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BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

CATHAY VIỆT NAM

BẢO HIỂM BỔ TRỢ 

TỪ BỎ THU PHÍ 

                    Duy trì Hợp đồng bảo hiểm 
An tâm đảm bảo duy trì hiệu lực 

Hợp đồng bảo hiểm đã tham gia 

cho đến ngày đáo hạn  

                                           Miễn đóng phí  
Miễn phí bảo hiểm phải đóng 

trong tương lai của các  

hợp đồng bảo hiểm  

Phí thấp 
                 cho một sự an tâm toàn diện 

Mang bảo hiểm đến cho hợp đồng 

bảo hiểm của bạn với 

phí đóng thấp 



NỘI DUNG SẢN PHẨM 

* Nội dung chỉ mang tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm xin tham khảo điều khoản hợp đồng 

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay-Việt Nam 

Thời hạn hợp đồng  6 ~ 20 năm 

Thời hạn đóng phí Bằng Thời hạn hợp đồng 

Tuổi tham gia Từ 18 đến 65 trừ đi Thời hạn hợp đồng 

Nhân viên liên hệ: 

 

 

 

Điện thoại: 

 

 

 

MINH HỌA QUYỀN LỢI 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

Đảm bảo các Hợp đồng bảo hiểm được duy trì đến hết Thời 

hạn đóng phí 

Ví dụ: Anh A, 35 tuổi, mua sản phẩm  Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện cho vợ là chị B, 

30 tuổi với Số tiền bảo hiểm 100 triệu VNĐ, thời hạn đóng phí 18 năm và đính kèm sản 

phẩm bổ trợ Bảo hiểm tai nạn cá nhân nâng cao. Đồng thời anh A tham gia Sản 

phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí cho chính bản thân mình với thời hạn đóng phí 18 năm. 

Bảng phí của các hợp đồng mà anh A tham gia như sau: 

TV Anh A 

Sản phẩm từ bỏ thu phí 

Chị B 

Năm thứ 1 Năm thứ 4 Năm thứ 18 

Miễn đóng phí 

Đáo hạn 

* Quyền lợi của sản phẩm Thịnh An Phúc Mỹ 

Toàn Diện và Bảo hiểm tai nạn cá nhân 

nâng cao không thay đổi 

Năm thứ 20 

Giả sử sự kiện bảo hiểm xảy ra vào năm hợp đồng thứ 4. Khi đó với quyền lợi của 

Sản phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí, Công ty sẽ miễn phí bảo hiểm của sản phẩm Thịnh 

An Phúc Mỹ Toàn Diện kể từ thời điểm xảy ra sự kiện. 

Sản phẩm Phí đóng hàng năm 
Phí Sản phẩm bổ trợ 

từ bỏ thu phí 

Thịnh An Phúc Mỹ Toàn Diện 13.800.000 VNĐ 833.000 VNĐ 

Bảo hiểm tai nạn cá nhân nâng cao 225.000 VNĐ 14.000 VNĐ 

Tổng phí Hợp đồng 14.025.000 VNĐ 847.000 VNĐ 

Miễn phí tương lai cho các Hợp đồng chính và Hợp đồng bổ 

trợ nếu NĐBH tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

Trong khoảng thời 
gian này, cần tiếp tục 
đóng phí để duy trì 
hiệu lục đối với sản 
phẩm phụ 


