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TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Ngày minh họa: 09/02/2021
Số minh họa:537424078_1515180

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

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 
“Hành Trình Hạnh Phúc”. 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 NHÂN VIÊN TƯ VẤN / 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, 15:23
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A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Định kỳ đóng phí: Hàng Năm Đơn vị: Đồng

Sản phẩm 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 đinh 
kỳ năm đầu sau 

tăng/giảm phí
Sản phẩm:
HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC Nguyễn Văn A 20 15 300.000.000 18.189.000 18.189.000

Sản phẩm bổ trợ:
Tổng phí bảo hiểm của Sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ (nếu có) 18.189.000 18.189.000

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

Phí bảo hiểm phải nộp theo định kỳ
(tại năm hợp đồng thứ nhất) 18.189.000 9.640.000 5.093.000 1.819.000

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.
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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:
HÀNH TRÌNH HẠNH 
PHÚC

Hành Trình Hạnh Phúc là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MB Ageas Life giúp Quý khách được bảo vệ và tiết kiệm trước những rủi ro 
bất ngờ, tích lũy cho các mục đích, kế hoạch tài chính trong tương lai.
Quyền lợi tiết kiệm 300.000.000 n Trả 100% Số tiền bảo hiểm vào thời điểm đáo hạn hợp đồng.
Quyền lợi tử vong 
hoặc Thương tật toàn 
bộ vĩnh viễn

300.000.000 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.

Quyền lợi tiền mặt 
định kỳ 9.000.000 n Trả 3% Số tiền bảo hiểm sau mỗi 3 năm cho tới khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm. 

Khách hàng có thể nhận tiền mặt, hoặc để lại công ty để nhận lãi tích lũy.



Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A
Nhân viên tư vấn/Đại lý:AG  HC02 
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C. MINH HỌA QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM 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

Quyền lợi 
tiền mặt định
kỳ (tại cuối

 năm)

Quyền lợi 
tiền mặt 

định kỳ tích 
lũy

(tại cuối 
năm)(*)

Quyền lợi Đáo 
hạn (tại cuối năm)

Giá trị hoàn 
lại nếu nhận 

Quyền lợi tiền 
mặt định kỳ

Giá trị hoàn lại nếu 
tích lũy Quyền lợi 
tiền mặt định kỳ

1 30 18.189 18.189 300.000
2 31 18.189 36.378 300.000
3 32 18.189 54.567 300.000 9.000 9.000 9.884 9.884
4 33 18.189 72.756 300.000 9.450 15.248 24.698
5 34 18.189 90.945 300.000 9.922 25.927 35.849
6 35 18.189 109.134 300.000 9.000 19.419 39.710 50.129
7 36 18.189 127.323 300.000 20.390 50.843 71.233
8 37 18.189 145.512 300.000 21.409 70.478 91.887
9 38 18.189 163.701 300.000 9.000 31.479 93.972 116.452
10 39 18.189 181.890 300.000 33.053 113.337 146.390
11 40 18.189 200.079 300.000 34.706 151.835 186.542
12 41 18.189 218.268 300.000 9.000 45.441 174.728 211.170
13 42 18.189 236.457 300.000 47.714 189.471 237.184
14 43 18.189 254.646 300.000 50.099 214.702 264.801
15 44 18.189 272.835 300.000 9.000 61.604 241.532 294.136
16 45 272.835 300.000 64.684 246.191 310.875
17 46 272.835 300.000 67.919 260.720 328.639
18 47 272.835 300.000 9.000 80.315 276.187 347.501
19 48 272.835 300.000 84.330 283.069 367.399
20 49 272.835 300.000 88.547 300.000 300.000 388.547

Đơn vị: nghìn đồng
Tổng Phí bảo hiểm đã nộp 272.835
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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, 15:23

Tổng quyền lợi 
(Quyền lợi đáo hạn + Quyền lợi tiền mặt định kỳ)

Nếu nhận quyền lợi 
tiền mặt định kỳ

Nếu tích lũy quyền lợi 
tiền mặt định kỳ

Quyền lợi đáo hạn 300.000 300.000
Quyền lợi tiền mặt định kỳ 54.000 88.547
Tổng 354.000 388.547

                   (*) 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.
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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.
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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 bảo hiểm 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/ĐẠI LÝ
Tôi, Bên mua bảo hiểm ký tên dưới đây, xác nhận đã được Nhân viên 
tư vấn/Đại lý 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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