
UL68

TÂM AN BẢO PHÁT
Cuộc sống của bạn liên tục thay �ổi theo thời gian. 
Hãy nhìn về phía trước 5 năm, 10 năm, 20 năm và 
bạn có thể thấy một mái ấm tràn ngập yêu thương. 
Bảo hiểm nhân thọ UL68 - Tâm An Bảo Phát sẽ cùng 
�ồng hành với sự thay �ổi của bạn, bảo vệ gia �ình, 
ngôi nhà và tương lai của bạn.

UL68 - Tâm An Bảo Phát cùng bạn làm chủ mọi khoảnh 
khắc trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng.



1. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

MIỄN PHÍ RÚT TIỀN
từ tài khoản �óng thêm giúp bạn linh hoạt
cân �ối kế hoạch tài chính

BẢO VỆ LÊN ĐẾN 500% SỐ TIỀN BẢO HIỂM
trước rủi ro TV/TTTBVV (1) do tai nạn

MỞ RỘNG QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO CẢ 
GIA ĐÌNH (2)

khi tham gia thêm sản phẩm bổ trợ của 
Mirae Asset Prévoir.

ĐẦU TƯ AN TOÀN
với mức lãi suất �ược �ảm bảo và thưởng 
duy trì hợp �ồng hấp dẫn



Trường hợp TTTBVV trước 66 tuổi hoặc Tử vong: lựa chọn một trong hai kế hoạch 

Trường hợp TV hoặc TTTBVV do tai nạn trước 66 tuổi (3)

Được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên �ến 500% Số tiền bảo hiểm

Hưởng lãi �ầu tư từ Quỹ liên kết chung với lãi suất cam kết tối thiểu 2%/năm trên 
Giá trị tài khoản hợp �ồng giúp bạn hoàn toàn an tâm với quỹ tài chính dự phòng 
cho các dự �ịnh trong tương lai.

Được nhận về 100% Giá trị tài khoản hợp �ồng khi �áo hạn hợp �ồng nếu như 
không có bất kỳ sự kiện bảo hiểm nào xảy ra trong suốt thời gian Hợp �ồng có 
hiệu lực cho �ến trước Ngày �áo hạn.

Quyền lợi thưởng duy trì hợp �ồng hấp dẫn �ược chi trả vào cuối mỗi 4 năm Hợp �ồng 
giúp bạn nhanh chóng củng cố và gia tăng quỹ tiết kiệm của bản thân và gia �ình.

Năm Hợp �ồng
Tỷ lệ trung bình phí bảo hiểm cơ bản 
�ịnh kỳ hàng năm

AKế hoạch BKế hoạch

Chi trả số tiền lớn hơn giữa:
• Số tiền bảo hiểm và
• Giá trị tài khoản hợp �ồng
 tính tại ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

Chi trả tổng số tiền của:
• Số tiền bảo hiểm và
• Giá trị tài khoản hợp �ồng
 tính tại ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm UL68 – Tâm An Bảo Phát

2. QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

Năm HĐ
thứ 4

Năm HĐ
thứ 20 65 tuổi Kết thúc

thời hạn HĐ

Tử vong

Hưởng lãi từ kết quả �ầu tư

Linh hoạt �óng phí bảo hiểm duy trì quyền lợi bảo vệ

TTTBVV do mọi nguyên nhân

TV/ TTTBVV do tai nạn (3)

Gia tăng bảo vệ lên �ến 500% STBH

Thưởng duy trì hợp �ồng
từ 6% - 30% cho từng giai �oạn (4)

Nhận 100% Giá trị
tài khoản hợp �ồng
khi �áo hạn hợp �ồng

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN

Quyền lợi
bảo vệ

Quyền lợi
�ầu tư

Quyền lợi
�áo hạn

4

6%

8

12%

12

18%

16

24%

20

30%

Tham gia



Quyền lợi BH mở rộng Tóm tắt quyền lợi bảo hiểm 

Quyền rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp �ồng: Trong thời gian hiệu lực của 
hợp �ồng, kể từ Năm Hợp �ồng thứ hai, Bên mua bảo hiểm có quyền rút tiền 
từ Giá trị tài khoản hợp �ồng �ể trang trải cho những nhu cầu cần thiết.

Quyền tạm ứng từ Giá trị hoàn lại: Trong thời gian hiệu lực của hợp �ồng, kể 
từ Năm Hợp �ồng thứ hai, Bên mua bảo hiểm có thể tạm ứng một phần tiền 
từ Giá trị hoàn lại của hợp �ồng cho những nhu cầu chi tiêu cấp bách.

Quyền thay �ổi Số tiền bảo hiểm: Trong thời gian hiệu lực của hợp �ồng, kể 
từ Năm Hợp �ồng thứ năm, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu thay �ổi 
tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm phù hợp với quy �ịnh của Công ty tại từng 
thời �iểm.

Quyền lựa chọn Ngày �áo hạn hợp �ồng: Bên mua bảo hiểm có quyền linh 
hoạt lựa chọn thời �iểm �áo hạn hợp �ồng tại tuổi 66 hoặc 100 của Người 
�ược bảo hiểm.

Quyền �óng phí bảo hiểm �óng thêm: Ngoài Phí bảo hiểm cơ bản, Bên mua 
bảo hiểm có thể �óng phí bảo hiểm �óng thêm �ể hưởng lãi �ầu tư.

Quyền chấm dứt Hợp �ồng bảo hiểm: Trong thời gian hiệu lực của hợp 
�ồng, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu chấm dứt hợp �ồng trước thời 
hạn và nhận Giá trị hoàn lại của hợp �ồng (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm mở rộng

Bảo hiểm hỗ trợ 
TTVV do tai nạn

Bảo hiểm hỗ trợ
bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm hỗ trợ 
bệnh hiểm nghèo 
nâng cao

Bảo hiểm hỗ trợ
�óng phí

Bảo hiểm hỗ trợ 
�óng phí bệnh 
hiểm nghèo

Hỗ trợ tài chính cho gia �ình bạn trước các rủi ro 
thương tật vĩnh viễn do tai nạn với quyền lợi lên �ến 
100% Số tiền bảo hiểm.

Hỗ trợ chi phí �iều trị bằng 100% Số tiền bảo hiểm cho 
các bệnh hiểm nghèo nằm trong danh sách �ược 
bảo hiểm.

Bảo vệ toàn diện trước 116 bệnh hiểm nghèo ngay từ 
giai �oạn �ầu hoặc các bệnh biến chứng bệnh tiểu 
�ường hoặc bệnh hiểm nghèo ở trẻ em. Chi trả lên 
�ến 4 lần cho 4 bệnh hiểm nghèo giai �oạn �ầu 
thuộc 1 trong 5 nhóm bệnh hiểm nghèo khác nhau.

Hỗ trợ �óng phí bảo hiểm cơ bản và miễn phí bảo 
hiểm của các sản phẩm bổ trợ �ược chấp thuận miễn 
�óng phí nếu rủi ro TV/TTTBVV xảy ra, giúp cho kế 
hoạch tài chính của gia �ình vẫn �ược �ảm bảo.

Hỗ trợ �óng phí bảo hiểm cơ bản và miễn phí bảo 
hiểm của các sản phẩm bổ trợ �ược chấp thuận miễn 
�óng phí trước rủi ro mắc phải 59 bệnh hiểm nghèo 
phổ biến.

3. QUYỀN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

Bằng cách tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ của Mirae Asset Prévoir với mức chi phí 
hợp lý, bạn có thể tối ưu hóa kế hoạch bảo vệ cho bản thân và gia �ình trước các rủi ro 
do tai nạn, bệnh hiểm nghèo với các quyền lợi bảo hiểm mở rộng sau �ây:

Vui lòng tham khảo Quy tắc �iều khoản của các sản phẩm bổ trợ �ược �ính kèm �ể biết 
thêm chi tiết về sản phẩm.



Thanh toán
cho sự kiện
bảo hiểm

Phí
rút tiền

Phí
bảo hiểm

rủi ro

Phí
quản lý

hợp �ồng

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
HỢP ĐỒNG

Thưởng
duy trì

hợp �ồng
Phí

ban �ầu

Phí
quản lý

quỹ

Quỹ
liên kết
chung

Phí
bảo hiểm
cơ bản +

�óng thêm

Sản phẩm chính/
Sản phẩm bổ trợ

Tuổi
tham gia

Tuổi tối �a
khi kết thúc

THBH (5)
Thời hạn bảo hiểm

UL68 - Tâm An Bảo Phát (6)

Bảo hiểm hỗ trợ TTVV
do tai nạn

Bảo hiểm hỗ trợ bệnh
hiểm nghèo

Bảo hiểm hỗ trợ bệnh
hiểm nghèo nâng cao

Bảo hiểm hỗ trợ �óng phí

Bảo hiểm hỗ trợ �óng phí 
bệnh hiểm nghèo

6 tháng - 65 tuổi
hoặc

6 tháng - 55 tuổi

180 ngày - 70 tuổi

1 - 58 tuổi

1 - 65 tuổi

18 - 60 tuổi

18 - 60 tuổi

100 tuổi
hoặc

66 tuổi

71 tuổi

65 tuổi

75 tuổi

65 tuổi

65 tuổi

100 tuổi
hoặc 66 tuổi 

trừ tuổi tham gia

1 năm, tái tục hàng năm

1 năm, tái tục hàng năm

1 năm, tái tục hàng năm

5 năm - 47 năm

1 năm, tái tục hàng năm

4. THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM

5. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir sẽ thực hiện 
chính sách �ầu tư thận trọng bằng việc tập trung chủ yếu vào các 
tài sản có thu nhập ổn �ịnh như tiền gửi ngân hàng, trái phiếu chính 
phủ, trái phiếu doanh nghiệp

Phí bảo hiểm �ược phân bổ

Lãi từ �ầu tư



Số tiền bảo hiểmAnh A Thời hạn bảo vệ

UL68 – Tâm An Bảo Phát
(Kế hoạch A | Lựa chọn 1)

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung 
- TV, TTTBVV do tai nạn

Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm 
nghèo nâng cao

Vợ anh A

Bảo hiểm hỗ trợ �óng phí

1,6 tỷ 
�ồng

1,6 tỷ 
�ồng

500 triệu 
�ồng

Đến hết 99 tuổi

Đến hết 65 tuổi

1 năm, tự �ộng tái tục 
hàng năm

1 năm, tự �ộng tái tục 
hàng năm

6. VÍ DỤ MINH HỌA

Khách hàng: Anh A
Tuổi: 30
Giới tính: Nam

UL68 - Tâm An Bảo Phát

Quyền lợi TV/TTTBVV (8)

Quyền lợi TV/TTTBVV do tai nạn (8)

Bảo hiểm hỗ trợ bệnh hiểm nghèo nâng cao

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai �oạn sớm (9)

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai �oạn sau

Bảo hiểm hỗ trợ �óng phí

Quyền lợi hỗ trợ �óng phí

Chi trả giá trị nào lớn hơn giữa 1,6 tỷ 
�ồng và Giá trị tài khoản hợp �ồng

Chi trả thêm 1,6 tỷ �ồng

Chi trả 125 triệu �ồng/lần

Chi trả quyền lợi lên �ến 500 triệu �ồng

Hỗ trợ �óng phí bảo hiểm cơ bản và 
miễn phí bảo hiểm của các sản phẩm 
bổ trợ �ược chấp thuận miễn �óng phí 
nếu rủi ro TV/TTTBVV xảy ra

Quyền lợi �ầu tư

Kế hoạch tiết kiệm và �ầu tư: 20 năm
Ngân sách: 3.000.000 �ồng/tháng
(tương �ương ngân sách hàng năm: 36.000.000 �ồng/năm)

Quyền lợi hỗ trợ �óng phí

Tham gia UL68 - Tâm An Bảo Phát dự phòng tài chính cho gia �ình

Tham gia thêm: Vợ
Tuổi: 25
Giới tính: Nữ

Ngày
hiệu lực

Năm HĐ
thứ 16

633 triệu

Năm HĐ
thứ 20

901 triệu

Ngày
�áo hạn

9,6 tỷGiá trị tích lũy
từ Hợp �ồng (7)

Quyền lợi bảo vệ



7. CÁC LOẠI PHÍ

Phí ban �ầu:
Là phần phí bảo hiểm �ược Công ty khấu trừ từ phí bảo hiểm cơ bản, 
phí �óng thêm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản hợp �ồng.
Phí ban �ầu �ược xác �ịnh như sau:

Phí quản lý hợp �ồng: 25.000 �ồng/tháng
Và có thể thay �ổi nhưng không quá 45.000 �ồng/tháng.

Phí quản lý quỹ: 2%/năm
Là khoản phí �ược dùng �ể chi trả cho các hoạt �ộng �ầu tư và 
quản lý Quỹ liên kết chung. Phí quản lý quỹ �ược khấu trừ trước 
khi công bố lãi suất �ầu tư của Quỹ liên kết chung.

Phí huỷ bỏ hợp �ồng:
Là khoản phí phát sinh khi Bên mua bảo hiểm hủy bỏ Hợp �ồng 
bảo hiểm trước hạn �ể nhận Giá trị hoàn lại. Phí hủy bỏ hợp 
�ồng �ược tính theo tỷ lệ phần trăm trung bình Phí bảo hiểm cơ 
bản theo �ịnh kỳ phí hàng năm, cụ thể như sau:

Phí rút tiền từ tài khoản hợp �ồng:
a) Rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản: Phí rút tiền �ược tính bằng 
Phí hủy bỏ hợp �ồng tại thời �iểm rút nhân với tỷ lệ giữa Số tiền 
yêu cầu rút và Giá trị tài khoản cơ bản tại thời �iểm rút.

b) Rút tiền từ Giá trị tài khoản �óng thêm: Miễn phí.

Phí bảo hiểm rủi ro:
Là khoản phí �ược khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hợp 
�ồng �ể �ảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Năm Hợp �ồng

Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản

Tỷ lệ phí bảo hiểm �óng thêm

21 3 4 5 6 - 7 10 +8 - 9

25%40%55%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

20% 10% 7% 4% 2%

Năm Hợp �ồng

Tỷ lệ phí hủy bỏ hợp �ồng

51 - 4 6 7 8 9 10 +

60%80%100% 40% 20% 10% 0%



Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ
Mirae Asset Prévoir

1900 6603

map-life.com.vn

Ngân hàng TMCP Việt Á

1900 555 590

vietabank.com.vn

8. CÁC TRƯỜNG HỢP
 LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM (10)

Do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hiệu lực hoặc ngày khôi 
phục hiệu lực Hợp �ồng nếu Hợp �ồng �ược khôi phục hiệu lực.

Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải AIDS, các bệnh có liên 
quan �ến AIDS hay do vi rút gây bệnh AIDS;

Tình trạng thương tật hay bệnh lý của Người �ược bảo hiểm �ã 
tồn tại trước ngày hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực Hợp 
�ồng gần nhất (nếu có).

Các loại trừ khác �ược quy �ịnh cụ thể trong Quy tắc �iều khoản 
sản phẩm.

Ghi chú:
(1) TV/TTTBVV: viết tắt của Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
(2) Để gia tăng bảo vệ cho gia �ình, khách hàng có thể chủ �ộng tham gia những sản phẩm
bổ trợ của Mirae Asset Prévoir �ược quy �ịnh tại từng thời �iểm. 
(3) Quyền lợi bảo hiểm bổ sung �ược khách hàng lựa chọn thêm khi tham gia sản phẩm này.
(4) Quyền lợi thưởng duy trì Hợp �ồng �ược chi trả mỗi 4 năm Hợp �ồng liên tục, từ khi kết thúc  
Năm Hợp �ồng thứ 4 �ến kết thúc Năm Hợp �ồng thứ 20.
(5) THBH: viết tắt của Thời hạn bảo hiểm.
(6) Đối với sản phẩm UL68 – Tâm An Bảo Phát:
 • Phí bảo hiểm �ịnh kỳ phải �ược �óng �ầy �ủ và �úng hạn trong suốt 4 năm hợp �ồng �ầu tiên;
 • Tuổi �áo hạn của sản phẩm chính do khách hàng lựa chọn tại thời �iểm tham gia bảo hiểm.
(7) Giá trị tích lũy từ Hợp �ồng là Giá trị tài khoản hợp �ồng �ược minh họa tại lãi suất 5%/năm.
(8) Rủi ro TTTBVV và rủi ro TV/TTTBVV do tai nạn �ược bảo vệ cho �ến hết năm hợp �ồng Người  
�ược bảo hiểm �ạt 65 tuổi.
(9) Chi trả tối �a 4 lần cho 4 bệnh khác nhau trong số 44 bệnh hiểm nghèo giai �oạn �ầu �ược  
bảo hiểm thuộc 1 trong 5 nhóm bệnh hiểm nghèo khác nhau.
(10) Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm tại Quy 
tắc �iều khoản sản phẩm.

Lưu ý:

a) UL68 - Tâm An Bảo Phát là tên gọi thương mại của Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung 2018 �ược  
 Bộ Tài chính phê chuẩn theo Công văn số 13510/BTC-QLBH ngày 02/11/2018.
b) Báo cáo hoạt �ộng thường niên của Quỹ liên kết chung & lãi suất công bố hàng tháng sẽ �ược  
 cập nhật trên website: www.map-life.com.vn
c) Việc giao kết hợp �ồng bảo hiểm UL68 - Tâm An Bảo Phát là một cam kết dài hạn và khách hàng  
 không nên chấm dứt Hợp �ồng sớm vì các khoản phí Bên mua bảo hiểm phải trả có thể cao trong  
 thời gian �ầu của Hợp �ồng.




