SẢN PHẨM

ĐẦU TƯ
VƯỢT TRỘI

LỰA CHỌN
LINH HOẠT

4 lựa chọn Số tiền
bảo hiểm với cùng
1 mức phí

Quyền lợi Thưởng
cạnh tranh trên
thị trường

4 Quỹ liên kết đơn vị quản lý
bởi 2 Công ty Quản lý quỹ
hàng đầu Việt Nam

0 150421 210415

BẢO VỆ
VẸN TOÀN

150421 210415

BẢO VỆ TỐT, CƠ HỘI CHỐT LỜI

CÂU CHUYỆN
KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Tiền tiết kiệm – để dự phòng hay đem
đầu tư sinh lời? Tại sao phải lựa chọn?
Với VITA – Đầu Tư Như Ý, mọi lo lắng sẽ
được giải quyết nhanh chóng.

VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
Bạn luôn được bảo vệ toàn diện trước
nhiều rủi ro để tận hưởng những khoảnh
khắc như ý của cuộc sống.
Dù bạn đang mua sắm, du lịch hay cả khi
bạn đang ngon giấc, đồng tiền của bạn
vẫn “bận rộn” sinh sôi, giúp bạn có được
tài chính vững vàng để hiện thực hóa ước
mơ trong tương lai.
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Quyền lợi chi trả cho
Bệnh hiểm nghèo

CƠ HỘI
CHỐT LỜI

Quyền lợi
Miễn đóng phí

Quyền lợi
Viện phí

Đầu tư không lo nghĩ với
2 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Quyền lợi
chi trả cho
Thương tật
do tai nạn

BẢO VỆ TỐT

Quyền lợi
Hỗ trợ
tài chính

An tâm vui sống với bộ giải pháp
BẢO VỆ TOÀN DIỆN

ĐA DẠNG LỰA CHỌN
với 4 Quỹ liên kết
đơn vị phù hợp với
khả năng chấp nhận
rủi ro và kỳ vọng
lợi nhuận của bạn

CƠ HỘI GIA TĂNG
TÀI SẢN HẤP DẪN
với lãi suất tiềm năng
trong dài hạn

LINH HOẠT THAY ĐỔI
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
tùy thuộc vào
khả năng tài chính
và nhu cầu cuộc sống
tại mỗi thời điểm

4 LỰA CHỌN bảo vệ
chỉ với 1 MỨC PHÍ
Bảo vệ 50
Bảo vệ 100
• Bảo vệ 150
• Bảo vệ 200
•
•

Cơ hội gia tăng tài sản với những QUYỀN LỢI THƯỞNG
CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG lên đến

5%

Phí bảo hiểm cơ bản
thực đóng của
Năm hợp đồng đầu tiên
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4%

Giá trị bình quân của
Giá trị tài khoản cơ bản
trong kỳ xét thưởng

400%

Phí bảo hiểm của Năm hợp
đồng đầu tiên tại thời điểm
phát hành Hợp đồng
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MINH HỌA QUYỀN LỢI VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

GIẢI PHÁP
LINH HOẠT
CHO MỌI
MỤC TIÊU
CÁ NHÂN
Anh A, 35 Tuổi

Mua VITA – Đầu Tư Như Ý
cho bản thân. Anh A quyết
định đầu tư vào Quỹ Tăng
Trưởng Chiến Lược và Quỹ
Tăng Trưởng Năng Động với
tỷ lệ bằng nhau.

SẢN PHẨM

VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
LỰA CHỌN BẢO VỆ 50

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

1 TỶ

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

64 NĂM

Thời hạn đóng phí dự kiến
Phí bảo hiểm định kỳ
Phí bảo hiểm đóng thêm
Tổng Phí bảo hiểm
Tỷ lệ phân bổ quỹ

20 năm
23,850 triệu/năm
26,150 triệu/năm
50 triệu/năm

QUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược: 50%
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động:
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LƯU Ý:
1. Đơn vị: đồng
2. Các giá trị được minh họa
tại mức lãi suất đầu tư
(không đảm bảo) là 8,9%/năm.
3. Giá trị Tài khoản hợp đồng đã
bao gồm các khoản thưởng.

50%

Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Anh A

(35 tuổi)

500 triệu và
Giá trị Tài khoản hợp đồng
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MINH HỌA QUYỀN LỢI VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

GIẢI PHÁP
BẢO VỆ
TOÀN DIỆN
CHO CẢ
GIA ĐÌNH
Chị A, 30 Tuổi

Mua VITA – Đầu Tư Như Ý
cho bản thân và gia đình. Chị
A quyết định đầu tư vào Quỹ
Tăng Trưởng Chiến Lược và
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động
với tỷ lệ bằng nhau.

SẢN PHẨM

VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
LỰA CHỌN BẢO VỆ 100

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

1 TỶ

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

69 NĂM

Chồng chị A
(35 tuổi)

Con gái
chị A (3 tuổi)

Sản phẩm

Số tiền
bảo hiểm

Thời hạn
hợp đồng

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo
chi trả nhiều lần

500 triệu

20 năm

Bảo hiểm Miễn đóng phí
Bệnh hiểm nghèo mở rộng
Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

Thời hạn đóng phí dự kiến
Phí bảo hiểm định kỳ
Phí bảo hiểm đóng thêm
Tổng Phí bảo hiểm
Tỷ lệ phân bổ quỹ

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
Tử vong hoặc
Thương tật
toàn bộ và
vĩnh viễn
Chị A

(30 tuổi)

40 năm
500 nghìn

20 năm

20 năm
23,455 triệu/năm
26,545 triệu/năm
50 triệu/năm

Chồng
chị A

(35 tuổi)

Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược: 50%
Quỹ Tăng Trưởng Năng Động:
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LƯU Ý:
1. Đơn vị: đồng
2. Các giá trị được minh
họa tại mức lãi suất
đầu tư (không đảm
bảo) là 8,9%/năm.
3. Giá trị Tài khoản hợp
đồng đã bao gồm các
khoản thưởng.

50%

Con
chị A

(3 tuổi)

Bệnh hiểm nghèo chi trả
nhiều lần và Miễn đóng
phí Bệnh hiểm nghèo
mở rộng

Hỗ
trợ
viện phí/
Ngày nằm
viện

1 tỷ và Giá trị
Tài khoản
hợp đồng
• Chi trả lên đến 2,875 tỷ.
• Generali sẽ thay Bên mua
bảo hiểm đóng Phí bảo
hiểm phải đóng trong tương
lai của Hợp đồng kể từ Ngày
đến hạn đóng phí kế tiếp
ngay sau ngày Bảo hiểm bổ
trợ này được chấp thuận chi
trả cho đến khi kết thúc thời
hạn của Bảo hiểm bổ trợ
này hoặc khi kết thúc thời
hạn 15 năm, tùy thời điểm
nào đến trước.
500 nghìn
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BẢO VỆ

trước những rủi ro
và có cơ hội đầu tư
SINH LỜI để luôn
thảnh thơi tận hưởng
cuộc sống như ý!
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GIA TĂNG LỢI NHUẬN VỚI
CƠ CHẾ ĐỘC ĐÁO

02 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
THÔNG TIN
QUỸ LIÊN KẾT
ĐƠN VỊ

04 Quỹ liên kết đơn vị của VITA – Đầu Tư Như Ý
được quản lý bởi 2 Công ty Quản lý quỹ hàng
đầu Việt Nam: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ
VinaCapital (VCFM) và Công ty Cổ phần Quản lý
Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM).
VCFM và DCVFM được Generali Việt Nam
(Generali) ủy thác quản lý các Quỹ liên kết
đơn vị sau khi đã xem xét cẩn trọng và toàn
diện các yếu tố như năng lực, kinh nghiệm,
không tồn tại xung đột lợi ích phát sinh từ
mối quan hệ giữa người quản lý Quỹ và
người quản lý của Generali,… Bên mua bảo
hiểm có quyền cân nhắc và lựa chọn (các) Quỹ
liên kết đơn vị phù hợp với nhu cầu và mức độ
chấp nhận rủi ro.

DCVFM là thành viên thuộc Tập đoàn Dragon Capital, một trong
những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư lâu đời tại
Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 4 tỷ đô la Mỹ.

VCFM là thành viên Tập đoàn VinaCapital, một trong những
tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn kinh nghiệm
nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 3,3 tỷ đô la Mỹ.
15 năm kinh nghiệm
đầu tư tại Việt Nam.

• Trên

ngũ nhân sự hơn 170
chuyên gia nước ngoài và
Việt Nam, gồm 65 chuyên gia
đầu tư và phân tích giàu kinh
nghiệm đầu tư, quản lý quỹ
trong nước và quốc tế.

• Đội
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• Đầu tư vào nhiều loại hình tài

sản nhất bao gồm cổ phiếu,
trái phiếu, cổ phần tư nhân,
công nghệ và bất động sản.

• Mối

quan hệ kinh doanh
rộng khắp, bao gồm hơn
300 công ty và các dự án
mà VinaCapital tham gia

• Trên

25 năm kinh nghiệm
đầu tư tại Việt Nam.

đầu tư và quản lý. Nhờ vậy
VinaCapital có nhiều nguồn
thông tin nhanh chóng,
chính xác và riêng biệt hỗ
trợ các quyết định đầu tư.
• Kết

quả đầu tư hàng đầu
trong các quỹ nước ngoài tại
Việt Nam.

ngũ nhân sự hơn 150
chuyên gia, trên 10 quốc tịch
với nhiều năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực quản lý quỹ
đầu tư, ngân hàng đầu tư,
tư vấn các giải pháp đầu tư.

• Đội

• Hình

thức đầu tư đa dạng
gồm chứng khoán niêm yết,

Trái phiếu, Cổ phần tư nhân,
đầu tư mạo hiểm.
• Có

mối quan hệ chặt chẽ với
mạng lưới các công ty chứng
khoán hàng đầu và hơn 500
công ty niêm yết lớn nhất
thị trường Việt Nam.

• Kết

quả đầu tư luôn nằm
trong nhóm dẫn đầu trong số
các Quỹ nội địa tại Việt Nam.
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THÔNG TIN CÁC
QUỸ LIÊN KẾT
ĐƠN VỊ

Tên
Quỹ

Công ty
Quản lý
Quỹ

Quỹ
Tích Lũy
Chiến
Lược

Quỹ
Tích Lũy
Năng
Động

Quỹ Tăng
Trưởng
Chiến Lược

VCFM

DCVFM

VCFM

Quỹ Tăng
Trưởng
Năng Động

•

Tài sản của Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều phần
bằng nhau gọi là Đơn vị quỹ.

•

Giá đơn vị quỹ là giá một Đơn vị quỹ khi Generali thực hiện
mua hoặc bán các Đơn vị quỹ. Giá đơn vị quỹ có thể khác
nhau theo từng Quỹ liên kết đơn vị. Giá mua Đơn vị quỹ bằng
với giá bán Đơn vị quỹ.

DCVFM

Mục tiêu

Tạo thu nhập ổn định và
bảo toàn vốn

Tăng trưởng vốn đầu tư và
tối đa hóa lợi nhuận trong
thời gian dài hạn

Chính
sách và
rủi ro
đầu tư

Đầu tư vào các danh mục
đầu tư bằng Đồng Việt Nam
có thu nhập ổn định

Đầu tư vào các danh mục đầu
tư bằng Đồng Việt Nam có tiềm
năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: Thấp

Rủi ro đầu tư: Cao

Danh
mục
đầu tư

• Trái phiếu/ Công cụ
lãi suất cố định (Đầu tư
tối đa 95%)

• Cổ phiếu niêm yết và các
chứng khoán liên quan đến
cổ phiếu niêm yết phát sinh từ
thực hiện quyền của cổ đông
hiện hữu (Đầu tư tối đa 95%)

• Công cụ thị trường tiền tệ
(Đầu tư tối thiểu 5%)

ĐƠN VỊ QUỸ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐƠN VỊ QUỸ

• Công cụ thị trường tiền tệ
(Đầu tư tối thiểu 5%)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Giá đơn vị Quỹ =

Giá trị tài sản ròng của Quỹ
Tổng các Đơn vị quỹ

•

Generali sẽ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ liên kết
đơn vị vào Ngày định giá để xác định Giá đơn vị quỹ.

•

Generali thực hiện định giá theo định kỳ và không ít hơn một
tuần một lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

MINH HỌA
CÁCH THỨC PHÂN BỔ
PHÍ BẢO HIỂM ĐỂ
MUA CÁC ĐƠN VỊ QUỸ

Phí bảo hiểm cơ bản (1)		

20.000.000 đồng

Tỷ lệ Phí ban đầu của
Năm đóng phí thứ 1 (2)		

85%

Phí ban đầu (3) = (1) x (2)		

17.000.000 đồng

Phí bảo hiểm phân bổ (4)=(1)-(3)

3.000.000 đồng

So sánh tỷ suất đầu tư thực tế của Quỹ với chỉ số đầu tư được lựa chọn
Năm

Quỹ
Tích Lũy
Chiến
Lược

Quỹ
Tích Lũy
Năng
Động

Lãi suất liên
ngân hàng Việt
Nam (VNIBOR)
3 tháng + 3,5%

Quỹ
Tăng Trưởng
Chiến Lược

Quỹ
Tăng Trưởng
Năng Động

VNIndex

Từ khi thành lập

9,34%

9,52%

8,88%

8,38%

12,44%

12,71%

2020

7,16%

7,37%

5,78%

11,05%

14,06%

14,87%

Ghi chú:
• Lợi nhuận đầu tư được tính
tại ngày 31/12/2020.
• Quỹ liên kết đơn vị
được thành lập từ ngày
15/08/2019.
Kết quả hoạt động của các Quỹ
liên kết đơn vị trong quá khứ
dùng để tham khảo và không
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phải là cơ sở để đảm bảo chắc
chắn về kết quả hoạt động của
các Quỹ này trong tương lai. Tỷ
suất đầu tư thực tế và Giá trị Tài
khoản hợp đồng có thể thay đổi
(tăng hoặc giảm hoặc thậm chí
cho kết quả âm) qua các năm
tùy vào tình hình thị trường.

Tên Quỹ		

Quỹ Tăng Trưởng

Quỹ Tăng Trưởng

		

Chiến Lược

Năng Động

Tỷ lệ phân bổ

50%		

50%

Phí bảo hiểm
phân bổ		

1.500.000 đồng

1.500.000 đồng

Giá đơn vị quỹ

10.000 đồng

10.000 đồng

Số lượng		
Đơn vị quỹ		

150		

150
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CÁCH
LỰA CHỌN
GIẢI PHÁP
PHÙ HỢP
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BƯỚC 1

Lựa chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với khả năng
tài chính và kế hoạch đầu tư.

BƯỚC 2

Lựa chọn giải pháp bảo vệ phù hợp với mong muốn
của bạn và gia đình.

BƯỚC 3

Lựa chọn Quỹ liên kết đơn vị phù hợp với kỳ vọng
lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro.
Chú thích: Việc lựa chọn giải pháp được tiến hành
sau khi đã phân tích nhu cầu, khả năng tài chính
cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.
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TÓM TẮT
QUYỀN LỢI CỦA
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
ĐẦU TƯ VƯỢT TRỘI
Với cơ chế độc đáo nhất trên thị trường, hai Công ty Quản lý
quỹ hàng đầu Việt Nam sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận trên
khoản đầu tư của mình.
Hơn nữa, bạn còn nhận được 3 khoản thưởng hấp dẫn sau:

QUYỀN LỢI MÓN QUÀ KHỞI ĐẦU
• Chi trả trong Năm hợp đồng đầu tiên
• Quyền lợi chi trả: theo tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản định

kỳ và mức Phí bảo hiểm cơ bản quy năm.
Phí bảo hiểm cơ bản (quy năm)
của Năm hợp đồng đầu tiên

Quyền lợi Món quà khởi đầu
(% Phí bảo hiểm cơ bản
định kỳ)

Từ 50 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng

3%

Từ 100 triệu đồng trở lên

5%

QUYỀN LỢI THƯỞNG ĐỊNH KỲ
• Chi trả vào cuối Năm hợp đồng thứ 06, 09, 12, 15, 18
• Quyền lợi chi trả: 4% giá trị bình quân của Giá trị Tài khoản

cơ bản tại 36 Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng trước thời điểm
xét thưởng.
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HÃY CỨ
ƯỚC MƠ CHO
TƯƠNG LAI
VÀ NẮM NGAY
CƠ HỘI ĐẦU TƯ
CHỐT LỜI
HẤP DẪN VỚI
VITA - ĐẦU TƯ
NHƯ Ý!

QUYỀN LỢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT
• Chi trả vào cuối Năm hợp đồng thứ 10, 15, 20
• Quyền lợi chi trả: theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm của Năm hợp

đồng đầu tiên tại thời điểm phát hành Hợp đồng tương ứng
với từng Lựa chọn bảo vệ.
Lựa chọn bảo vệ

Cuối Năm hợp đồng thứ
10

15

20

Bảo vệ 50

25%

25%

50%

Bảo vệ 100

50%

50%

100%

Bảo vệ 150

75%

75%

150%

Bảo vệ 200

100%

100%

200%

QUYỀN LỢI ĐÁO HẠN
Toàn bộ Giá trị Tài khoản hợp đồng sau Ngày kết thúc hợp đồng.
19

BẢO VỆ VẸN TOÀN
QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

QUYỀN LỢI GIA TĂNG KHI THAM GIA THÊM BẢO HIỂM BỔ TRỢ

Bạn có thể tham gia các bảo hiểm bổ trợ để mang đến sự bảo vệ
toàn diện và tốt nhất cho bản thân và gia đình:

Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
• Lựa chọn Bảo vệ 50: 50% Số tiền bảo hiểm và Giá trị

Tài khoản hợp đồng
• Lựa chọn Bảo vệ 100: 100% Số tiền bảo hiểm và Giá trị
Tài khoản hợp đồng
• Lựa chọn Bảo vệ 150: 150% Số tiền bảo hiểm và Giá trị
Tài khoản hợp đồng
• Lựa chọn Bảo vệ 200: 200% Số tiền bảo hiểm và Giá trị
Tài khoản hợp đồng
Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn được áp dụng đến
khi Người được bảo hiểm đạt 70 Tuổi.
Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong
hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước
04 Tuổi, số tiền chi trả sẽ được điều chỉnh
theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản.

VITA – Sức Khỏe Vàng

Hỗ trợ viện phí trong quá trình
nằm viện lên đến 200% Số tiền
bảo hiểm và chi phí phẫu thuật
bằng 500% Số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn

Bảo hiểm Tử vong và Thương
tật do Tai nạn

Hỗ trợ tài chính lên đến 100%
Số tiền bảo hiểm trong trường
hợp Người được bảo hiểm tử
vong hoặc bị Thương tật toàn bộ
và vĩnh viễn.

Hỗ trợ tài chính lên đến 300%
Số tiền bảo hiểm trong trường
hợp Người được bảo hiểm bị
Thương tật, Bỏng hoặc tử vong do
Tai nạn.

Bảo hiểm miễn đóng phí
Bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bệnh hiểm
nghèo chi trả nhiều lần

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính

Bảo hiểm miễn đóng phí

Generali sẽ thay Bên mua bảo
hiểm đóng Phí bảo hiểm phải
đóng trong tương lai của Hợp
đồng kể từ Ngày đến hạn đóng phí
kế tiếp ngay sau ngày Bảo hiểm
bổ trợ này được chấp thuận chi
trả cho đến khi kết thúc thời hạn
của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi
kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời
điểm nào đến trước.

Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
mỗi năm nếu Người được bảo
hiểm tử vong hoặc bị Thương tật
toàn bộ và vĩnh viễn, bắt đầu từ
Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp
cho đến khi kết thúc Thời hạn
bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ
này hoặc khi kết thúc thời hạn
15 năm hoặc khi Hợp đồng chấm
dứt, tùy thời điểm nào đến trước.
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Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế
và điều trị thực tế lên đến
1 tỷ đồng/năm.

Hỗ trợ tài chính lên đến 600%
Số tiền bảo hiểm trước 111
Bệnh hiểm nghèo, bao gồm
Bệnh hiểm nghèo cho trẻ em,
Biến chứng bệnh tiểu đường và
Bệnh hiểm nghèo ở cả giai đoạn
đầu và giai đoạn sau.

Generali sẽ thay Bên mua bảo
hiểm đóng Phí bảo hiểm phải
đóng trong tương lai của Hợp
đồng kể từ Ngày đến hạn đóng phí
kế tiếp ngay sau ngày Bảo hiểm
bổ trợ này được chấp thuận chi
trả cho đến khi kết thúc thời hạn
của Bảo hiểm bổ trợ này hoặc khi
kết thúc thời hạn 15 năm, tùy thời
điểm nào đến trước.
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VITA – ĐẦU TƯ NHƯ Ý
HOẠT ĐỘNG
NHƯ THẾ NÀO?
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Cơ chế phân bổ phí bảo hiểm
minh bạch, rõ ràng
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CÁC KHOẢN PHÍ
Phí bảo hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm của sản phẩm chính VITA – Đầu Tư Như Ý.

Phí bảo hiểm bổ trợ

Phí bảo hiểm của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, nếu có
và còn hiệu lực.

Phí bảo hiểm đóng thêm

Số tiền khách hàng đóng thêm sau khi đã đóng đủ Phí bảo
hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm bổ trợ theo định kỳ đóng phí đã
chọn, nhưng không vượt quá 10 lần mức Phí bảo hiểm của
Năm hợp đồng đầu tiên.

Phí ban đầu

Khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo
hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm trước khi các khoản
phí bảo hiểm này được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng.
Tỷ lệ Phí ban đầu được tính theo tỷ lệ % Phí bảo hiểm cơ bản,
Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm của từng
Năm đóng phí như sau:
Năm đóng phí

1

2

3

4

5+

Phí bảo hiểm cơ bản

85%

70%

15%

5%

0%

Phí bảo hiểm bổ trợ

60%

45%

15%

5%

0%

Phí bảo hiểm đóng thêm

2%

Phí quản lý Quỹ

0%

Khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ
liên kết đơn vị. Phí quản lý Quỹ được tính theo tỷ lệ % tổng
tài sản của Quỹ trước khi Generali công bố Giá đơn vị quỹ và
khác nhau theo từng loại Quỹ như sau:
Quỹ liên kết đơn vị

Phí quản lý Quỹ
(% tổng tài sản Quỹ)

Quỹ Tích Lũy Chiến Lược

1,5%/năm

Quỹ Tích Lũy Năng Động

1,5%/năm

Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược

2,5%/năm

Quỹ Tăng Trưởng Năng Động

2,5%/năm
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Phí bảo hiểm rủi ro

Khoản phí để đảm bảo
quyền lợi bảo hiểm rủi ro
theo cam kết tại Hợp đồng
bảo hiểm, bao gồm Phí bảo
hiểm rủi ro của các quyền
lợi bảo hiểm của VITA – Đầu
Tư Như Ý và (các) bảo hiểm
bổ trợ (nếu có).

Phí quản lý hợp đồng

Khoản phí dùng để bù đắp
chi phí liên quan đến việc
duy trì Hợp đồng bảo hiểm
và cung cấp các thông tin
liên quan đến Hợp đồng cho
khách hàng.
Trong năm 2021, Phí quản lý
hợp đồng là 37.000 đồng mỗi
tháng và tự động tăng 2.000
đồng mỗi năm dương lịch
sau đó nhưng không vượt
quá 60.000 đồng mỗi tháng.

Phí rút tiền

- Phí rút tiền từ Giá trị Tài
khoản cơ bản: Không áp dụng
- Phí rút tiền từ Giá trị Tài
khoản đóng thêm: 5% số tiền
rút trong 04 Năm hợp đồng
đầu tiên.

Phí chuyển đổi Quỹ

Khoản phí tính cho khách hàng khi yêu cầu chuyển đổi một
phần hoặc toàn bộ Giá trị quỹ giữa các Quỹ liên kết đơn vị.
Trong mỗi Năm hợp đồng, Generali sẽ miễn Phí chuyển đổi
Quỹ cho 05 lần chuyển đổi đầu tiên. Từ lần chuyển đổi thứ
06 trở đi, Phí chuyển đổi Quỹ là 100.000 đồng cho mỗi lần
chuyển đổi và được khấu trừ từ số tiền yêu cầu chuyển đổi
trước khi chuyển đi.

Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn

Generali trả cho Bên mua bảo hiểm Giá trị hoàn lại
(nếu có) khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt Hợp đồng
bảo hiểm trước hạn. Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn
được tính như sau:
a. Đối với Tài khoản cơ bản
Năm đóng phí

% Phí bảo hiểm Năm hợp đồng đầu tiên
tại thời điểm phát hành Hợp đồng

1-4

30%

5+

0%

NGƯỜI TRẺ
MUỐN ĐẦU TƯ,
NGƯỜI CÓ
GIA ĐÌNH CẦN
BẢO VỆ?
DÙ BẠN CẦN GÌ,
BẢO HIỂM
VITA - ĐẦU TƯ
NHƯ Ý ĐỀU CÓ
GÓI LỰA CHỌN
HỢP LÝ!

b. Đối với Tài khoản đóng thêm
Năm đóng phí

% Giá trị Tài khoản đóng thêm

1-4

5%

5+

0%
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THÔNG TIN CHUNG
•

•

Tuổi tham gia của Người
được bảo hiểm: 30 ngày tuổi
- 65 tuổi.
Tuổi bảo vệ tối đa cho
Người được bảo hiểm: 99 tuổi.

NHỮNG LƯU Ý KHI
THAM GIA ĐẦU TƯ
•

•

•

Các quyền lợi theo Hợp đồng
bảo hiểm Liên kết đơn vị sẽ
biến động theo kết quả hoạt
động của các Quỹ liên kết
đơn vị. Kết quả đầu tư
thực tế của Quỹ liên kết
đơn vị là KHÔNG ĐẢM BẢO,
khách hàng được hưởng
toàn bộ kết quả đầu tư
và sẽ chịu toàn bộ rủi ro
đầu tư từ các Quỹ liên kết
đơn vị đã lựa chọn.
Khách hàng phải tuân thủ
các quy định trong Quy tắc
và Điều khoản để bảo đảm
quyền và lợi ích của mình.
Việc giao kết Hợp đồng bảo
hiểm Liên kết đơn vị là một
cam kết dài hạn, do đó khách
hàng không nên chấm dứt
Hợp đồng vì các khoản phí
mà khách hàng phải trả có
thể rất cao trong thời gian
đầu của Hợp đồng.

CHỈ TIẾT KIỆM THÌ KHÔNG
SINH LỜI.CHỈ ĐẦU TƯ THÌ
KHÓ BẢO VỆ GIA ĐÌNH.
HÃY CHỌN GIẢI PHÁP
VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG VỚI
VITA - ĐẦU TƯ NHƯ Ý
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•

Khách hàng cần đọc kỹ tài
liệu giới thiệu sản phẩm,
tài liệu minh họa bán hàng,
Quy tắc và Điều khoản trước
khi tham gia VITA – Đầu Tư
Như Ý và lưu ý các khoản
phí của sản phẩm.

CÁC TRƯỜNG HỢP
LOẠI TRỪ

Generali sẽ không chi trả
Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện
bảo hiểm xảy ra có liên quan
đến bất kỳ nguyên nhân nào
dưới đây:

ABORIO DES PROR
SEQU AERUM EUM
UE NI ACCU LPARIT
DOL ORE DOLUP
TIBUS, IUSCI TAM
FUGIA CIPS ANDAE
PERUM NOS SOLORE

a. Tự tử, mưu toan tự tử hoặc
tự gây ra thương tích trong
tình trạng tỉnh táo hoặc mất
trí, trong vòng 02 năm kể từ
Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc
Ngày khôi phục hiệu lực
hợp đồng gần nhất; tùy vào
ngày nào đến sau;
b. Hành vi phạm tội của Người
được bảo hiểm và/hoặc
Người thụ hưởng và/hoặc
Bên mua bảo hiểm;
c. Tình trạng y tế có trước;
ngoại trừ Tình trạng y tế
có trước được kê khai trên
hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và
được Generali chấp nhận.

TRƯỜNG HỢP
BẤT KHẢ KHÁNG

Generali có quyền tạm ngưng
hoặc hoãn định giá, mua hoặc
bán các Đơn vị quỹ của Quỹ
liên kết đơn vị, bao gồm những
trường hợp sau:

a. Việc đóng cửa hoặc tạm
ngừng giao dịch của một sàn
giao dịch chứng khoán chính;
b. Các trường hợp khác theo
quy định của pháp luật.
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TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM

TỐT NHẤT THẾ GIỚI *
664

TỶ EURO

TỔNG TÀI SẢN
QUẢN LÝ (2020)

70,7 TỶ EURO

DOANH THU PHÍ
BẢO HIỂM (2020)

65,9 TRIỆU

KHÁCH HÀNG

72

NGHÌN

NHÂN VIÊN

TOP **

CÔNG TY
THÔNG MINH
NHẤT THẾ GIỚI

TOP ***

CÔNG TY
BỀN VỮNG
NHẤT THẾ GIỚI

TOP ****

CÔNG TY
LỚN NHẤT
THẾ GIỚI

50

100

500

* Tạp chí Forbes (2019)
** Tạp chí MIT Technology Review (2015)
*** Tạp chí Corporate Knights (2020)
**** Bảng xếp hạng Fortune
Global 500 (2020)

GENERALI VIỆT NAM
ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ,
LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRỌNG TÂM

Giải thưởng Rồng Vàng
2017 & 2018
Công ty bảo hiểm có dịch vụ
khách hàng tốt nhất Việt Nam
2017 & 2018
Công ty bảo hiểm sáng tạo
nhất Việt Nam 2018
Top 10 doanh nghiệp có nguồn
nhân lực hạnh phúc 2020

TOÀ NHÀ GENERALI PLAZA
43-45 Tú Xương, Phường 7,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
(+84) 28 6288 6888
(+84) 28 6291 6308

TOÀ NHÀ GENTOWER

14 Lê Đại hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(+84) 24 6326 3263
(+84) 24 6273 9739

Theo dõi và liên hệ chúng tôi tại
1900 96 96 75

GeneraliVietnam

generali-life.com.vn

info@generali-life.com.vn

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm. Chi tiết về quyền lợi và điều kiện
bảo hiểm vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản đã được Bộ Tài Chính phê duyệt.

