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Đầu tư Hiện tại, Bảo vệ Tương lai

HOTLINE *1166
1900 558899

EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn

Giải pháp tài chính linh hoạt 
theo nhu cầu, ưu việt hơn 
với Phí đóng 01 lần và 5 năm

Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ 
đồng cho Trợ cấp nằm viện 
và Phẫu thuật 

Tích hợp toàn diện 12 Quyền 
lợi bảo vệ, tích lũy và đầu tư 
trong 1 Hợp đồng duy nhất

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong 
do tai nạn lên đến 15 tỷ 
đồng 

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh 
ung thư/đột quỵ lên đến 
2,5 tỷ đồng 
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AN PHÁT CÁT TƯỜNG
Đầu tư hiện tại, Bảo vệ tương lai

Cuộc sống hạnh phúc, ấm no luôn là điều mong mỏi thường trực trong mỗi cá nhân và mỗi 
gia đình Việt. Nhưng để biến mong ước đó thành hiện thực và bảo vệ hạnh phúc vững bền, 
dài lâu thì không phải ai cũng có thể làm được mà phải đòi hỏi một tầm nhìn xa cùng một kế hoạch 
hoàn hảo.

Thành công hôm nay và vững vàng ngày mai với sự chăm sóc và đầu tư vào Bảo Việt Nhân thọ 
cùng sản phẩm An Phát Cát Tường, giúp bạn luôn vững tin vào một tương lai tươi sáng.

Bảo vệ tương lai. Bắt đầu từ hôm nay.  

Quyền lợi nổi bật của sản phẩm An Phát Cát Tường:

Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, 
không phải vàng và bạc

Mahatma Gandhi

“
”

Tích hợp toàn diện 12 Quyền lợi 
bảo vệ, tích lũy và đầu tư trong 
1 Hợp đồng duy nhất

Giải pháp tài chính linh hoạt 
theo nhu cầu, ưu việt hơn với 
Phí đóng 01 lần và 5 năm

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do 
tai nạn lên đến 15 tỷ đồng 

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung 
thư/đột quỵ lên đến 2,5 tỷ đồng 

Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng 
cho Trợ cấp nằm viện và Phẫu 
thuật 
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Quyền lợi Ưu ViỆT

Đời người như một cuốn sách, viết gì trong 
đó là hoàn toàn do bạn. Đừng quên những 
trang sách tràn đầy tình yêu và trách nhiệm 
dành cho cha mẹ, vợ chồng, cùng con cái.

Vì sao nên chọn An Phát Cát Tường?
An Phát Cát Tường ưu việt với đa dạng Quyền lợi bảo vệ, tích lũy sinh lời kết hợp cùng các Quyền lợi 
Nâng cao tùy chọn, là giải pháp hoàn hảo đảm bảo cuộc sống bình an và tương lai tài chính vững chắc 
vẹn toàn cho cả gia đình.

Tích hợp toàn diện
12 Quyền lợi bảo vệ,

tích lũy và đầu tư
trong 1 Hợp đồng

duy nhất

QUYỀN LỢI CHÍNH QUYỀN LỢI NÂNG CAO
TÙY CHỌN

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
ƯU VIỆT3 

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn cuối

lên đến 500 triệu đồng 

Quyền lợi Thương tật
nghiêm trọng do tai nạn

lên đến 5 tỷ đồng 

Quyền lợi Tử vong 
lên đến 5 tỷ đồng 

Quyền lợi
Tử vong do tai nạn mở rộng

lên đến 10 tỷ đồng

Quyền lợi Chăm sóc y tế 
chi trả viện phí, hỗ trợ chi phí phẫu 

thuật và vận chuyển cấp cứu

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
NÂNG CAO VƯỢT TRỘI4 QUYỀN LỢI TÍCH LŨY

VÀ THƯỞNG HẤP DẪN 5 
Quyền lợi Đáo hạn

Quyền lợi Hưởng lãi suất
cam kết tối thiểu

Quyền lợi Thưởng gia tăng
giá trị tài khoản

Quyền lợi
Thưởng duy trì hợp đồng

Quyền lợi
Thưởng gia tăng đầu tư

Quyền lợi Bệnh ung thư
lên đến 2.5 tỷ đồng

Quyền lợi Bệnh đột quỵ
lên đến 2.5 tỷ đồng

LỰA CHỌN LINH HOẠT GIA TĂNG QUYỀN LỢI

HÌNH THỨC ĐÓNG PHÍ ĐA DẠNG

ĐÓNG PHÍ 1 LẦN
Được chăm sóc bảo vệ tối đa lên tới 20 năm.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH LINH HOẠT 

Linh hoạt điều chỉnh giải pháp để phù 
hợp nhu cầu theo từng giai đoạn và điều 
kiện tài chính của mỗi gia đình

ĐÓNG PHÍ NGẮN 5 NĂM
Được chăm sóc bảo vệ tối đa lên tới 20 năm.

ĐÓNG PHÍ BẰNG THỜI HẠN BẢO HIỂM
Đóng phí 10, 15, 20 năm.
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Quyền lợi Ưu ViỆT
Gia tăng quyền lợi, vẹn toàn tương lai

Quyền lợi TỬ VOnG (1)

Chi trả tương ứng với lựa chọn Quyền lợi Cơ bản hoặc Quyền lợi Vượt trội như sau:

Quyền lợi THƯƠnG TẬT nGHiÊM TRỌnG DO TAi nẠn (1)

Tùy thuộc vào lựa chọn Quyền lợi Tử vong, Khách hàng được chi trả số tiền 
tương ứng như sau:

Quyền lợi Cơ bản Quyền lợi Vượt trội(2)

Chi trả số tiền có giá trị lớn hơn giữa:
• Số tiền bảo hiểm Tử vong và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Chi trả số tiền bằng tổng của
• Số tiền bảo hiểm Tử vong và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi Cơ bản Quyền lợi Vượt trội(2)

Chi trả số tiền có giá trị lớn hơn giữa:
• Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm 

trọng do tai nạn và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Chi trả số tiền bằng tổng của
• Số tiền bảo hiểm Thương tật nghiêm 

trọng do tai nạn và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi BẢO VỆ Ưu ViỆT

Quyền lợi TÍCH lŨy VÀ THƯỞnG HẤP DẪn

Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt hiệu lực sẽ được 
đánh giá và điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo không thấp hơn Giá trị Tài khoản 
đảm bảo.

Quyền lợi THƯỞnG GiA TĂnG ĐẦu TƯ

Quyền lợi được tính bằng tỷ lệ % trên từng lớp lũy tiến của Giá trị Tài khoản Hợp 
đồng trung bình trong một năm ngay trước ngày xác định Quyền lợi và được 
cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Quyền lợi THƯỞnG GiA TĂnG GiÁ TRỊ TÀi KHOẢn

TÍCH HỢP 12 QUYỀN LỢI TOÀN DIỆN
TRONG 1 HỢP ĐỒNG DUY NHẤT

Quyền lợi BỆnH HiỂM nGHÈO GiAi ĐOẠn CuỐi (1)

Hỗ trợ trước 50% Quyền lợi Tử vong
Tổng Quyền lợi được chi trả lên tới 
500 triệu đồng

Miễn Phí bảo hiểm rủi ro của Quyền 
lợi Tử vong và Quyền lợi Thương 
tật nghiêm trọng do tai nạn.

+

Khách hàng được nhận 100% Giá trị tài khoản Hợp đồng khi đến ngày đáo hạn 
Hợp đồng.

Quyền lợi ĐÁO HẠn

Thưởng đặc biệt dành cho Khách hàng gắn kết bền vững bằng cách cộng thêm 
vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và mỗi 5 
năm sau đó.

Quyền lợi THƯỞnG Duy TRÌ HợP ĐỒnG
(Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ)

Khách hàng được hưởng Lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi 
năm tài chính và không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.

Quyền lợi HƯỞnG lÃi SuẤT CAM KẾT TỔi THiỂu
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Được lựa chọn và điều chỉnh giải pháp tài chính
• Lựa chọn thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí phù hợp với điều kiện của gia đình
• Lựa chọn và thay đổi định kỳ đóng phí linh hoạt (Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ)

Đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
• Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng đáp ứng nhu cầu tài chính cấp thiết
• Khôi phục hiệu lực Hợp đồng sau khi Hợp đồng bị chấm dứt hiệu lực.

Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ, Khách hàng được tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ cho bản thân hoặc 
cho người thân trong gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn
• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trợ chấp y tế
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro.

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các hình thức đóng phí tùy thuộc vào mức thu nhập của mình.

Quyền lợi Ưu ViỆT

Chú thích:
(1)  Chi trả theo tỷ lệ tương ứng với độ tuổi theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng.
(2)  Áp dụng tới ngày kỷ niệm Hợp đồng năm Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.
(3)  Áp dụng trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Chăm sóc y tế.

Quyền lợi nÂnG CAO TÙy CHỌn VƯợT TRỘi (1)

HÌnH THỨC ĐÓnG PHÍ ĐA DẠnG

Quyền lợi TỬ VOnG DO TAi nẠn MỞ RỘnG lên đến 10 tỷ đồng (1)

Bảo hiểm cho cả đột quỵ nặng và đột quỵ nghiêm trọng với số tiền chi trả tối đa lên đến 100% Số tiền bảo 
hiểm Bệnh đột quỵ.

Quyền lợi BỆnH TAi BiẾn MẠCH MÁu nÃO - ĐỘT QuỴ lên đến 2.5 tỷ đồng

Bảo hiểm cho cả ung thư giai đoạn đầu và ung thư giai đoạn cuối với số tiền chi trả tối đa lên đến 100% Số 
tiền bảo hiểm Bệnh ung thư.

Quyền lợi BỆnH unG THƯ lên đến 2.5 tỷ đồng (1)

200% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này Đối với tai nạn trên chuyến bay thương mại

100% Số tiền bảo hiểm của Quyền lợi này Đối với tai nạn thông thường

Đóng phí 1 lần Đóng phí ngắn 5 năm Đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm

Đóng phí 1 lần duy nhất nhưng 
được chăm sóc bảo vệ tối đa 
lên tới 20 năm.

Đóng phí trong thời hạn ngắn 5 
năm nhưng được chăm sóc bảo 
vệ tối đa lên tới 20 năm.

Đóng phí 10, 15, 20 năm.

LỰA CHỌN LINH HOẠT, GIA TĂNG QUYỀN LỢI

GiẢi PHÁP TÀi CHÍnH linH HOẠT PHÙ HợP VỚi nHu CẦu

GiA TĂnG BẢO VỆ KHÁCH HÀnG VÀ nGƯỜi THÂn TROnG GiA ĐÌnH

Quyền lợi CHĂM SÓC y TẾ

Trợ cấp viện phí cơ bản Chi trả từ 100.000 đồng/ngày – 2.000.000 đồng/ngày 
(Tối đa 100 ngày/năm Hợp đồng)

Trợ cấp viện phí đặc biệt Chi trả từ 200.000 đồng/ngày – 4.000.000 đồng/ngày  
(Tối đa 30 ngày/năm Hợp đồng, 300 ngày/toàn bộ thời hạn bảo hiểm) (3)

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật Chi trả từ 500.000 đồng/lần – 10.000.000 đồng/lần
(Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/toàn bộ thời hạn bảo hiểm) (3)

Hỗ trợ chi phí vận chuyển 
cấp cứu

Chi trả từ 200.000 đồng/lần – 1.000.000 đồng/lần
(Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/toàn bộ thời hạn bảo hiểm) (3)

Chi trả lên đến 1.000 lần Số tiền bảo hiểm Chăm sóc y tế, tương đương 2 tỷ đồng cho Quyền lợi Trợ cấp viện 
phí và Quyền lợi Trợ cấp phẫu thuật.
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Gia tăng quyền lợi, vẹn toàn tương lai
MinH HỌA BẢO HiỂM 

Thông tin chung của Hợp đồng chính
người được bảo hiểm Nguyễn Văn A Thời hạn bảo hiểm 20 năm
Giới tính Nam Quyền lợi tử vong Cơ bản
Tuổi tham gia 35 Định kỳ đóng phí Năm
Số tiền Bảo hiểm 1.000.000.000 VNĐ lãi minh hoạ 7%
Tổng Phí đóng 500.000.000 VNĐ

Quyền lợi TÍCH lŨy ĐẦu TƯ

Giá trị Tài khoản Hợp đồng theo các hình thức đóng phí ghi nhận tại cuối các năm 
Hợp đồng được thể hiện tại sơ đồ sau (Đơn vị: nghìn VNĐ):

Quyền lợi BẢO HiỂM CHÍnH

Quyền lợi Tử vong hoặc Quyền lợi 
Thương tật nghiêm trọng do tai nạn

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Giá trị lớn hơn giữa 1.000.000.000 VNĐ 
và Giá trị Tài khoản xác định tại thời 
điểm tử vong/thương tật

Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử 
vong (tối đa 500 triệu đồng) và miễn Phí 
bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi bảo hiểm 
Tử vong và Quyền lợi bảo hiểm Thương 
tật nghiêm trọng do tai nạn

Quyền lợi BẢO HiỂM nÂnG CAO

• Tai nạn trên chuyến bay thương mại
• Tai nạn thông thường

• Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn đầu
• Quyền lợi Bệnh ung thư giai đoạn cuối

• Quyền lợi Bệnh đột quỵ nặng
• Quyền lợi Bệnh đột quỵ nghiêm trọng

• Trợ cấp Viện phí Cơ bản
• Trợ cấp Viện phí Đặc biệt
• Trợ cấp Phẫu thuật
• Hỗ trợ Chi phí Vận chuyển cấp cứu 

2.000.000.000 VNĐ
1.000.000.000 VNĐ

125.000.000 VNĐ
500.000.000 VNĐ trừ đi Quyền lợi 
Bệnh ung thư giai đoạn đầu đã trả (nếu có)

125.000.000 VNĐ
500.000.000 VNĐ trừ đi Quyền lợi 
Bệnh đột quỵ nặng đã trả (nếu có)

2.000.000 VNĐ/ngày
4.000.000 VNĐ/ngày
10.000.000 VNĐ/phẫu thuật
1.000.000 VNĐ/lần 

Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng

Quyền lợi Chăm sóc y tế

Quyền lợi Bệnh ung thư

Quyền lợi Bệnh đột quỵ

HÌNH THỨC ĐÓNG PHÍ 1 LẦN
Phí định kỳ: 350.000.000 VNĐ - Phí đóng thêm: 150.000.000 VNĐ

1 5 10 15 20

493.286 831.486

619.143 1.126.617

1.534.969
Năm

Hợp đồng

1 5 10 15 20

497.729 908.693

647.310 1.288.078

1.834.746
Năm

Hợp đồng

Quyền lợi Đáo hạn: 1.540.059.000 VNĐ

Quyền lợi Đáo hạn:  1.841.464.000 VNĐ

Nếu Khách hàng
tham gia tất cả
Quyền lợi Nâng cao

Nếu Khách hàng
không tham gia 
Quyền lợi Nâng cao nào

HÌNH THỨC ĐÓNG PHÍ ĐỊNH KỲ TRONG 20 NĂM
Phí định kỳ: 15.000.000 VNĐ - Phí đóng thêm: 10.000.000 VNĐ

Quyền lợi Đáo hạn: 887.722.000 VNĐ

1 5 10 15 20

10.923 206.088

83.010 362.621

564.837
Năm

Hợp đồng

1 5 10 15 20

15.366 282.074

111.018 524.264

877.352
Năm

Hợp đồng

Quyền lợi Đáo hạn: 571.229.000 VNĐ

Nếu Khách hàng
tham gia tất cả
Quyền lợi Nâng cao

Nếu Khách hàng
không tham gia
Quyền lợi Nâng cao nào

HÌNH THỨC ĐÓNG PHÍ ĐỊNH KỲ TRONG 5 NĂM
Phí định kỳ: 60.000.000 VNĐ - Phí đóng thêm: 40.000.000 VNĐ

Quyền lợi Đáo hạn: 1.512.227.000 VNĐ

1 5 10 15 20

78.997 658.814

501.197 880.229

1.189.702
Năm

Hợp đồng

1 5 10 15 20

83.440 735.703

529.244 1.044.277

1.495.322
Năm

Hợp đồng

Quyền lợi Đáo hạn: 1.202.728.000 VNĐ

Nếu Khách hàng
tham gia tất cả
Quyền lợi Nâng cao

Nếu Khách hàng
không tham gia
Quyền lợi Nâng cao nào
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THÔnG Tin CHunG

Cơ chế hoạt động của sản phẩm An Phát Cát Tường

Phí hiểm bảo hiểm
định kỳ/1 lần,

Phí bảo hiểm đóng thêm 

Phí
ban đầu

Lợi nhuận đầu tư 
từ Quỹ đầu tư liên 

kết chung

Phí quản lý quỹ

Chi trả
Quyền lợi đáo hạn 

& các quyền lợi 
khác

Quyền lợi Thưởng 
duy trì Hợp đồng 
(Đối với lựa chọn 
Đóng phí Định kỳ)

Khoản điều chỉnh 
theo Giá trị tài 
khoản đảm bảo 
(nếu cần)

Phí bảo hiểm rủi ro, 
Phí quản lý Hợp đồng GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN 

HỢP ĐỒNG

Quyền lợi thưởng 
gia tăng Giá trị

tài khoản

Thông tin chung
Tuổi của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng chính

• Tuổi tham gia bảo hiểm: 0 đến 65 tuổi.
• Tuổi tối đa tại Ngày đáo hạn: 75 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm: 10, 15 hoặc 20 năm
Thời hạn đóng phí: 
• Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ: đóng phí 5 năm hoặc bằng thời hạn bảo hiểm 

(10, 15 hoặc 20 năm)
• Đối với lựa chọn Đóng phí 1 lần: đóng phí 1 lần duy nhất

Gia tăng quyền lợi, vẹn toàn tương lai

l Phí bảo hiểm rủi ro: được tính trên cơ sở Tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, giới tính và tuổi 
của Người được bảo hiểm tại ngày khấu trừ, nghề nghiệp, tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm 
và các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.
l Phí ban đầu: 
+ Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ: Phí ban đầu được xác định theo tỷ lệ % của Phí bảo hiểm định kỳ, như sau:

+ Đối với lựa chọn Đóng phí một lần: Phí ban đầu bằng 8% của phí 1 lần
+ Đối với Phí bảo hiểm đóng thêm: Phí ban đầu bằng 3.5% của mỗi khoản Phí bảo hiểm đóng thêm.
l Phí quản lý Hợp đồng: Hiện tại áp dụng 20.000 đồng/tháng. Mức phí này có thể được điều chỉnh sau              
03 tháng thông báo với Bên mua bảo hiểm nhưng tối đa không quá 70.000 đồng/tháng.
l Phí quản lý Quỹ liên kết chung: 2%/năm tính trên giá trị Quỹ liên kết chung. Mức Phí này có thể thay đổi 
sau 03 tháng thông báo với Bên mua bảo hiểm nhưng tối đa không quá 3%/năm.
l Phí chấm dứt Hợp đồng: 

+ Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ: xác định theo tỷ lệ % của Phí bảo hiểm định kỳ quy năm, như sau:

+ Đối với lựa chọn Đóng phí một lần: xác định theo tỷ lệ % của Giá trị Tài khoản hợp đồng xác định tại thời 
điểm chấm dứt, như sau:

l Phí rút trước: 

+ Đối với lựa chọn Đóng phí định kỳ: Phí rút trước được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản 
Hợp đồng và được tính theo tỷ lệ thuận với Phí chấm dứt Hợp đồng.
+ Đối với lựa chọn Đóng phí 1 lần: Phí rút trước được xác định theo tỷ lệ % của khoản rút như sau:

Hiểu rõ hơn về cách hoạt động của các loại phí trong thời gian tham gia sản phẩm

Năm phân bổ 1 2 3 4 5 Từ năm thứ 6 trở đi
Đóng phí 5 năm 30% 20% 15% 10% 7% 0%
Đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm 50% 25% 18% 12% 10% 3,5%

Năm phân bổ 1 2 3 4 5 6 7 Từ năm thứ 8 trở đi
Đóng phí 5 năm 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 0%
Đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm 100% 100% 90% 80% 70% 50% 25% 0%

Năm Hợp đồng 1 2 3 4 Từ năm thứ 5 trở đi
Phí chấm dứt Hợp đồng 20% 15% 10% 5% 0%

Năm Hợp đồng 1 2 3 4 Từ năm thứ 5 trở đi
Phí rút trước 20% 15% 10% 5% 0%
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Tại sAo ChọN 
Bảo ViệT NhâN Thọ
•  Bảo Việt Nhân thọ - Thành viên Tập đoàn Bảo Việt 

- Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam 
với hơn 50 năm kinh nghiệm

•  Hơn 14.5 triệu lượt khách hàng

•  Mạng lưới phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành với 
76 Công ty thành viên và Tổng đại lý

•  Hơn 1,5 triệu khách hàng được chi trả quyền lợi 
bảo hiểm và đáo hạn 

•  Hơn 35.000 tỷ đồng đầu tư trở lại nền kinh tế đất 
nước 

•  Đứng đầu trong TOP 5 Công ty Bảo hiểm nhân 
thọ uy tín nhất tại Việt Nam

•  Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất 
Việt Nam” do Tạp chí Tài chính Thế giới vinh danh.

•  Danh mục sản phẩm phong phú với trên 50 sản 
phẩm chính cùng các sản phẩm bổ trợ đáp ứng 
các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong đó 
có nhiều sản phẩm vinh dự đạt các giải thưởng:

 + Giải thưởng “Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt 
nhất Việt Nam” do Tạp chí Tài chính & Ngân 
hàng Toàn cầu Anh Quốc công bố 
 + Giải thưởng “Tin và Dùng”do Người tiêu dùng 
bình chọn.

Bảo ViệT NhâN Thọ
Bảo Vệ Giá Trị ViệT
Bảo Việt nhân thọ - tự hào là Công ty bảo hiểm 
thuần Việt duy nhất tại Việt Nam - hiểu rõ đâu là cốt 
lõi và giá trị quan trọng nhất của người Việt Nam, 
nỗ lực không ngừng trong hành trình bảo vệ giá 
trị Việt, mang đến cuộc sống khỏe mạnh, nụ cười, 
niềm hạnh phúc và niềm vui đến các gia đình trên 
khắp Việt Nam. 

Chúng tôi gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hóa và 
tinh thần cao đẹp của Người Việt Nam. Đó có thể 
là những điều giản dị trong cuộc sống như tình 
cảm yêu thương gắn bó gia đình, sự quan tâm 
chăm sóc đến thế hệ trẻ, sự đôn hậu và ấm áp tình 
người, lòng tự trọng tự tôn dân tộc, sự cần cù vượt 
khó và ý chí kiên cường vươn lên... Được nhìn thấy 
nụ cười của gia đình, được tận hưởng cuộc sống 
khỏe mạnh vô lo, vô ưu hay chứng kiến con mình 
trưởng thành là niềm hạnh phúc của không riêng 
người Việt Nam nào. Và đó cũng là niềm hạnh phúc 
của Bảo Việt Nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ đã, đang 
và sẽ đóng góp không ngừng vì sự phát triển của 
con người Việt Nam, để xây dựng một xã hội và 
một cộng đồng người Việt khỏe mạnh, hạnh phúc 
và sáng tinh thần. 

Bảo Việt Nhân thọ
Bảo vệ nụ cười Việt, tương lai Việt, hạnh phúc Việt

Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm An Phát Cát Tường,
để biết thêm chi tiết Khách hàng vui lòng tham khảo Điều khoản và đề nghị được tư vấn thêm.

Gia tăng quyền lợi, vẹn toàn tương lai

ThÔNG TiN CẦN BiẾT

l Quỹ liên kết chung được đầu tư theo chiến lược 
an toàn vào các giải pháp đầu tư sinh lời ổn định. 
Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung sẽ được 
Bảo Việt Nhân thọ công bố hàng năm tại Website của 
Công ty.

l Bảo Việt Nhân thọ không chi trả Quyền lợi Tử 
vong, Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do tai 
nạn, Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, 
các Quyền lợi nâng cao tùy chọn (nếu có) cho các 
trường hợp (*):
- Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được 

bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng
- Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động 

mạo hiểm hoặc hành vi trái pháp luật
- Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, chất 

kích thích,… trái quy định pháp luật
- Các nguyên nhân do chiến tranh hoặc thiên tai
- ... 
l Việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung 
là một cam kết dài hạn, do vậy việc chấm dứt Hợp 
đồng trước khi đáo hạn, nhất là trong các năm đầu 
là không có lợi cho Khách hàng.

(*) Chi tiết các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo 
hiểm quy định tại Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng 

năm Hợp đồng
Lãi suất cam kết

tối thiểu (%/năm)

Từ Năm thứ 01 đến Năm thứ 05 2,0%

Từ Năm thứ 06 đến Năm thứ 15 1,5%

Từ Năm thứ 16 đến Năm thứ 25 1,0%

Từ Năm thứ 26 trở đi 0,5%

Thời điểm phát sinh quyền lợi 
Thưởng gia tăng đầu tư

Tỷ lệ thưởng
gia tăng đầu tư (%)

Tại các Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 
01 đến Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
thứ 10

1,5%

Tại các Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng 
thứ 11 trở đi

1,0%

Lãi suất cam kết tối thiểu của Hợp đồng:

Quyền lợi Thưởng gia tăng đầu tư (dùng để xác 
định Giá trị Tài khoản đảm bảo) bằng % Giá trị Tài 
khoản Hợp đồng tính theo Lãi suất cam kết tối thiểu 
tại cuối năm Hợp đồng liền trước như sau:
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