SẢN PHẨM HỖN HỢP GIÁO DỤC

ĐẶC ĐIỂM VÀ
QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
• Thưởng thành tích học tập xuất sắc

Chắp cánh ước mơ - Tương lai toả sáng

PHÚ ĐĂNG KHOA

Phần thưởng tương đương 25% số tiền
bảo hiểm sẽ được trao khi con bạn thi
đậu đại học lần đầu tiên và được xếp
hạng nhất, nhì, ba trong số những người
có điểm thi cao nhất của trường đại học
đã chọn.

• Quyền lợi cho con lập nghiệp
Công ty sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm
khi hợp đồng đáo hạn, giúp con bạn
(NĐBH) có một khoản tiền đáng kể để
lập nghiệp.

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng bảo vệ tương lai tài
• Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
150% số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả

chính cho các khách hàng, hướng đến việc nâng cao
sức khỏe, sự thịnh vượng và hạnh phúc.

nếu rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn xảy ra với NĐBH. Hợp đồng
sẽ kết thúc khi quyền lợi này được chi trả.

• Quyền lợi miễn nộp phí bảo hiểm
Bố mẹ (BMBH) sẽ hoàn toàn yên tâm vì
tương lai của con trẻ sẽ luôn được chu toàn.
Nếu BMBH không may gặp rủi ro tử vong
hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty
sẽ đóng phí bảo hiểm cho hợp đồng, đảm
bảo các quyền lợi học vấn và bảo vệ cho con.

Mr. John Henry Smith
Director of Resejhe Hotels and Resorts

• Quyền lợi trợ cấp tài chính cho gia đình
Khi rủi ro xảy ra, cùng với Quyền lợi miễn
nộp phí bảo hiểm, Công ty sẽ chi trả
200% Số tiền bảo hiểm nếu BMBH
không may tử vong hoặc bị thương tật
toàn bộ và vĩnh viễn.
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Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng

04 Lý do để bạn chọn Phú Đăng Khoa
Cha mẹ luôn mong muốn mang đến cho con mình những
điều tốt đẹp nhất. Cha mẹ muốn thấy con mình được đảm
bảo một cơ hội học tập đầy đủ và đến nơi đến chốn. Nuôi
con ăn học thành tài là một bước khởi đầu hoàn hảo cho
tương lai.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí giáo dục đảm bảo
Quyền lợi này được chi trả theo từng giai đoạn học vấn
đảm bảo sự an tâm về giáo dục cho con, từ cấp 3 đến
khi khởi nghiệp. Tổng quyền lợi được chi trả lên đến

Tuổi khi tham gia của Người

110% số tiền bảo hiểm.

được Bảo hiểm: 30 ngày tuổi –
12 tuổi

Thời gian đóng phí được rút ngắn bớt 4 năm giúp bạn có
một kế hoạch tài chính linh động.

Một sản phẩm bảo hiểm ưu việt vừa cung cấp Quyền lợi
tiền mặt định kỳ hỗ trợ cho con học tập vừa bảo vệ an toàn
tài chính cho cả gia đình trước những rủi ro của cuộc sống.

Tương lai của con luôn được chu toàn nếu chẳng may
BMBH gặp những rủi ro không lường trước nhờ Quyền lợi
Miễn thu phí bảo hiểm.

Điều kiện tham gia

Tuổi con

Số tiền bảo hiểm

17

30%

18

20%

19

20%

20

20%

Tuổi khi tham gia của Bên mua
Bảo hiểm: 18 – 55 tuổi

Thời hạn hợp đồng: 10 – 22 năm

21

20%

Thời hạn đóng phí: 06 – 18 năm

Tài liệu này chỉ cung cấp những thông tin cơ bản, vui lòng tham khảo
Bản quy tắc và điều khoản của sản phẩm để biết thêm chi tiết.

