VITA – CHO CON
THÔNG TIN CẦN BIẾT
(Các quy định được liệt kê trong tài liệu này được đăng tải và cập nhật trên website chính thức
của Generali Việt Nam)
1. Quy định khi Generali chi trả quyền lợi chậm hơn thời gian tối đa giải quyết quyền lợi
bảo hiểm
Generali có tối đa 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, để giải quyết
quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.
Nếu Generali chi trả quá thời hạn nêu trên, Generali sẽ thanh toán thêm tiền lãi tính trên số
tiền chậm trả tương ứng với thời gian quá hạn. Lãi suất được tính theo mức lãi suất Generali
đang áp dụng đối với các khoản tạm ứng từ hợp đồng bảo hiểm
(https://generali.vn/page/thong-bao/lai-suat-bao-hiem-nhan-tho-generali).
2. Quy định về định kỳ đóng phí bảo hiểm
Định kỳ đóng phí bảo hiểm của sản phẩm VITA – Cho Con tại thời điểm triển khai là định kỳ
phí năm và định kỳ phí nửa năm.
3. Quy định về Phí đóng thêm
Phí đóng thêm tối đa của sản phẩm VITA – Cho Con trong mỗi Năm hợp đồng không được
vượt quá 10 lần mức Phí bảo hiểm của Năm hợp đồng đầu tiên.
4. Quy định về rút tiền từ Tài khoản hợp đồng
Số tiền rút tối đa của mỗi yêu cầu rút tiền tương ứng với từng Tài khoản như sau:
•

Tài khoản đóng thêm: không có quy định.

•

Tài khoản cơ bản: tối đa không vượt quá 80% (Giá trị Tài khoản cơ bản – Chi phí chấm
dứt hợp đồng trước hạn tính trên Tài khoản cơ bản).

Số lần được yêu cầu rút tiền trong mỗi Năm hợp đồng: không giới hạn.
5. Quy định về Người thụ hưởng
Người thụ hưởng là người được Bên mua bảo hiểm chỉ định hợp lệ theo quy định của
Generali để nhận quyền lợi. Những người có thể được chỉ định làm Người thụ hưởng gồm:
ông/bà, cha/mẹ, vợ/chồng, con, anh/chị/em ruột của Người được bảo hiểm.
6. Quy định về Giá đơn vị quỹ
Giá của Đơn vị quỹ của mỗi Quỹ sẽ được công bố định kỳ vào thứ 6 hàng tuần.

