


Phú Hưng Đại Phúc - là một giải pháp thông minh liên kết giữa đầu tư và bảo vệ toàn diện với thời gian 
cam kết đóng phí ngắn hạn. Hãy để chúng tôi biến những ước mơ và dự định của bạn thành hiện thực.
Phú Hưng Đại Phúc - Cam kết đóng phí ngắn hạn, thời gian bảo vệ lâu dài.

Lãi suất công ty công bố dựa trên kết quả đầu tư 
thực tế của Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi phí 
quản lý Quỹ, sản phẩm đảm bảo chi trả không 
thấp hơn bảng sau:
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Bạn mong muốn đảm bảo tài chính khi về già?

Bạn là người kinh doanh buôn bán chưa tham gia 
các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội?

Bạn lo ngại việc đóng phí quá dài của các gói 
sản phẩm tài chính?

Bạn mong muốn thực hiện kế hoạch tiết kiệm 
trong ngắn hạn mà vẫn được tham gia đầu tư 
sinh lời?
  

Sản phẩm có lựa chọn 
đóng phí ngắn hạn và 
thời gian bảo vệ lâu 

dài từ 10 - 15 năm

Lên đến 30%*
phí bảo hiểm cơ bản.

Thưởng duy trì
ngay năm thứ 3
của hợp đồng

Quyền lợi vượt trội
so với thị trường

Hưởng lãi suất đầu tư 
hấp dẫn

Lãi suất cạnh tranh
trên thị trường

Bảo Hiểm Nhân Thọ.

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ
Lãi từ kết quả đầu tư: 

Lãi suất cam kết tối thiểu: 

Năm hợp đồng Lãi suất cam kết 
tối thiểu

1 - 5

6

7

8

9+

3,0%

2,5%

2,5%

2,0%

1,0%

(*) Chi tiết tham khảo điều khoản, điều kiện hợp đồng.
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QUYỀN LỢI BẢO VỆThưởng duy trì hợp đồng nhanh

Thưởng nhanh
Thưởng ngay khi kỷ 
niệm năm thứ 3 của 

hợp đồng

Thưởng nhiều Bảo vệ dài hạn
Thưởng đến 30% phí 
bảo hiểm cơ bản cho 

lựa chọn đóng phí từ 3 
năm trở lên.

Lựa chọn đóng phí từ 1 
lần hoặc ít nhất 3 năm 
đầu tiên, được bảo vệ 

từ 10 năm đến 15 năm. 
(*)

Lựa chọn

% Phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm 
chính quy năm tại ngày hiệu lực hợp đồng

Ngày kỷ niệm
hợp đồng thứ 3

Ngày kỷ niệm
hợp đồng thứ 5

Lựa chọn 1 10%

30%

20%

(*) Tham khảo lựa chọn đóng phí của hợp đồng.

Ví dụ minh họa:
Khách hàng tham gia Sản phẩm 
Phú Hưng Đại Phúc, phí bảo hiểm 
cơ bản quy năm của sản phẩm 
chính là 30 triệu.

Đến cuối năm thứ 3 của hợp đồng, 
khách hàng sẽ được thưởng như sau:
Lựa chọn 2: 30% * 30 triệu = 9 triệu

Với lựa chọn 1, khách sẽ nhận 1 lần là:
Năm thứ 5: 10% * 30 triệu = 3 triệu

Với lựa chọn 3, khách sẽ nhận 2 lần là:
Năm thứ 3: 20% * 30 triệu = 6 triệu
Năm thứ 5: 10% * 30 triệu = 3 triệu

Khách hàng A 31 tuổi  tham gia sản phẩm Phú Hưng Đại Phúc - lựa chọn 3 cho bản thân với các thông tin sau:

- Số tiền bảo hiểm: 500 triệu đồng
- Thời hạn hợp đồng: 15 năm
- Phí bảo hiểm hàng năm: 15.160.000 đồng/ năm
- Tham gia đóng phí trong 5 năm hợp đồng đầu tiên

Lưu ý: Quyền lợi TTTBVV chỉ BH đến trước ngày kỷ niệm HĐ khi NĐBH đạt 65 tuổi. 

(*) Quyền lợi bảo hiểm tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: công ty sẽ chi trả số lớn hơn giữa STBH và 
GTTK cơ bản cộng GTTK đóng thêm.

Ví dụ minh họa:

10%

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

Tử vong /TTTBVV* Công ty sẽ chi trả

STBH

GTTK cơ bản GTTK đóng thêm

Ứng với lãi suất dự kiến 6%/ năm

Thưởng duy trì hợp đồng: 4 triệu 548 nghìn

Tuổi NĐBH GTTK (triệu) Tử vong

35

40

45

64 500 triệu đồng

500 triệu đồng

500 triệu đồng

75

87



Linh hoạt đóng phí: 

Thời hạn đóng phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính:

Số tiền rút tối thiểu theo quy định công ty.
Số tiền rút tối đa: không vượt quá 80% giá trị hoàn lại từ Giá trị tài khoản cơ bản.
Thứ tự ưu tiên: GTTK đóng thêm sẽ được ưu tiên rút trước.

Phí rút tiền:
GTTK đóng thêm: 0%
GTTK cơ bản = (khoản tiền dự kiến rút /giá trị hoàn lại) * phí chấm dứt Hợp đồng trước hạn.

Linh hoạt rút tiền: 

TÍNH LINH HOẠT CỦA SẢN PHẨM
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Thời hạn HĐBH gồm có thời hạn 10 năm (áp dụng cho lựa chọn 1 và lựa chọn 2) và thời hạn 15 
năm (áp dụng cho lựa chọn 3).

Lựa chọn

1
Lựa chọn

2
Lựa chọn

3

Trong ba (03) Năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua bảo hiểm phải 
đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản. Từ Năm hợp đồng thứ tư (04) trở 
đi, bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt.

Đóng đủ phí cơ bản sản phẩm chính chỉ 1 lần duy nhất. 10 năm
bảo vệ

10 năm
bảo vệ

15 năm
bảo vệ

1 2 3 5 10 Năm
HĐ

Sau năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền 
từ Giá trị tài khoản.



Giảm STBH sau năm HĐ đầu tiên.
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Người được bảo hiểm Tuổi tham gia Tuổi kết thúc HĐ

 Phú Hưng Đại Phúc

 Tử vong & thương tật do tai nạn  1 tháng tuổi - 60 tuổi 

 1 tháng tuổi - 65 tuổi 

 18 tuổi - 60 tuổi

 1 tháng tuổi - 60 tuổi 

 65 tuổi

 Tùy vào lựa chọn bảo hiểm

 65 tuổi

 65 tuổi Bệnh hiểm nghèo

 Bệnh hiểm nghèo của Phụ nữ

Tuổi tham gia

Cơ chế hoạt động

Giá trị tài khoản 
cơ bản

Phí bảo hiểm rủi ro và
phí quản lý hợp đồng

Khoản tiền rút ra
(bao gồm phí rút tiền)

Giá trị tài khoản 
đóng thêm

Giá trị tài khoản hợp đồng

Linh hoạt thay đổi STBH/ sp bổ trợ

Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên mua bảo hiểm (BMBH) có thể hủy hoặc tham gia bất cứ lúc nào 
3 sản phẩm bổ trợ sau để gia tăng quyền lợi và phạm vi bảo hiểm.

Thêm/ Hủy 3 sản phẩm bổ trợ

Bệnh hiểm nghèo Bệnh hiểm nghèo
 của Phụ nữ

Tử vong hoặc thương tật
do tai nạn

Thay đổi
STBH

Thêm/ Hủy
Quyền lợi

bảo vệ

Trong thời gian 
hợp đồng còn 
hiệu lực

 Phí bảo hiểm cơ bản 
(trừ phí ban đầu) 

Lãi từ kết quả đầu tư

Thưởng duy trì
hợp đồng

 Phí bảo hiểm đóng thêm 
(trừ phí ban đầu) 

Lãi từ kết quả đầu tư

Khoản tiền rút ra

Lưu ý: Các sản phẩm bổ trợ phải phụ thuộc vào thời hạn bảo hiểm của sản phẩm chính.
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Năm 2013, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị trường 
bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và là một trong những công ty có tốc độ tăng trưởng hàng đầu trên thị trường với 
mạng lưới kinh doanh phát triển mạnh gần 30 tỉnh thành trên cả nước.
 
Phú Hưng Life là công ty bảo hiểm nhân thọ mang đến giải pháp tài chính toàn diện, đáng tin cậy & hướng đến 
những nhu cầu bảo vệ, đầu tư, tiết kiệm… đa dạng cho các gia đình Việt Nam từ việc lập kế hoạch xây tổ ấm, 
đầu tư việc học hành cho con cái, bảo vệ gia đình khỏi rủi ro, bệnh hiểm nghèo hay tiết kiệm cho kế hoạch 
nghỉ hưu…

THÔNG TIN CÔNG TY

Các loại phí
Phí quản lý quỹ: là khoản phí được khấu trừ từ kết quả 
đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung để chi trả cho 
các hoạt động quản lý Quỹ liên kết chung.
Phí ban đầu: là khoản phí được khấu trừ từ Phí 
bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm trước 
khi phân bổ tương ứng vào Giá trị tài khoản cơ bản và 
Giá trị tài khoản đóng thêm.
Phí bảo hiểm rủi ro: để Công ty thực hiện cam kết 
đối với Quyền lợi bảo hiểm chính và (các) Quyền lợi 
bảo hiểm bổ trợ (nếu có), khấu trừ hàng tháng.
Phí quản lý hợp đồng: để Công ty thực hiện việc 
duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến Hợp đồng, 
khấu trừ hàng tháng.
Phí chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn: là khoản phí 
Bên mua bảo hiểm phải trả khi chấm dứt Hợp đồng 
trước thời hạn.
Phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: là khoản phí mà Bên 
mua bảo hiểm phải trả khi yêu cầu rút một phần tiền 
từ Giá trị tài khoản hợp đồng. Khách hàng sẽ được 
ưu tiên rút tiền theo thứ tự: Giá trị tài khoản đóng thêm 
sẽ được ưu tiên rút trước, Giá trị tài khoản cơ bản 
rút sau.

Thuật ngữ hợp đồng
Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ tiền tích lũy tại Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm.
Phí bảo hiểm cơ bản: có thể được đóng một lần hoặc đóng hàng năm theo định kỳ đóng phí khách hàng lựa 
chọn tại thời điểm phát hành hợp đồng.
Phí bảo hiểm đóng thêm: được phân bổ vào giá trị tài khoản đóng thêm theo quy định sau:
- Lựa chọn 1: Tổng phí bảo hiểm đóng thêm mỗi năm HĐ không vượt quá 50% phí bảo hiểm cơ bản đóng phí một lần.
- Lựa chọn 2 và 3: Tổng phí bảo hiểm đóng thêm mỗi năm HĐ không vượt quá năm (05) lần phí bảo hiểm cơ bản 
  của năm hợp đồng đầu tiên. 
Giá trị hoàn lại: là số tiền mà Công ty sẽ trả lại cho Bên mua bảo hiểm khi Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt trước 
Ngày đáo hạn hợp đồng. Giá trị hoàn lại được xác định là Giá trị tài khoản cơ bản trừ đi Phí chấm dứt Hợp đồng 
trước thời hạn (không nhỏ hơn 0), cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.


