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Lựa chọn kênh �ầu tư hợp lý cho khoản tiền 
nhàn rỗi luôn là nỗi băn khoăn của nhiều 
người. Vì lí do �ó, với tiêu chí “Tài chính bảo vệ, 
�ầu tư an toàn”, Cathay cho ra mắt sản phẩm 
Thịnh An Phát nhằm �áp ứng nhu cầu về giải 
pháp �ầu tư tài chính hiệu quả và bền vững 
không chỉ giúp nhà �ầu tư gia tăng lợi nhuận 
mà còn �ược bảo vệ tài chính trước những rủi 
ro trong cuộc sống.

Phù hợp cho kế hoạch 
đầu tư ngắn hạn

Lãi suất đầu tư 
đảm bảo cao

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng
trước rủi ro do tai nạn

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT



GIỚI THIỆU QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

THÔNG TIN CẦN BIẾT

+ Tuổi tham gia: 0 – 65 tuổi.
+ Thời hạn hợp �ồng: 3 năm hoặc 5 năm.
+ Thời hạn �óng phí: Đóng phí một lần.

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 5 NĂM

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 3 NĂM

ĐIỀU KIỆN THAM GIA SẢN PHẨM
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200
triệu

200
triệu

200
triệu

Năm 4 Năm 5

+ 100
triệu

+ 100
triệu

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Anh A, 35 tuổi, tham gia bảo hiểm Thịnh An Phát như sau:
+ Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 VNĐ.
+ Phí bảo hiểm �óng một lần là 180.400.000 �ồng.
+ Thời hạn hợp �ồng: 3 năm.
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Anh B, 35 tuổi, tham gia bảo hiểm Thịnh An Phát như sau:
+ Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 VNĐ.
+ Phí bảo hiểm �óng một lần là 159.800.000 �ồng.
+ Thời hạn hợp �ồng: 5 năm.
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CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ
Công ty không chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu Sự kiện bảo hiểm xảy ra do:

Riêng �ối với Quyền lợi phụ trội Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn, 
Công ty cũng không chi trả quyền lợi bảo hiểm này nếu Sự kiện bảo hiểm xảy ra do:

Hành �ộng tự tử trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hiệu lực hợp �ồng hoặc Ngày khôi 
phục hiệu lực hợp �ồng gần nhất (nếu có);

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng �ối với Người �ược 
bảo hiểm;

Do hành vi cố ý của Người �ược bảo hiểm;

Tử vong do bị thi hành án tử hình;

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh có liên quan �ến AIDS hay do vi 
rút gây bệnh AIDS, ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi �ang thực hiện nhiệm vụ tại 
nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát;

Thương tật �ã xảy ra từ trước Ngày hiệu lực hợp �ồng hoặc trong thời gian Hợp �ồng bị 
�ình chỉ hoặc bị mất hiệu lực;

Chiến tranh (không hoặc có tuyên bố), nội chiến, hoặc các hình thức xung �ột có vũ trang 
tương tự;

Lên, xuống, vận hành, phục vụ, hoặc �ang �ược chở trên các thiết bị hoặc phương tiện 
vận chuyển hàng không trừ trường hợp khi Người �ược bảo hiểm, với tư cách là một 
hành khách, �i trên các chuyến bay thương mại với các lịch trình thường xuyên trên các 
tuyến �ường �ã �ược xác lập.

Người �ược bảo hiểm tham gia vào các các môn thể thao nguy hiểm, kể cả với tư cách là 
vận �ộng viên chuyên nghiệp, ví dụ như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy bungee, nhảy dù, 
leo núi, �ua ngựa hay �ua trên các phương tiện có bánh xe; hoặc Người �ược bảo hiểm 
tham gia thi �ấu hoặc biểu diễn liên quan �ến trận �ấu về sức mạnh, ví dụ như: �ấu vật, 
võ judo, karate, taewondo, cưỡi ngựa, �ấu quyền anh hoặc biểu diễn nhào lộn.

Chi tiết xin vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản của hợp �ồng.



Lưu ý: Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các �ặc �iểm của sản phẩm; 
chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm �ược Bộ Tài Chính phê duyệt
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