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TÀI LI#U MINH H$A H%P &'NG B(O HI)M
B(O HI)M TAI N*N B(O V# TOÀN DI#N

CHÚC M+NG, B*N &Ã CÓ M,T L-A CH$N SÁNG SU.T!

C m /n vì 0ã ch"n MB Ageas Life là ng12i 03ng hành,
b o v4 cho cu5c s6ng c7a b8n.

Chúng tôi xin trân tr&ng kính g'i Quý khách hàng Tài li%u
minh h&a quy(n l)i s*n ph+m b*o hi,m -B*o Hi,m Tai
N!n B*o V% Toàn Di%n.. Trong tài li%u này, chúng tôi trình
bày thông tin v( s*n ph+m, quy(n l)i b*o hi,m và phí
b*o hi,m. Quý khách hàng có th, ki,m tra toàn b$ các
thông tin d/0i 1ây, và liên h% Chuyên viên t/ v2n b*o
hi,m trong tr/3ng h)p có b2t k4 yêu c5u ch6nh s'a nào,
ho7c mu n l"p m$t tài li%u minh h&a h)p 18ng khác.

A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 

H& và tên Gi0i
tính Ngày sinh S  gi2y t3

tu4 thân
Tu9i b*o

hi,m
Nhóm
ngh(

Bên mua b*o hi,m Nguyen Van A Nam 21/05/1990 30 Nhóm 2

Ng/3i 1/)c b*o hi,m Nguyen Van A Nam 21/05/1990 30 Nhóm 2

B. THÔNG TIN C: B;N V< H=P #>NG B;O HI?M

Th3i h!n h)p 18ng Th3i h!n 1óng phí #@nh k4
1óng phí

S  ti(n b*o hi,m
(STBH) (18ng)

1 nAm, tái tBc hàng nAm
t0i hCt nAm 65 tu9i

BDng th3i h!n
h)p 18ng Hàng NAm 1.000.000.000

C. PHÍ B;O HI?M

Tu9i N#BH Phí b*o hi,m nAm (18ng) Tu9i N#BH Phí b*o hi,m nAm (18ng)

30 - 34 2.709.000 55 - 59 3.168.000

35 - 39 2.736.000 60 - 64 3.465.000

40 - 44 2.772.000 65 3.465.000
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45 - 49 2.817.000 -

50 - 54 2.925.000 -

D. QUY<N L=I B;O HI?M CEA H=P #>NG

TT Quy(n l)i b*o hi,m S  ti(n (18ng) Chi tiCt

1. Quy(n l)i b*o hi,m T'
vong do Tai n!n và
Th/Fng t"t toàn b$
vGnh viHn (TTTBVV) do
Tai n!n

1.000.000.000 sI 1/)c chi tr* nCu Ng/3i 1/)c b*o hi,m (N#BH) T'
vong ho7c g7p TTTBVV gây ra bJi Tai n!n.

2. Quy(n l)i b*o hi,m
Th/Fng t"t b$ ph"n
vGnh viHn (TTBPVV) do
Tai n!n

Ph5n trAm S  ti(n b*o hi,m sI 1/)c chi tr* dKa trên mLc 1$ TTBPVV 
gây ra bJi Tai n!n.

500.000.000 M2t ho7c m2t chLc nAng toàn b$ vGnh viHn cMa 1 tay 

500.000.000 M2t ho7c m2t chLc nAng toàn b$ vGnh viHn cMa 1 chân 

500.000.000 M2t ho7c m2t chLc nAng toàn b$ vGnh viHn cMa 1 mNt

500.000.000 M2t kh* nAng nói và m2t thính lKc toàn b$ vGnh viHn 2 tai

250.000.000 M2t thính lKc toàn b$ vGnh viHn 2 tai

250.000.000 M2t kh* nAng nói

3. Quy(n l)i tr) c2p NDm
vi%n do Tai n!n 2.000.000

Cho mOi Ngày nDm vi%n trong tr/3ng h)p N#BH ph*i
NDm vi%n tP 02 ngày trJ lên do Tai n!n. T i 1a 120 ngày/
Th3i h!n b*o hi,m.

4. Quy(n l)i nhân 1ôi Quy(n l)i b*o hi,m T' vong, TTTBVV, TTBPVV 1/)c nhân 1ôi trong
tr/3ng h)p Tai n!n x*y ra J n/0c ngoài ho7c trên các chuyCn bay th/Fng
m!i.

E. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Tài li%u minh h&a H)p 18ng b*o hi,m này nhDm giúp Quý khách hi,u rõ hFn v( quy(n l)i b*o hi,m
và phí b*o hi,m. #, biCt thêm chi tiCt, Quý khách vui lòng 1( ngh@ Chuyên viên t/ v2n b*o hi,m t/ v2n
thêm và/ho7c tham kh*o Quy tNc, #i(u kho*n s*n ph+m b*o hi,m 1ã 1/)c B$ Tài chính phê chu+n.

2. Các dQ li%u trong tài li%u minh h&a này 1/)c xác 1@nh t!i th3i 1i,m minh h&a và dKa trên gi* 1@nh
rDng, trong th3i h!n b*o hi,m không có yêu c5u nào cMa Quý khách làm thay 19i nhQng dQ li%u trên.

3. Phí b*o hi,m 1/)c trình bày trên 1ây là mLc phí cho ng/3i có 1i(u ki%n b*o hi,m tiêu chu+n theo
quy 1@nh cMa MB Ageas Life. Phí b*o hi,m áp dBng cho Quý khách có th, khác v0i minh h&a J trên,
phB thu$c vào tình tr!ng sLc khRe, ngh( nghi%p và 1@a bàn sinh s ng thKc tC cMa Ng/3i 1/)c b*o
hi,m

4. H)p 18ng b*o hi,m này 1/)c t/ v2n bJi:

CVTVBH (Mã s ): 2210007168

#i%n tho!i: +8499
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Email:

XÁC NH9N C:A BÊN MUA B(O HI)M XÁC NH9N C:A CHUYÊN VIÊN T; V<N

Tôi, Bên mua b*o hi,m ký tên d/0i 1ây, xác
nh"n 1ã 1/)c Chuyên viên t/ v2n b*o hi,m cMa
MB Ageas Life có tên và mã s nh/ trong tài
li%u này gi*i thích và t/ v2n rõ ràng, 15y 1M v(
Tài li%u minh h&a cSng nh/ Quy tNc, #i(u kho*n
s*n ph+m b*o hi,m nêu trên.

Tôi, Chuyên viên t/ v2n b*o hi,m ký tên d/0i
1ây, cam kCt 1ã gi*i thích và t/ v2n rõ ràng, 15y
1M cho Bên mua b*o hi,m v( n$i dung Tài li%u
minh h&a cSng nh/ Quy tNc, #i(u kho*n s*n
ph+m b*o hi,m nêu trên.

ChQ ký: ChQ ký:

H& và tên: H& và tên: AG  HC02

Ngày/tháng/nAm: Mã s : 2210007168

Ngày/tháng/nAm: 13/07/2020
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