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TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Ngày minh họa: 09/02/2021
Số minh họa:537407342_1515159

NGÀY MAI SẴN SÀNG

CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ CÓ MỘT LỰA CHỌN SÁNG SUỐT!
Cảm ơn vì đã chọn MB Ageas Life là người đồng hành, bảo vệ cho cuộc 
sống của bạn.
Chúng tôi xin trân trọng kính gửi Quý khách hàng Tài liệu minh họa quyền 
lợi sản phẩm bảo hiểm “Ngày Mai Sẵn Sàng”. Trong tài liệu này, chúng tôi 
trình bày thông tin về sản phẩm, quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm. Quý 
khách hàng có thể kiểm tra toàn bộ các thông tin dưới đây, và liên hệ Nhân 
viên tư vấn/Đại lý trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu chỉnh sửa nào, hoặc 
muốn lập một tài liệu minh họa hợp đồng khác.

          

         

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm Nhóm nghề

Bên mua bảo hiểm Nguyễn Văn A Nam 01/03/1990 30 2
Người được bảo hiểm chính (của hợp 
đồng chính) Nguyễn Văn A Nam 01/03/1990 30 2

THÔNG TIN TƯ VẤN VIÊN/ ĐẠI LÝ
Tên (Mã số) AG  HC02 (00000000002210007168)
Điện thoại +8499
Email

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A
Nhân viên tư vấn/Đại lý: AG  HC02 

 Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm này chỉ có giá trị với đầy đủ các trang.
Được in vào lúc:  09/02/2021, 14:56
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A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Định kỳ đóng phí: Hàng Năm Đơn vị: Đồng

Người được bảo
hiểm

Thời hạn
hợp đồng 

(năm)

Thời hạn
đóng phí 

(năm)

Số tiền bảo 
hiểm (STBH)

Phí bảo hiểm định 
kỳ năm đầu trước 

tăng/giảm phí

Phí bảo hiểm định 
kỳ năm đầu sau 

tăng/giảm phí
Sản phẩm chính:
NGÀY MAI SẴN SÀNG Nguyễn Văn A 21 10 200.000.000 54.455.000 53.094.000

Sản phẩm bổ trợ:
Tổng phí bảo hiểm của Sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ 54.455.000 53.094.000

Đơn vị: Đồng 
Định kỳ đóng phí Năm Nửa năm Quý Tháng

Phí bảo hiểm phải nộp theo định kỳ (VNĐ)
(Tại năm hợp đồng thứ nhất) 53.094.000 28.140.000 14.866.000 5.309.000
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B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG
                                                          Đơn vị: Đồng

Sản phẩm Quyền lợi bảo hiểm Số tiền bảo hiểm Ghi chú

Đối với Người được bảo hiểm chính: Nguyễn Văn A

Sản phẩm chính:
NGÀY MAI SẴN SÀNG

Ngày Mai Sẵn Sàng là giải pháp tài chính kết hợp giữa bảo hiểm và tiết kiệm của MB Ageas Life giúp bạn chi trả học phí Đại học cho Trẻ 
em (con bạn), đồng thời bảo vệ bạn về mặt tài chính khỏi những rủi ro bất ngờ.

Quyền lợi tử vong 
hoặc thương tật toàn 
bộ vĩnh viễn

200.000.000

n Trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm chính tử vong 
hoặc gặp Thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Sau khi Quyền lợi này được chấp nhận chi trả, 
hợp đồng dừng đóng phí, Quyền lợi quỹ học vấn và Quyền lợi tốt nghiệp trung học 
vẫn được chi trả.

Quyền lợi quỹ học 
vấn 200.000.000 n Quyền lợi Quỹ học vấn được trả thành 4 lần, mỗi lần trả 100% Số tiền bảo hiểm trong 

4 năm cuối cùng của hợp đồng.

Quyền lợi Tốt nghiệp 
trung học 40.000.000 n 20% Số tiền bảo hiểm sẽ được trả khi Trẻ em (con bạn) tốt nghiệp Phổ thông trung 

học.

Quyền lợi Thành tích 
học tập 40.000.000 n 20% Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả khi Trẻ em tốt nghiệp đại học với thành tích 

“Xuất sắc” trở lên.
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C. MINH HỌA QUYỀN LỢI SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHÍNH
                                     Đơn vị: nghìn đồng

Năm 
hợp 
đồng

Tuổi 
NĐBH 
chính

Phí bảo 
hiểm hàng

năm

Tổng phí
 bảo hiểm 
đã nộp

Quyền lợi tử 
vong / 

Thương tật 
toàn bộ và 

vĩnh viễn (1)

Quyền lợi tốt 
nghiệp trung 
học và Quyền 
lợi thành tích 

học tập (2)

Nếu tích lũy 
Quyền lợi 
tốt nghiệp 

trung học và 
Quyền lợi 
thành tích 
học tập (3)

Quyền lợi quỹ 
học vấn (4)

Nếu tích lũy 
Quyền lợi
 quỹ học 
vấn (4)

Giá trị hoàn 
lại (cuối năm)

nếu nhận 
Quyền lợi 

quỹ học vấn

Giá trị hoàn lại
 (cuối năm)
nếu tích lũy
Quyền lợi 
quỹ  học

vấn

1 30 53.094 53.094 200.000
2 31 53.094 106.188 200.000
3 32 53.094 159.282 200.000 34.778 34.778
4 33 53.094 212.376 200.000 63.015 63.015
5 34 53.094 265.470 200.000 98.691 98.691
6 35 53.094 318.564 200.000 143.721 143.721
7 36 53.094 371.658 200.000 198.917 198.917
8 37 53.094 424.752 200.000 265.163 265.163
9 38 53.094 477.846 200.000 343.415 343.415
10 39 53.094 530.940 200.000 434.709 434.709
11 40 530.940 200.000 529.022 529.022
12 41 530.940 200.000 560.085 560.085
13 42 530.940 200.000 592.954 592.954
14 43 530.940 200.000 627.729 627.729
15 44 530.940 200.000 664.522 664.522
16 45 530.940 200.000 703.448 703.448
17 46 530.940 200.000 744.627 744.627
18 47 530.940 200.000 40.000 40.000 200.000 200.000 788.191 788.191
19 48 530.940 200.000 42.000 200.000 410.000 579.874 831.874
20 49 530.940 200.000 44.100 200.000 630.500 401.352 875.952
21 50 530.940 200.000 40.000 86.305 200.000 862.025 212.000 920.330
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Đơn vị: nghìn đồng
Tổng Phí bảo hiểm đã nộp 530.940
Tổng quyền lợi
(Quyền lợi quỹ học vấn + Quyền lợi tốt nghiệp PTTH + Quyền 
lợi thành tích học tập)

Nếu nhận quyền lợi 
quỹ học vấn

Nếu tích lũy quyền lợi 
quỹ học vấn

Quyền lợi quỹ học vấn 800.000 862.025
Quyền lợi tốt nghiệp + Thành tích học tập 80.000 86.305
Tổng 880.000 948.330

(1) Quyền lợi Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn được trả một lần khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, sau đó các quyền lợi quỹ học 
vấn (4) và quyền lợi tốt nghiệp trung học vẫn được chi trả.  

(2)  Quyền lợi Tốt nghiệp trung học được trả trước Ngày đáo hạn hợp đồng 3 năm.
  Quyền lợi Thành tích học tập sẽ được chi trả trong vòng 12 tháng từ ngày có kết quả xếp loại, nếu thỏa điều kiện được quy định 

trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm. 
(3)  Các quyền lợi tích lũy được tính với mức lãi suất tích lũy giả định bằng 5%. Lãi suất này có thể thay đổi trên thực tế, phụ thuộc 

vào thị trường và kết quả đầu tư thực tế của MB Ageas Life.
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D. CÁC THÔNG TIN KHÁC

ü Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm này nhằm giúp Quý khách hiểu rõ hơn về quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, 
Quý khách vui lòng đề nghị Nhân viên tư vấn/Đại lý tư vấn thêm và/hoặc tham khảo Quy tắc, Điều khoản sản phẩm đã được Bộ Tài chính 
phê chuẩn.

ü Các dữ liệu trong tài liệu minh họa này được xác định tại thời điểm minh họa và dựa trên giả định rằng, trong thời hạn bảo hiểm không có 
yêu cầu nào của Quý khách làm thay đổi những dữ liệu trên.

ü Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bổ trợ có thể được điều chỉnh với sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Phí bảo hiểm của sản phẩm chính được 
cam kết và không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm.

ü Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là mức phí cho người có điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn theo quy định của MB Ageas Life. Phí bảo 
hiểm áp dụng cho Quý khách có thể khác với minh họa ở trên, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp và địa bàn sinh sống thực tế 
của Người được bảo hiểm. Riêng phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm Tai nạn được ước tính trên cơ sở kê khai nghề nghiệp của 
Người được bảo hiểm.

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM XÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM
Tôi, Bên mua bảo hiểm ký tên dưới đây, xác nhận đã được Nhân 
viên tư vấn của MB Ageas Life có tên và mã số như trong tài liệu 
này giải thích và tư vấn rõ ràng, đầy đủ về Tài liệu minh họa cũng 
như Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm nêu 
trên.

Tôi, Nhân viên tư vấn/Đại lý ký tên dưới đây, cam kết đã giải thích 
và tư vấn rõ ràng, đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về nội dung Tài liệu 
minh họa cũng như Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng của sản phẩm bảo 
hiểm nêu trên.

Chữ ký: Chữ ký:

Họ và tên: Nguyễn Văn A Họ và tên: AG  HC02 

Ngày/tháng/năm: Mã số: 00000000002210007168

Ngày/tháng/năm:
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