 

lớn hơn của: 

- Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm TTTB&VV; hoặc 

- Giá trị tài khoản được tính tại thời điểm TTTB&VV. 

 Đối với lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Công ty sẽ chi trả quyền lợi TTTB&VV là tổng 

giá trị của: 

- Số tiền bảo hiểm hiện tại tính tại thời điểm TTTB&VV; và 

- Giá trị tài khoản tại thời điểm TTTB&VV 
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Câu hỏi 7: Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi cơ bản cho con 1 tuổi với STBH 

1 tỷ đồng. Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra dưới 4 tuổi 

cụ thể ra sao? 

Trả lời: Nếu sự kiện bảo hiểm chẳng may xảy ra với khách hàng này trước khi Người được bảo hiểm 

(con) đạt 4 tuổi, Công ty sẽ chi trả giá trị nào cao hơn của Số tiền bảo hiểm hiện tại (1 tỷ đồng) hoặc 

Giá trị tài khoản, trong đó Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được điều chỉnh với một tỷ lệ phần trăm tương 

ứng với tuổi xảy ra sự kiện bảo hiểm, là: 

Tuổi của Người được bảo hiểm vào 

thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV 

Số tiền bảo hiểm hiện tại 

được điều chỉnh 

Dưới 1 tuổi 20% * 1 tỷ = 200 triệu đồng 

Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi 40% * 1 tỷ = 400 triệu đồng 

Từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi 60% * 1 tỷ = 600 triệu đồng 

Từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi 80% * 1 tỷ = 800 triệu đồng 

Từ 4 tuổi trở lên 100% * 1 tỷ = 1 tỷ đồng 

Giả sử sự kiện bảo hiểm xảy ra khi Người được bảo hiểm 2 tuổi và Giá trị tài khoản lúc này là 500 

triệu, Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm là 600 triệu đồng (STBH hiện tại sau khi điều chỉnh > 

GTTK). 

Nếu Giá trị tài khoản lúc này là 650 triệu, Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm là 650 triệu đồng 

(GTTK > STBH hiện tại sau khi điều chỉnh) 

Câu hỏi 8: Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi cơ bản với cho con 1 tuổi với 

STBH là 1 tỷ đồng. NĐBH không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong khi được 38 tháng tuổi. Tại 

thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực và phí bảo hiểm cơ bản 

đã được đóng đầy đủ và đúng hạn, GTTK tại thời điểm này là 100 triệu đồng. Công ty sẽ chi trả 

quyền lợi trong trường hợp này như thế nào? 

Trả lời: Một trong những điểm nổi bật của AN VUI TRỌN VẸN so với các sản phẩm tương tự trên 

thị trường là quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn được cung cấp cho cả những NĐBH dưới 18 tuổi. 

Đối với trường hợp này, Công ty sẽ tính toán quyền lợi bảo hiểm được chi trả như sau: 

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn: so sánh STBH hiện tại sau khi được điều chỉnh 

80% * 1 tỷ = 800 triệu đồng và GTTK, Công ty chi trả 800 triệu đồng 

- Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn: 80% (38 tháng tuổi) * 1 tỷ = 800 triệu đồng 

Tổng quyền lợi chi trả cho khách hàng là: 800 triệu + 800 triệu = 1 tỷ 600 triệu đồng. 

Câu hỏi 9: Khách hàng A – 30 tuổi tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi cơ bản cho bản thân 

với STBH là 1 tỷ đồng. 5 năm sau, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, NĐBH được chẩn đoán mắc 

bệnh Ung thư, và tử vong sau đó 2 năm vì bệnh Ung thư. GTTK tại thời điểm tử vong là 750 triệu 

đồng. Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp này ra sao? 

Trả lời: Công ty sẽ chi trả quyền lợi cụ thể như sau: 

 Vào năm hợp đồng thứ 5, khi khách hàng A được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư: Công ty sẽ chi 

trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong tương đương 250 triệu 

đồng để kịp thời trang trải các chi phí điều trị Ung thư 

 Vào năm hợp đồng thứ 7, khi khách hàng A bị tử vong do bệnh Ung thư: Công ty chi trả 750 triệu 

đồng, số tiền này được xác định dựa trên các chi tiết sau (a-b-c): 
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a) Quyền lợi bảo hiểm tử vong: so sánh giá trị cao hơn của STBH hiện tại (1 tỷ) và GTTK (750 

triệu)  1 tỷ đồng 

b) Quyền lợi bệnh Ung thư đã chi trả trước đó: 250 triệu đồng 

c) Ngoài ra, khách hàng không nợ Công ty bất kỳ khoản tiền nào. 

Câu hỏi 10: Khách hàng A – 30 tuổi tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi cơ bản cho bản 

thân với STBH là 1 tỷ đồng. 5 năm sau, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, NĐBH được chẩn đoán 

mắc bệnh Ung thư, và tử vong sau đó 2 năm do tai nạn. GTTK tại thời điểm tử vong là 750 triệu 

đồng. Công ty sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp này ra sao? 

Trả lời: Công ty sẽ chi trả quyền lợi cụ thể như sau: 

 Vào năm hợp đồng thứ 5, khi khách hàng A được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư: Công ty sẽ chi 

trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong tương đương 250 triệu 

đồng để kịp thời trang trải các chi phí điều trị Ung thư 

 Vào năm hợp đồng thứ 7, khi khách hàng A bị tử vong do tai nạn: Công ty chi trả 1 tỷ 750 triệu 

đồng, số tiền này được xác định dựa trên các chi tiết sau (a+b-c-d) nếu kỳ Phí bảo hiểm cơ bản 

đến hạn trong thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm được đóng đầy đủ và đúng hạn; hoặc Công ty 

chỉ chi trả 750 triệu nếu khách hàng không đóng kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn trong thời gian 

xảy ra sự kiện bảo hiểm: 

a) Quyền lợi bảo hiểm tử vong: so sánh giá trị cao hơn của STBH hiện tại (1 tỷ) và GTTK (750 

triệu)  1 tỷ đồng 

b) Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn: 100% STBH hiện tại  1 tỷ đồng nếu kỳ Phí bảo 

hiểm cơ bản đến hạn trong thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm được đóng đầy đủ và đúng hạn. 

c) Quyền lợi bệnh Ung thư đã chi trả trước đó: 250 triệu đồng 

d) Ngoài ra, khách hàng không nợ Công ty bất kỳ khoản tiền nào. 

Câu hỏi 11: Tôi thấy sản phẩm của các Công ty khác đều có khoản Thưởng duy trì hợp đồng, AN 

VUI TRỌN VẸN có quyền lợi này không, nếu có thì được chi trả như thế nào? 

Trả lời: Nhằm ghi nhận những khách hàng gắn bó lâu dài thông qua việc đóng phí đúng hạn và đầy 

đủ trong các năm hợp đồng, Công ty sẽ chi trả thêm một khoản Thưởng duy trì hợp đồng vào các 

Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 như sau: 

Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Thưởng duy trì hợp đồng 

10 100% Tổng Số tiền tính Thưởng 

15 10% Tổng Số tiền tính Thưởng 

20 10% Tổng Số tiền tính Thưởng 

Trong đó, Tổng Số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi cộng dồn vào Giá trị tài khoản cơ bản từ năm 

hợp đồng thứ 6 đến năm thứ 10. Theo đó khoản lãi tại các năm hợp đồng này sẽ được tính bằng 50% 

khoản lãi được tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản trong vòng 5 năm liền kề trước đó. 

Lưu ý: Để được hưởng khoản Thưởng duy trì hợp đồng này, khách hàng phải đáp ứng điều kiện đóng 

phí đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm cơ bản trong những năm hợp đồng trước đó. Giả sử khách hàng 

đóng đủ phí 4 năm đầu tiên, 2 năm tiếp theo tạm ngưng đóng phí, từ năm thứ 7 đến năm thứ 10 đóng 

đủ phí thì trong trường hợp này khách hàng đã không thỏa điều kiện và khoản Thưởng duy trì này sẽ 

không được chi trả. 

Câu hỏi 12: Vào thời điểm hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN đáo hạn, quyền lợi khách hàng nhận 

được là gì? 
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Trả lời: Vào thời điểm hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN đáo hạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ GTTK 

tính tại thời điểm đáo hạn. 

 

 Câu hỏi 13: Khi tham gia AN VUI TRỌN VẸN, khoản phí đóng vào sẽ được tính lãi như thế 

nào? 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN là một giải pháp đầu tư an toàn và hiệu quả. Giá trị tài khoản sẽ được 

tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất tích lũy do Công ty công bố. Lãi suất tích lũy khi công bố là 

mức lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ (2%/năm). 

Trong mọi trường hợp, Lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu 

sau đây: 

Năm hợp đồng 1 – 2 3 - 4 5 6 7 8 9+ 

Lãi suất cam kết tối thiểu 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 

PHẦN 3 – QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM 

Câu hỏi 14: Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN được phép rút tiền từ GTTK từ lúc nào? 

Xin nêu rõ các quy định liên quan đến việc rút tiền. 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN cho phép khách hàng rút tiền từ Giá trị tài khoản kể từ Ngày kỷ niệm 

hợp đồng thứ 2 trở đi với điều kiện: 

 Số tiền rút tối thiểu: 2 triệu đồng/ lần rút 

 Số tiền rút tối đa: 80% Giá trị tài khoản cơ bản 

Khi yêu cầu rút tiền được Công ty chấp thuận, Công ty sẽ được thực hiện rút tiền theo thứ tự ưu tiên 

từ Giá trị tài khoản tích lũy và sau đó là Giá trị tài khoản cơ bản nếu số tiền yêu cầu rút lớn hơn Giá 

trị tài khoản tích lũy tại thời điểm yêu cầu rút tiền. 

Câu hỏi 15: Xin cho biết việc rút tiền từ GTTK có làm ảnh hưởng đến STBH hiện tại của hợp 

đồng AN VUI TRỌN VẸN không? 

Trả lời: Về nguyên lý sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, việc rút tiền từ GTTK không làm thay đổi 

Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro. 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm nâng cao, Số tiền bảo hiểm 

chịu rủi ro luôn luôn bằng Số tiền bảo hiểm hiện tại, vì vậy việc rút tiền từ GTTK sẽ không làm ảnh 

hưởng đến STBH hiện tại của hợp đồng. 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, Số tiền bảo hiểm 

chịu rủi ro bằng Số tiền bảo hiểm hiện tại trừ đi GTTK, vì vậy, việc rút tiền từ GTTK sẽ có thể làm 

thay đổi STBH hiện tại của hợp đồng. 

- Nếu GTTK sau khi rút tiền lớn hơn hoặc bằng STBH hiện tại, STBH hiện tại sẽ không thay đổi. 

Ví dụ: GTTK 200 triệu, STBH hiện tại là 150 triệu  STBH chịu rủi ro bằng 0 (khi STBH hiệu 

tại – GTTK có kết quả <=0, STBH chịu rủi ro = 0), khách hàng yêu cầu rút 10 triệu, GTTK sau 

khi rút là 190 triệu  STBH hiện tại vẫn là 150 triệu (STBH chịu rủi ro = 0). 

- Nếu GTTK sau khi rút tiền nhỏ hơn STBH hiện tại, STBH hiện tại sẽ giảm xuống bằng với GTTK 

sau khi rút. Ví dụ: GTTK 200 triệu, STBH hiện tại là 150 triệu  STBH chịu rủi ro bằng 0, khách 

hàng yêu cầu rút 60 triệu, GTTK sau khi rút là 140 triệu  STBH chịu rủi ro bằng 10 triệu  

STBH hiện tại là 140 triệu (150 – 140 – 10 = 0). 

- Nếu GTTK trước khi rút nhỏ hơn hoặc bằng STBH hiện tại, STBH hiện tại sau khi rút sẽ giảm 

tương ứng với khoản tiền rút. Ví dụ: GTTK 200 triệu, STBH hiện tại là 250 triệu (STBH chịu rủi 

ro là 50 triệu), khách hàng yêu cầu rút 10 triệu, GTTK sau khi rút là 190 triệu  STBH hiện tại 

là 240 triệu (240 – 190 = 50). 
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Câu hỏi 16: Khi tham gia AN VUI TRỌN VẸN, khách hàng muốn tăng hoặc giảm STBH cần đáp 

ứng những yêu cầu gì? 

Trả lời: Tùy theo nhu cầu bảo hiểm và tiết kiệm có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời, BMBH 

tham gia AN VUI TRỌN VẸN khi muốn thay đổi STBH thì những yêu cầu cụ thể cần đáp ứng như 

sau: 

 Tăng Số tiền bảo hiểm: khách hàng có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào kể 

từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và trước khi Người được bảo hiểm đạt 65 (sáu mươi 

lăm) tuổi, và: 

- Công ty có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe và các điều kiện có thể được bảo hiểm của 

Người được bảo hiểm; 

- Số tiền bảo hiểm sau khi tăng không vượt quá số tiền bảo hiểm tối đa do Công ty quy định tại 

từng thời điểm 

 Giảm Số tiền bảo hiểm: khách hàng có thể yêu cầu giảm Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào kể 

từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi và Số tiền bảo hiểm sau khi giảm không thấp hơn 

Số tiền bảo hiểm tối thiểu do Công ty quy định tại từng thời điểm. 

Lưu ý: hệ số Số tiền bảo hiểm để xác định mức tối đa và mức tối thiểu của Số tiền bảo hiểm sẽ được 

căn cứ trên hệ số của tuổi khi tham gia bảo hiểm. Riêng đối với việc giảm STBH sau tuổi 65 của lựa 

chọn Quyền lợi bảo hiểm nâng cao sẽ là mức tối thiểu của hệ số STBH ngay tuổi 65. 

Câu hỏi 17: Khi có yêu cầu thay đổi STBH hiện tại trong thời hạn hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN, 

Công ty có thực hiện lại Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm không? 

Trả lời: Khi Công ty chấp thuận yêu cầu thay đổi STBH của khách hàng, Công ty sẽ phát hành văn 

bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng bảo hiểm, văn bản này là một phần không tách rời của hợp đồng 

bảo hiểm. Không nhất thiết phải thực hiện lại Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm, trừ khi khách hàng 

có yêu cầu. 

Câu hỏi 18: Khách hàng A – 30 tuổi tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi nâng cao với STBH 

2 tỷ đồng cho bản thân, tại thời điểm tham gia bảo hiểm, anh A có khai trong HSYCBH là có vấn 

đề về sức khỏe & sau khi thẩm định, công ty vẫn chấp thuận bảo hiểm cho anh A với điều kiện 

phải đóng thêm Chi phí bảo hiểm rủi ro phụ trội. Xin cho biết khi anh A kết hôn thì có được đảm 

bảo tăng STBH mà không cần cung cấp bằng chứng về sức khỏe và tài chính hay không? 

Trả lời: Một trong những điểm mới của AN VUI TRỌN VẸN là cho phép khách hàng tăng STBH 

lên đến 25% STBH hiện tại mà không cần bằng chứng về sức khỏe và tài chính khi có các sự kiện 

kết hôn hoặc sinh con. Quyền lợi này có thể được thực hiện 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng và áp 

dụng cho các khách hàng có hợp đồng được phát hành theo điều kiện chuẩn. Đồng thời, khoản STBH 

tăng thêm được đảm bảo phát hành hợp đồng không được vượt quá 500 triệu đồng trên một Người 

được bảo hiểm 

Trong trường hợp của anh A, do hợp đồng của anh được phát hành với điều kiện phải đóng thêm 

khoản Chi phí bảo hiểm rủi ro phụ trội do tình trạng sức khỏe, khi có yêu cầu tăng STBH, Công ty 

sẽ tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định và sẽ yêu cầu anh cung cấp các bằng chứng về sức 

khỏe và tài chính nếu cần thiết. 

Câu hỏi 19: Xin được giải thích rõ hơn về khoản tăng thêm được đảm bảo phát hành hợp đồng 

500 triệu đồng trong trường hợp có sự kiện kết hôn hoặc sinh con, có bị giới hạn trong hệ số 

STBH tối đa không? 

Trả lời: Lấy ví dụ khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN 35 tuổi có Phí bảo hiểm cơ bản 20 

triệu/năm, anh chọn STBH là 1 tỷ đồng (20 triệu * 50) mặc dầu STBH tối đa anh có thể tham gia 

theo mức phí này là 2 tỷ (20 triệu * 100), hợp đồng được phát hành theo điều kiện chuẩn. 
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Anh kết hôn sau khi tham gia AN VUI TRỌN VẸN được hơn 2 năm, anh yêu cầu được thực hiện 

quyền đảm bảo tăng STBH thêm 25%, và STBH mới sẽ là 1 tỷ 250 triệu đồng. Khoản STBH tăng 

thêm (250 triệu) vẫn nhỏ hơn STBH tối đa (2 tỷ) và nhỏ hơn giới hạn tối đa 500 triệu, nên Công ty 

sẽ đảm bảo phát hành sửa đổi, bổ sung thay đổi STBH hiện tại của anh mà không yêu cầu cung cấp 

bằng chứng về sức khỏe và tài chính. 

Cũng với ví dụ này, nhưng khách hàng chọn STBH là 1 tỷ 800 triệu đồng, và STBH yêu cầu tăng 

thêm theo quyền này là 450 triệu. Lúc này, Công ty xét thấy STBH sau khi yêu cầu tăng là 2 tỷ 250 

triệu, Công ty sẽ đảm bảo phát hành cho anh là 2 tỷ (bằng với STBH tối đa) trong trường hợp anh 

không muốn đóng thêm Phí bảo hiểm cơ bản. Nếu anh vẫn muốn được bảo hiểm ở mức 2 tỷ 250 

triệu, anh cần phải tăng mức Phí bảo hiểm cơ bản để được bảo hiểm theo mức này. 

Câu hỏi 20: Khách hàng A tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi cơ bản với NĐBH là con anh 

A – 10 tuổi. Khi có nhu cầu bảo hiểm tăng cao, anh A có thể chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm 

cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao được hay không? 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN có tính linh hoạt rất cao nhằm thỏa mãn nhu cầu luôn thay đổi của 

khách hàng. Sản phẩm này cho phép khách hàng có thể chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản 

sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao và ngược lại kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai) trở đi. Bên 

cạnh đó, việc chuyển đổi còn có điều kiện về giới hạn tuổi khi yêu cầu chuyển đổi. 

Việc chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sang Quyền lợi bảo hiểm nâng cao được áp dụng cho 

các hợp đồng mà tuổi khi tham gia của NĐBH là dưới 18 tuổi và tuổi khi chuyển đổi của NĐBH là 

dưới 35 tuổi. Trong trường hợp của anh A, anh vẫn có thể chuyển đổi sang Quyền lợi bảo hiểm nâng 

cao trước khi con anh đạt 35 tuổi với STBH không đổi. 

Câu hỏi 21: Khách hàng A tham gia AN VUI TRỌN VẸN Quyền lợi nâng cao cho bản thân. Anh 

A có thể chuyển đổi từ Quyền lợi bảo hiểm nâng cao sang Quyền lợi bảo hiểm cơ bản được hay 

không? 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN cho phép khách hàng được chuyển đổi từ quyền lợi bảo hiểm nâng 

cao sang Quyền lợi bảo hiểm cơ bản kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 (hai). Trong trường hợp anh 

A muốn chuyển đổi sang Quyền lợi bảo hiểm cơ bản, anh có thể yêu cầu chuyển đổi trước khi anh 

đạt 65 tuổi. 

Câu hỏi 22: Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN có thể yêu cầu tham gia các sản phẩm 

bảo hiểm bổ sung nào? 

Trả lời: Nhằm giúp khách hàng được bảo hiểm một cách đầy đủ nhất và toàn diện cho cả gia đình 

trước các rủi ro tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo, khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm 

bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm 

toàn diện bệnh hiểm nghèo và Miễn thu phí đặc biệt của Công ty cho bản thân và cho vợ, chồng hoặc 

con ruột của mình trên cùng hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN. 

PHẦN 4 – PHÍ VÀ CÁC LOẠI CHI PHÍ 

Câu hỏi 23: Xin cho biết Công ty quy định mức phí tối thiểu và phí tối đa của AN VUI TRỌN 

VẸN như thế nào? 

Trả lời: Với thiết kế linh hoạt, AN VUI TRỌN VẸN cho phép khách hàng hoàn toàn chủ động trong 

việc quyết định mức Phí bảo hiểm cơ bản miễn là không thấp hơn 5 triệu đồng/năm hay 3.5 triệu 

đồng/nửa năm, 2 triệu đồng/quý hoặc hàng tháng. Không có mức quy định tối đa đối với Phí bảo 

hiểm cơ bản. 

Đối với Phí tích lũy, khách hàng cũng có thể đóng thêm bất kỳ lúc nào nhưng không vượt quá 20% 

Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm. Không có quy định về mức tối thiểu đối với Phí tích lũy. 
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Câu hỏi 24: Khi tham gia AN VUI TRỌN VẸN và có tham gia thêm sản phẩm bổ sung, trường 

hợp khách hàng gặp khó khăn tài chính và tạm ngừng đóng phí, hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN 

và các sản phẩm bổ sung có còn được duy trì hiệu lực không? 

Trả lời: Với thiết kế linh hoạt, AN VUI TRỌN VẸN giúp khách hàng đảm bảo kế hoạch bảo vệ và 

tiết kiệm của mình thông qua cơ chế phân bổ phí bảo hiểm linh hoạt nhưng đồng thời vẫn phải đảm 

bảo một khoảng thời gian đóng phí bắt buộc như sau: 

 Trong 4 năm hợp đồng đầu tiên: 

(i) Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ và phí bảo hiểm 

định kỳ của tất cả các sản phẩm bổ sung, nếu có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán 

cho hai khoản phí này. 

(ii) Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ và phần còn lại 

không đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung, 

nếu có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ và thời 

gian gia hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí đối với các sản 

phẩm bổ sung, nếu có, sẽ được áp dụng. 

Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu vẫn không được 

đóng, tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung sẽ mất hiệu và tất cả khoản tiền còn lại đã nhận 

sẽ được thanh toán cho phần Phí bảo hiểm cơ bản còn lại phải đóng cho Năm hợp đồng hiện 

hành. 

(iii) Nếu số tiền đóng vào không đủ để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ, thời gian 

gia hạn đóng phí đối với Hợp đồng bảo hiểm sẽ được áp dụng. 

Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu vẫn chưa được 

đóng, Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị mất hiệu lực. 

(iv) Nếu Phí bảo hiểm cơ bản của Năm hợp đồng hiện hành và tất cả khoản phí bảo hiểm định 

kỳ của tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung, nếu có, được đóng đủ trong Năm hợp đồng 

đó, bất kỳ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm trong Năm hợp đồng hiện hành 

sẽ được tính là Phí tích lũy. 

 Từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi: 

(i) Nếu số tiền đóng vào nhỏ hơn hoặc bằng Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ, số tiền này sẽ 

được thanh toán một phần hoặc toàn bộ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ, và thời gian gia 

hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí đối với các sản phẩm bổ 

sung, nếu có, sẽ được áp dụng. 

Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu vẫn không 

được đóng, Công ty sẽ tự động khấu trừ phí bảo hiểm của tất cả các sản phẩm bổ sung 

từ Giá trị tài khoản; các sản phẩm bổ sung sẽ mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản không 

đủ để khấu trừ phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung. 

(ii) Nếu số tiền đóng vào đủ để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ và phần còn lại 

không đủ để thanh toán cho phí bảo hiểm định kỳ của tất cả các sản phẩm bổ sung, nếu 

có, số tiền này sẽ được dùng để thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ, đồng thời 

thời gian gia hạn đóng phí 60 (sáu mươi) ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí đối với các 

sản phẩm bổ sung, nếu có, sẽ được áp dụng. 

Nếu hết thời gian gia hạn đóng phí mà khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu vẫn không 

được đóng, Công ty sẽ tự động khấu trừ phí bảo hiểm của tất cả các sản phẩm bổ sung 

từ Giá trị tài khoản; các sản phẩm bổ sung sẽ mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản không 

đủ để khấu trừ phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung. 
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Khoản tiền còn lại đã nhận sẽ được thanh toán cho phần Phí bảo hiểm cơ bản còn lại 

phải đóng cho Năm hợp đồng hiện hành. 

(iii) Nếu Phí bảo hiểm cơ bản của Năm hợp đồng hiện hành và tất cả khoản phí bảo hiểm 

định kỳ của tất cả các sản phẩm bảo hiểm bổ sung, nếu có, được đóng đủ trong Năm 

hợp đồng đó, bất kỳ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm đóng thêm trong Năm hợp 

đồng hiện hành sẽ được tính là Phí tích lũy. 

Ví dụ minh họa cho việc phân bổ phí từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi: 

Khách hàng tham gia AN VUI TRỌN VẸN, đóng phí theo định kỳ Nửa Năm với Phí bảo hiểm cơ 

bản là 10 triệu đồng/kỳ phí và Phí bảo hiểm SPBS là 2 triệu đồng/kỳ phí. 

Đầu năm hợp đồng thứ 6, khách hàng đóng 15 triệu đồng. Lúc này phí sẽ được phân bổ như sau: 

- 10 triệu đồng được thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản của kỳ đóng phí đó 

- 2 triệu đồng được thanh toán cho Phí bảo hiểm SPBS của kỳ đóng phí đó. 

- 3 triệu đồng còn lại sẽ được thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản của kỳ tiếp theo trong năm 

hợp đồng. 

Cũng trong năm hợp đồng thứ 6, vào kỳ đóng phí tiếp theo, khách hàng đóng 8 triệu đồng. Lúc này 

phí sẽ được phân bổ như sau: 

- 7 triệu đồng được thanh toán cho Phí bảo hiểm cơ bản còn lại của kỳ phí Nửa Năm còn lại 

(do đã được thanh toán 3 triệu ở kỳ phí trước) 

- 1 triệu còn lại không đủ để thanh toán cho Phí bảo hiểm của tất cả SPBS, nên Công ty sẽ chờ 

trong 60 ngày gia hạn đóng phí, nếu khách hàng đóng thêm tiền cho Phí bảo hiểm SPBS đủ 

2 triệu, khoản tiền này sẽ được thanh toán cho Phí bảo hiểm SPBS. Nếu hết 60 ngày gia hạn 

đóng phí mà khách hàng không đóng thêm tiền, 1 triệu này sẽ được tính là Phí tích lũy, và 

Phí bảo hiểm SPBS sẽ được tự động khấu trừ từ Giá trị tài khoản. SPBS sẽ mất hiệu lực nếu 

GTTK không đủ để khấu trừ Phí bảo hiểm SPBS. 

Câu hỏi 25: Khi GTTK tích lũy đủ lớn và khách hàng không có khả năng tiếp tục đóng phí bảo 

hiểm, khách hàng có thể sử dụng GTTK tích lũy để đóng Phí bảo hiểm cơ bản được không? 

Trả lời: Đối với AN VUI TRỌN VẸN, việc rút tiền từ GTTK tích lũy để đóng Phí bảo hiểm cơ bản 

vẫn có thể thực hiện được, tuy nhiên Công ty sẽ không tự động trích GTTK tích lũy để đóng phí mà 

khách hàng cần thực hiện 2 giao dịch bao gồm (1) rút tiền từ tài khoản sau đó (2) đóng Phí bảo hiểm 

cơ bản định kỳ như mong muốn. 

Ngoài ra, khách hàng sẽ có một khoảng thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày kể từ (a) Ngày đến hạn 

đóng phí nếu Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn không được đóng đủ trong 4 Năm hợp đồng đầu tiên; 

hoặc (b) Ngày mà Giá trị tài khoản không đủ để thanh toán cho Khoản khấu trừ hàng tháng từ Năm 

hợp đồng thứ 5 trở đi; tùy theo ngày nào xảy ra trước.  

Và kể từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi, nếu khách không đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ, Công 

ty sẽ tự động khấu trừ các khoản Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng từ 

GTTK và vẫn đảm bảo các quyền lợi của hợp đồng cho đến khi nào GTTK còn đủ để trả cho 2 loại 

chi phí này.  

Câu hỏi 26: Xin cho biết chi tiết tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy 

Trả lời: Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được phân bổ vào tài khoản cơ bản. Phí tích lũy sẽ được phân bổ vào 

tài khoản tích lũy. Tỷ lệ phân bổ hai loại phí này như sau: 

Năm đóng phí 1 2 3 4 
Từ Năm đóng phí 

thứ 5 trở đi 

Phí bảo hiểm cơ bản 10% 20% 70% 80% 98,5% 
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Phí tích lũy 100% 100% 100% 100% 100% 

Ví dụ: khách hàng đóng Phí bảo hiểm cơ bản là 10 triệu đồng/năm và đóng thêm Phí tích lũy là 5 

triệu đồng/năm. Số tiền được phân bổ như sau: 

Năm đóng phí 
Phí thực đóng 

(đồng) 

Phí bảo hiểm cơ bản 

được phân bổ 

Phí tích lũy được 

phân bổ 
Chi phí ban đầu 

1 15.000.000 1.000.000 5.000.000 9.000.000 

2 15.000.000 2.000.000 5.000.000 8.000.000 

3 15.000.000 7.000.000 5.000.000 3.000.000 

4 15.000.000 8.000.000 5.000.000 2.000.000 

Năm thứ 5 trở 

đi 
15.000.000 9.850.000 5.000.000 150.000 

Câu hỏi 27: Tại sao Chi phí ban đầu của các năm hợp đồng đầu tiên lại rất cao (năm 1: 90%, năm 

2: 80%)? Liệu hợp đồng có bị mất hiệu lực kể cả khi tôi đóng phí đủ nhưng Giá trị tài khoản 

không đủ để trừ Chi phí rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng? 

Trả lời: AN VUI TRỌN VẸN là một sản phẩm lần đầu tiên trên thị trường loại bỏ các loại chi phí 

như chi phí rút tiền từ tài khoản, chi phí hủy bỏ hợp đồng. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo các chi phí 

phát hành và duy trì hợp đồng trong suốt cuộc đời của khách hàng, Chi phí ban đầu được tập trung 

trong 2 năm hợp đồng đầu tiên. 

Nếu khách hàng vẫn đóng Phí bảo hiểm cơ bản đúng thời hạn và không thực hiện rút tiền từ Giá trị 

tài khoản cơ bản trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN sẽ được đảm bảo 

duy trì hiệu lực với đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm cho dù Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ Chi 

phí rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng. Vào thời điểm khách hàng tiếp tục đóng phí, các 

chi phí này sẽ được khấu trừ cho khoản thời gian mà Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ.  

Câu hỏi 28: Xin cho biết Chi phí bảo hiểm rủi ro là gì và cách xác định Chi phí bảo hiểm rủi ro 

của AN VUI TRỌN VẸN? 

Trả lời: Chi phí bảo hiểm rủi ro là khoản chi phí cho các quyền lợi bảo hiểm được cung cấp trong 

AN VUI TRỌN VẸN như quyền lợi bảo hiểm tử vong, TTTB&VV, Ung thư. Chi phí bảo hiểm rủi 

ro sẽ được Công ty khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản. Mức chi phí bảo hiểm rủi ro phụ thuộc 

vào tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm. 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Chi phí bảo hiểm 

rủi ro = (số tiền bảo hiểm hiện tại – Giá trị tài khoản) * Mức chi phí bảo hiểm rủi ro 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Chi phí bảo hiểm 

rủi ro = Số tiền bảo hiểm hiện tại * Mức chi phí bảo hiểm rủi ro. 

Câu hỏi 29: Xin cho biết khi quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV của trẻ dưới 4 tuổi có 

sự điều chỉnh Số tiền bảo hiểm hiện tại thì Chi phí bảo hiểm rủi ro của trẻ dưới 4 tuổi có được 

điều chỉnh không hay vẫn tính trên 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại? 

Trả lời: Do quyền lợi bảo hiểm tử vong và TTTB&VV của trẻ dưới 4 tuổi có sự điều chỉnh 20% (sự 

kiện bảo hiểm xảy ra <1 tuổi), 40% (<2 tuổi), 60% (<3 tuổi), 80% (<4 tuổi), Chi phí bảo hiểm rủi ro 

sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với quyền lợi bảo hiểm, cách xác định như sau: 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Chi phí bảo hiểm 

rủi ro = (% số tiền bảo hiểm hiện tại – Giá trị tài khoản) * Mức chi phí bảo hiểm rủi ro 

Đối với hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN có lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: Chi phí bảo hiểm 

rủi ro = % Số tiền bảo hiểm hiện tại * Mức chi phí bảo hiểm rủi ro. 
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Câu hỏi 30: Xin cho biết Chi phí quản lý hợp đồng dùng để làm gì và có điểm gì khác với Chi phí 

ban đầu? 

Trả lời: Chi phí quản lý hợp đồng là khoản chi phí Công ty dùng để duy trì và cung cấp các thông 

tin liên quan đến hợp đồng trong suốt thời hạn hợp đồng. Chi phí quản lý hợp đồng hiện tại là 25.000 

đồng/tháng và có thể thay đổi nhưng không vượt quá 60.000 đồng/tháng. Khi có sự thay đổi về Chi 

phí quản lý hợp đồng, Công ty sẽ thông báo đến khách hàng 3 tháng trước khi áp dụng. 

Trong khi đó Chi phí ban đầu là khoản chi phí Công ty dùng để phát hành hợp đồng, thẩm định hồ 

sơ, chi trả hoa hồng cho đại lý tư vấn.  

Câu hỏi 31: Xin cho biết Chi phí quản lý quỹ được tính toán và khấu trừ như thế nào? Chi phí 

này có được thể hiện trên Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm? 

Trả lời: Chi phí quản lý quỹ dùng để trang trải các chi phí quản lý đầu tư của Quỹ liên kết chung. 

Chi phí quản lý quỹ hiện tại là 2%/năm tính trên tổng tài sản của Quỹ liên kết chung trong năm. Lãi 

suất minh họa trên Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là lãi suất đã được khấu trừ Chi phí quản lý 

quỹ. Mức lãi suất tích lũy Công ty công bố cho hợp đồng AN VUI TRỌN VẸN là mức lãi suất đầu 

tư thực tế đã trừ Chi phí quản lý quỹ. Ví dụ: lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung là 10%/năm, 

mức lãi suất công bố cho khách hàng là 8%/năm (10% - 2%). 

 

 

  

  

 

 

 


