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PHÚ - ĐĂNG KHOA THÀNH TÀI

Các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 

•  BH Nhân thọ có kỳ hạn 
•  BH Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 
•  BH Chăm sóc sức khỏe 
•  BH Chăm sóc sức khỏe toàn diện 
•  BH Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo 
•  BH Từ bỏ thu phí người hôn phối 
•  BH Hỗ trợ tài chính người hôn phối 
•  BH Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu
•  BH Sức khỏe dành cho trẻ em

Ai có thể tham gia Phú-Đăng Khoa Thành Tài?

Tuổi tham gia  : 18 – 55 tuổi 
Tuổi tối đa khi đáo hạn  :  65 tuổi 

Miễn Trách

Đây không phải là tài liệu giới thiệu sản phẩm. 
Chi tiết và các điều kiện áp dụng sẽ được nêu rõ 
trong Quy tắc, Điều khoản hợp đồng. Chương 
trình này được soạn thảo bởi Công ty TNHH 
Prudential Việt Nam và công ty sẽ chịu trách nhiệm 
và nghĩa vụ cho sản phẩm và dịch vụ này.

Liên hệ
VIB 
1800 8180 
www.vib.com.vn

Prudential Việt Nam 
1800 1247
www.prudential.com.vn



GIỚI THIỆU PHÚ-ĐĂNG KHOA THÀNH TÀI
Đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho tương lai 
học vấn của con 
Các quyền lợi nổi bật của Phú-Đăng Khoa 
Thành Tài 
1. Quyền lợi học vấn 

2. Quyền lợi đăng khoa 
Khoản tiền mặt trị giá 10% STBH sẽ là phần 
thưởng đặc biệt nếu con bạn đỗ đại học và nằm 
trong danh sách các thí sinh có 10 mức điểm đầu 
vào cao nhất của Ngành học thuộc trường Đại 
học đã tham gia xét tuyển (3). 

3. Quyền lợi bảo vệ toàn diện 
Nếu Người được bảo hiểm (NĐBH) không may Tử 
vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
(TTTBVV), Phú-Đăng Khoa Thành Tài sẽ chi trả 
quyền lợi lên đến 150% STBH (4), giúp bù đắp 
nguồn thu nhập bị mất. Trong trường hợp này, 
hợp đồng không cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm 
mà toàn bộ quyền lợi học vấn vẫn được đảm bảo 
chi trả đồng thời vẫn có cơ hội nhận Quyền lợi 
đăng khoa. 

4. Quyền lợi gia tăng bảo vệ 
Bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bảo 
hiểm bổ trợ đa dạng với mức phí thấp nhằm 
mang đến cho cả gia đình sự bảo vệ toàn diện 
nhất trước những rủi ro trong cuộc sống như tai 
nạn, bệnh hiểm nghèo, trang trải chi phí y tế… 

Ví dụ minh họa 
Anh Nam, 32 tuổi, có con trai 4 tuổi, tham gia 
Phú - Đăng Khoa Thành Tài với Số tiền bảo 
hiểm 200 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 18 năm. 
Mong muốn của anh Nam là chuẩn bị một khoản 
tài chính cho con vào đại học nên anh đã chọn 
kế hoạch nhận quyền lợi học vấn định kỳ. Cụ thể 
như sau:

Đơn vị: đồng

Với kế hoạch tiết kiệm đều đặn cùng Phú-Đăng 
Khoa Thành Tài, bạn sẽ sớm đảm bảo cho con một 
quỹ học vấn giá trị trong tương lai:
Bạn có thể lựa chọn các kế hoạch nhận Quyền lợi 
học vấn phù hợp với kế hoạch học tập của con, 
bao gồm kế hoạch nhận định kỳ (2) và kế hoạch 
nhận một lần (2). Đặc biệt, bạn không cần đóng phí 
bảo hiểm trong 5 năm cuối hợp đồng đối với kế 
hoạch nhận định kỳ.

Số tiền 
bảo hiểm
(STBH) 

150%

Bảo tức tích lũy (BTTL), 
ước tính bằng 4% STBH 
mỗi năm là khoản hỗ trợ 
tài chính vượt trội giúp bù 
đắp sự gia tăng chi phí 
giáo dục trong tương lai (1) 

Lãi chia cuối hợp đồng 
(LCCHĐ) là món quà khởi 
nghiệp ý nghĩa dành tặng 
cho con (1).

Nguồn tài chính đảm bảo, 
đáp ứng những chi phí 
giáo dục quan trọng trong 
kế hoạch học tập của con.  

Các 
khoản lãi



(1)  BTTL là khoản lãi công bố hàng năm dựa trên kết quả kinh doanh của Quỹ Chủ hợp đồng. LCCHĐ là khoản lãi (nếu có) 
được chi trả thêm khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm. 

(2)  Kế hoạch nhận định kỳ: khách hàng sẽ nhận quyền lợi học vấn vào mỗi năm trong 5 năm cuối hợp đồng/ Kế hoạch 
nhận một lần: khách hàng sẽ nhận Quyền lợi học vẫn tại thời điểm kết thúc hợp đồng.

(3)  Quyền lợi đăng khoa chỉ chi trả 1 lần và áp dụng đối với kết quả xét tuyển của Người thụ hưởng Quyền lợi đăng khoa. 
Ngành học đăng ký dự tuyển phải thuộc bậc Đại học (Hệ chính quy). 

(4)  Quyền lợi bảo hiểm được trả một lần và bằng 150% STBH trong trường hợp NĐBH chính Tử vong hoặc bị TTTBVV trước 
46 tuổi. Từ ngày NĐBH chính đạt tuổi 46 trở đi, Quyền lợi bảo hiểm sẽ bằng 100% STBH. 

(5)  Bao gồm Quyền lợi học vấn, Quyền lợi đăng khoa, BTTL (minh họa ở mức 4% STBH/năm) và LCCHĐ ước tính. 
(6)  Bao gồm Quyền lợi học vấn, Quyền lợi đăng khoa được tích lũy tại công ty để hưởng lãi (minh họa ở mức 8%/năm) và 

các khoản lãi bao gồm bảo BTTL (minh họa ở mức 4% STBH/năm) và LCCHĐ ước tính.
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Tổng phí đóng: 
21,6 triệu x 14 năm = 302,4 triệu
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Kết thúc
HDTuổi con anh Nam

Quyền lợi học vấn

Bù đắp gia tăng chi phí giáo dục

Quyền lợi đăng khoa

Quà khởi nghiệp

Tổng quyền lợi tiết kiệm Nếu nhận định kỳ : 494 triệu (5) 

Nếu để lại hưởng lãi : 578 triệu(6)



Vì ngày mai của con, hãy bắt đầu 
ngay hôm nay cùng 

Phú - Đăng Khoa Thành Tài!


