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PRUDENTIAL - Tăng trưởng bền vững và gắn bó lâu dài tại Việt Nam
Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Prudential là một trong những tập đoàn Bảo 
hiểm Nhân thọ (BHNT) hàng đầu Anh Quốc và cũng là một trong những tập đoàn 
tài chính hàng đầu thế giới, quản lý tài sản trị giá 509 tỷ bảng Anh. 
Prudential Việt Nam tự hào là thành viên của tập đoàn BHNT uy tín hàng đầu thế giới 
với bề dày kinh nghiệm lâu đời, sự phát triển vững mạnh, cam kết đầu tư lâu dài, an 
toàn và hiệu quả. Bằng sự thấu hiểu và tận tâm, Prudential Việt Nam mang đến 
những giải pháp an toàn tài chính hữu hiệu, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
mỗi gia đình. Với thông điệp “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, Prudential 
mong muốn trở thành lựa chọn số một về BHNT cho mọi gia đình Việt Nam. 
•     Sở hữu tiềm lực vững mạnh với hệ thống văn phòng đại lý phủ kín 63 tỉnh 
      thành trên toàn quốc và hợp tác chặt chẽ với 6 Ngân hàng hàng đầu.
•     Đóng góp tích cực cho cộng đồng ở 3 lĩnh vực: Giáo dục, Sống khỏe và Hỗ trợ 
      cộng đồng và nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá: 
       -     Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ Tịch nước Việt Nam trao tặng 
             năm 2014
       -     Giải thưởng Rồng Vàng 2016 với danh hiệu "Công ty Bảo hiểm Nhân thọ 
             hàng đầu tại Việt Nam" (Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức bình chọn) 
       -     Top 5 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín nhất năm 2016 (Công ty cổ phẩn 
             Báo cáo đánh giá Việt Nam tổ chức bình chọn) 
       -     Danh hiệu Hoạt động Hỗ trợ Cộng đồng tốt nhất châu Á năm 2014 
             (Tạp chí Bảo hiểm Châu Á bình chọn)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)
Được thành lập ngày 18/9/1996, đến nay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã trở thành 
một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với gần 4.000 cán bộ nhân 
viên phục vụ 1,6 triệu khách hàng cá nhân, 34.000 khách hàng doanh nghiệp tại 
gần 160 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước. Không ngừng tiên phong 
trong việc cải tổ hoạt động kinh doanh với định hướng lấy khách hàng làm trọng 
tâm, lấy chất lượng dịch vụ và giải pháp sáng tạo làm phương châm kinh doanh, 
VIB luôn nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng, đối tác và các tổ chức quốc tế 
với các giải thưởng uy tín:
•     Hai năm liên tiếp 2015 - 2016 được trao giải Ngân hàng tiêu biểu - Bank of 
      the Year. Giải thưởng được The Banker - thuộc nhóm truyền thông 
      Financial Times trao dựa trên đánh giá 1.000 Ngân hàng toàn cầu. 
•     Nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số tín nhiệm dẫn 
      đầu thị trường do hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s đánh giá.

Thỏa thuận đối tác chiến lược Prudential Việt Nam và Ngân hàng Quốc Tế (VIB)
Từ năm 2015, Prudential Việt Nam và VIB chính thức ký kết thỏa thuận đối tác chiến 
lược lâu dài, triển khai mô hình kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng trong thời 
hạn 15 năm. Đây là hợp tác mang ý nghĩa quan trọng và đánh dấu bước ngoặt 
trong sự phát triển của ngành kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam.

PRU - BẢO GIA THỊNH VƯỢNG

Đầu tư hôm nay,
cho ngày mai thịnh vượng



Một sự nghiệp thành công, tài chính vững vàng liệu đã đủ để bạn 

hài lòng?

Cuộc sống gia đình sung túc, đủ đầy đã thực sự làm bạn an tâm?

Sự thật là cuộc sống vẫn luôn thay đổi với những thăng trầm ít ai 

biết trước. Thấu hiểu những lo lắng đó, Prudential Việt Nam tự hào 

mang đến PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG, giải pháp bảo hiểm ưu 

việt giúp vun đắp cuộc sống thịnh vượng của gia đình, đồng thời 

mang đến cơ hội tăng trưởng tài sản hiệu quả.

Những quyền lợi nổi bật

Cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài sản hiệu quả
với 6 quỹ đầu tư01

Hỗ trợ tài chính 100% Số tiền bảo hiểm
và chi trả toàn bộ kết quả đầu tư (*) 02

Linh hoạt lập kế hoạch đầu tư và đóng phí03
1.    Cơ hội đầu tư và tăng trưởng tài sản hiệu quả

        với 6 quỹ đầu tư

a.    Danh mục đầu tư đa dạng

Bạn có thể tham gia đầu tư thông qua 6 Quỹ PRUlink. 

Bạn có thể lựa chọn một Quỹ hoặc kết hợp nhiều Quỹ sao cho phù 

hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. 

b.    Lịch sử đầu tư hiệu quả

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Công ty TNHH Quản 

lý Quỹ Eastspring Investments cùng chiến lược đầu tư linh hoạt, 

các Quỹ PRUlink đều đạt được kết quả đầu tư tốt trong thời gian 

vừa qua, giúp khách hàng an tâm khi đầu tư qua các Quỹ PRUlink.



Ưu điểm khi đầu tư thông qua Quỹ đầu tư chuyên nghiệp so 

với Đầu tư cá nhân

2.    Hỗ trợ tài chính 100% số tiền bảo hiểm và chi trả toàn bộ 

        kết quả đầu tư (*)

PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG mang đến nguồn bù đắp tài chính, 

giúp vun đắp cuộc sống sung túc của gia đình khi người trụ cột 

không may tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ để tạo 

ra sự bảo vệ tài chính đa dạng cho gia đình và bản thân trước 

những rủi ro phổ biến như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, 

hoặc phẫu thuật.

2.    Linh hoạt lập kế hoạch đầu tư và đóng phí

PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG mang đến cho bạn sự linh hoạt để 

đáp ứng các nhu cầu tại từng giai đoạn trong cuộc sống như: Linh 

động rút tiền, Đóng phí linh hoạt, Đầu tư thêm, Thay đổi kế hoạch 

đầu tư, Tăng/ giảm số tiền bảo hiểm…

Lưu ý:

(*) Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Đa dạng hoá danh mục và hình thức đầu tư
mà không cần vốn lớn

Thông tin thị trường chính xác và kịp thời

Quản lý chuyên nghiệp và toàn thời gian
theo dõi hoạt động đầu tư

Số tiền bảo hiểm Kết quả đầu tư

Rủi ro/Lợi nhuận kỳ vọng                                Tỷ suất đầu tư thực tế

 

   

   

   

   

 

2014 2015 2016Cao

Thấp

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Tăng trưởng

Quỹ PRUlink Cân bằng

Quỹ PRUlink Bền vững

Quỹ PRUlink Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink Bảo Toàn

17,5%

16,1%

14,9%

13,5%

11,7%

5,0%

10,5%

8,7%

7,4%

6,1%

4,4%

3,5%

13,8%

12,7%

11,6%

10,5%

8,7%

3,9%

(Vui lòng tham khảo Thông tin chung để biết chi tiết về mục tiêu và chính sách đầu tư của 
các Quỹ) 

2.    Công ty quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam

EastSpring Investments là công ty quản lý tài sản hàng đầu Châu 

Á, chuyên quản lý đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức 

với tổng tài sản hiện đang quản lý khoảng 140 tỷ Đô la Mỹ (tính 

đến ngày 30/06/2016). 

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments 

được thành lập vào năm 2005 và hiện đang là một trong những 

công ty quản lý Quỹ lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản hiện đang 

quản lý khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 2,2, tỷ Đô la Mỹ) 

(tính đến ngày 31/12/2016).

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments đạt giải 

thưởng "Tripple A - Công ty Quản lý Tài sản tốt nhất năm 2013" 

tại khu vực Đông Nam Á và Việt Nam (Do The Asset bình chọn vào 

06/ 2013).



(Đơn vị: đồng)

Minh họa giải pháp bảo vệ toàn diện cho cả gia đình

Sản phẩm chính

PRU-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG

(Đầu tư 50% vào Quỹ PRUlink
Cổ Phiếu VN và 50% vào

Quỹ PRUlink Tăng Trưởng)

Phí bảo hiểm

         BH Chết và Tàn tật

         do tai nạn mở rộng

         BH Bệnh hiểm nghèo

         từ giai đoạn đầu

         BH Miễn đóng phí

         Bệnh hiểm nghèo 

         BH từ bỏ thu phí 
         người hôn phối 

         BH chăm sóc sức khỏe

         BH Nhân thọ có kỳ hạn

         BH Hỗ trợ tài chính
         người hôn phối 

Tổng phí bảo hiểm                       39,6 triệu/năm ~ 108 nghìn/ngày

Bố 

(35 tuổi)

600 triệu

30 triệu

200 triệu

200 triệu



Mẹ

(30 tuổi)



400 ngàn

300 triệu

60 triệu

Con

(6 tuổi)

200 triệu



+

Gói sản phẩm minh họa



1.    Khi cuộc sống bình yên

Đơn vị: Đồng

2.    Khi rủi ro không may xảy ra với Bố
        (người được bảo hiểm chính)

Đơn vị: Đồng

Trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo

Trường hợp Tử vong/TTTBVV tại năm hợp đồng thứ 10 

Tổng phí BH
39,6 triệu/năm * 20 năm

= 792 triệu

Giá trị Quỹ

PRUlink
Cổ phiếu VN (1)

630 triệu

 

Giá trị Quỹ

PRUlink
Tăng trưởng(1)

609 triệu

 

Tổng giá trị Quỹ
1,239 tỷ

Tham
gia

Kết thúc 
hợp đồng

Năm 20

Cơ hội tăng trưởng
tài sản hiệu quả

cho đến khi kết thúc
thời hạn hợp đồng

Tổng phí BH đã đóng
39,6 triệu /năm * 6 năm = 237,6 triệu

Tham
gia

Năm 2
BHN

giai đoạn
đầu(3) lần 1 

Năm 4
BHN

giai đoạn
đầu(3) lần 2

Năm 6
BHN

giai đoạn
sau(3)

Cả gia đình vẫn tiếp tục
được bảo vệ và nhận

kết quả đầu tư theo kế
hoạch đã lựa chọn

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm 
còn lại của hợp đồng (2)  

Kết
thúc
hợp

đồng

100
triệu

100
triệu

200
triệu

Tổng phí BH đã đóng
39,6 triệu /năm * 10 năm = 396 triệu

      

Tổng quyền 
lợi được nhận

1,156 tỷ

Năm 10
Tử vong/TTTBVV

Hợp đồng chấm dứt hiệu lực 

(Nếu tử vong do tai nạn)

Tham
gia

956 triệu(4) 200 triệu

3.    Khi rủi ro không may xảy ra với Mẹ

Đơn vị: Đồng

Trường hợp Tử vong/TTTBVV tại năm hợp đồng thứ 10

Tổng phí BH đã đóng
39,6 triệu/năm * 10 năm

= 396 triệu

  60 triệu/ năm 

Tham
gia

Kết
thúc
hợp

đồng

Năm 10
Tử vong/
TTTBVV

Miễn toàn bộ phí bảo hiểm
còn lại của hợp đồng (6)  

Bố và Con vẫn tiếp tục được
bảo vệ và nhận kết quả đầu tư

theo kế hoạch đã lựa chọn

(Hỗ trợ tài chính (5))

300 triệu

Ngoài ra, hợp đồng còn đảm bảo hỗ trợ chi phí nằm viện tối đa lên 

đến 400 triệu đồng (7) trong trường hợp Mẹ nhập viện do bệnh, tai 

nạn trong suốt thời hạn hợp đồng của Bảo hiểm Chăm sóc sức 

khỏe.

4.    Khi rủi ro không may xảy ra với Con

Hỗ trợ tài chính tối đa lên đến 400 triệu đồng (3) trong trường hợp 

Con không may mắc bệnh hiểm nghèo và miễn toàn bộ phí bảo 

hiểm còn lại của hợp đồng (2), đồng thời vẫn đảm bảo các kế hoạch 

bảo vệ đã lựa chọn còn lại của cả gia đình.

Ngay hôm nay, hãy liên hệ Đại lý Bảo hiểm Prudential hoặc       

Tổng đài phục vụ Khách hàng 1800 1247 để được tư vấn về giải 

pháp này!

PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG                            

Vun đắp cho bạn và gia đình cuộc sống sung túc và

trọn vẹn những kế hoạch cho tương lai



Lưu ý

(1)    Giá trị Quỹ được minh họa tại năm hợp đồng thứ 20 với mức tỷ suất đầu tư (không 

          đảm bảo) là 9% đối với Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam và 8,7% đối với 

          Quỹ PRUlink Tăng trưởng. 

(2)    Miễn toàn bộ phí bảo hiểm của hợp đồng kể từ kỳ phí kế tiếp sau khi sự kiện bảo 

          hiểm xảy ra cho đến hết Thời hạn hợp đồng của sản phẩm Bảo hiểm Miễn đóng phí 

          bệnh hiểm nghèo.

(3)    Bệnh hiểm nghèo được chi trả phải đáp ứng các điều kiện chi trả và thuộc danh 

          sách Bệnh hiểm nghèo như được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm 

          Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu.

(4)    Bao gồm Số tiền bảo hiểm và Giá trị Quỹ của hợp đồng tại năm thứ 10 với mức tỷ 

          suất đầu tư (không đảm bảo) là 9% đối với Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam và 

          8,7% đối với Quỹ PRUlink Tăng trưởng.

(5)    Hỗ trợ vào mỗi ngày đáo niên kể từ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra cho đến hết Thời 

          hạn hợp đồng của sản phẩm bố trợ Bảo hiểm Hỗ trợ tài chính người hôn phối

(6)    Miễn toàn bộ phí bảo hiểm của hợp đồng kể từ kỳ phí kế tiếp sau khi sự kiện bảo 

          hiểm xảy ra cho đến hết Thời hạn hợp đồng của sản phẩm Bảo hiểm từ bỏ thu phí 

          người hôn phối.

(7)    Tương đương 1.000 lần của STBH như được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của 

          sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.



Thông tin chung

Prudential có thể tạm ngưng hoặc hoãn việc bán, mua hoặc định 

giá các quỹ PRUlink trong những trường hợp sau:

•    Việc đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch của một sàn giao dịch 

     chứng khoán chính.

•    Các tình huống khác theo quy định của pháp luật.

1.    Các quỹ PRUlink

Tối đa hóa tổng thu nhập từ các
khoản đầu tư trung đến dài hạn

Tạo ra thu nhập cao từ trung đến
dài hạn

Tạo ra sự kết hợp cân bằng giữa
thu nhập ổn định và sự tăng trưởng
vốn trung và dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn định với khả
năng tăng trưởng vốn trung và
dài hạn

Tạo ra thu nhập ổn định với khả
năng tăng trưởng vốn trung và
dài hạn

Bảo toàn vốn cho Bên mua
bảo hiểm

Tên quỹ Mục tiêu

Quỹ PRUlink 
Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink 
Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink 
Cân bằng

Quỹ PRUlink 
Bền vững 

Quỹ PRUlink 
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink 
Bảo Toàn

Cao

Trung bình cao

Trung bình

Trung bình thấp

Thấp

Mức độ tăng trưởng: Thấp
Rủi ro đầu tư: rất thấp

Danh mục đầu tư Mục tiêu

•   Cổ phiếu 
    (tối thiểu 80%)

•   Cổ phiếu (55% - 85%)
•   Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (15% - 45%)

•   Cổ phiếu (35% - 65%)
•   Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (35% - 65%)

•   Cổ phiếu (15% - 45%)
•   Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng (55% - 85%)

•   Trái phiếu và tiền gửi ngân hàng
    (tối thiểu 80%)

•   Tiền gửi ngân hàng có thời hạn 12 tháng
    trở xuống (tối thiểu 60%) và các công cụ
    vốn có thời hạn từ 6tháng trở xuống 
    (tối đa 40%) 

Giá đơn vị Quỹ 
Giá trị tài sản thuần của Quỹ 

Tổng các đơn vị quỹ 

Định giá đơn vị quỹ

•    Mỗi Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều đơn vị quỹ có 

     giá trị bằng nhau.

•    Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là một lần mỗi tuần 

     với ngày định giá do Prudential quy định.



2.    Tỷ suất đầu tư thực tế của các Quỹ PRUlink (5 năm vừa qua)

Năm 2016 2015 2014 2013 2012

Quỹ PRUlink 
Cổ phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Tăng Trưởng

Quỹ PRUlink
Cân bằng

Quỹ PRUlink
Bền vững 

Quỹ PRUlink
Trái phiếu Việt Nam

Quỹ PRUlink
Bảo Toàn

BQ
năm (*)

19,2%

17,3%

15,5%

13,6%

10,9%

5,5%

13,8%

12,7%

11,6%

10,5%

8,7%

3,9%

10,5%

8,7%

7,4%

6,1%

4,4%

3,5%

17,5%

16,1%

14,9%

13,5%

11,7%

5,0%

30,7%

25,7%

21,5%

17,3%

11,3%

5,1%

23,3%

23,1%

22,0%

20,7%

18,4%

10,2%

(*) Trung bình cộng của 5 năm liên tiếp gần nhất.

3.    Minh họa cách phân bổ phí bảo hiểm để mua 

        các đơn vị Quỹ PRUlink
Anh A 35 tuổi, tham gia PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG với mức Phí 

bảo hiểm cơ bản: 30 triệu đồng/năm, STBH: 600 triệu đồng (gấp 20 

lần Phí bảo hiểm). 

Anh A quyết định đầu tư 50% vào Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam 

và 50% vào Quỹ PRUlink Tăng trưởng. 

Tóm tắt cách thức phân bổ Phí bảo hiểm để mua các đơn vị Quỹ 

PRUlink tại thời điểm tham gia hợp đồng của anh A.

2.    Tỷ suất đầu tư thực tế của các Quỹ PRUlink (5 năm vừa qua)

Đơn vị: Đồng

(*) Giá đơn vị Quỹ được minh họa trên đây là giá được giả định.

3.    Phí bảo hiểm

•    Phí bảo hiểm cơ bản: khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo 

     hiểm chính.

•    Khoản đầu tư thêm: khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp thêm 

     trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực để mua thêm 

     các đơn vị quỹ.

Phí bảo hiểm
(1)

Tỷ lệ Phí
ban đầu năm 1

(2)

Phí bảo hiểm
được phân bổ
(4) = (1) - (3)

30 triệu 40% 12 triệu 18 triệu

Phí ban đầu
(3) = (1) x (2)

Tỷ lệ phân bổ phí

Phí BH được phân
bổ vào các
Quỹ PRUlink

Giá đơn vị quỹ (*)

Số đơn vị quỹ
được mua

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam (5)
Quỹ PRUlink Tăng trưởng (6)

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam
(7) = (4) x (5)

Quỹ PRUlink Tăng trưởng
(8) = (4) x (6)

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam (9)
Quỹ PRUlink Tăng trưởng (10)

Quỹ PRUlink Cổ phiếu Việt Nam
(11) = (7) / (9)

Quỹ PRUlink Tăng trưởng 
(12) = (8) / (10)

50%

50%

9 triệu

9 triệu

11.000
16.000

818,2
đơn vị

562,5
đơn vị



5.    Các loại phí

Phí liên quan đến hợp đồng

•    Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ giá trị các 

     đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo chi trả quyền 

     lợi bảo hiểm rủi ro cho sản phẩm chính và (các) Bảo hiểm bổ 

     trợ Nhóm 1. Phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo tuổi, giới 

     tính, nghề nghiệp và tình trạng sức khoẻ của Người được bảo 

     hiểm (NĐBH).

•    Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Khoản 

     đầu tư thêm, nếu có, trước khi được phân bổ vào các Quỹ liên 

     kết đơn vị.

Phí bảo hiểm
cơ bản Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6+

< 12 triệu đồng

12-18 triệu đồng

≥ 18 triệu đồng

Khoản đầu tư thêm

Năm 1

55%

50%

40%

40%

35%

35%

30% 20% 10% 2%

5%

•    Phí quản lý hợp đồng: 19.000 đồng/tháng, được khấu trừ hàng 

     tháng từ Giá trị quỹ của hợp đồng.  

•    Phí quản lý quỹ: được khấu trừ khi tính tổng giá trị tài sản 

     thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá.

Quỹ liên kết đơn vị
PRUlink

Phí quản lý quỹ
mỗi năm

Cổ
phiếu

2,5% 2% 1,75% 1,5% 1% 1%

Bảo
Toàn

Trái
phiếu

Bền
vững

Cân
bằng

Tăng
Trưởng

Phí khi thực hiện giao dịch 

•    Phí rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng: Miễn phí từ năm      

     hợp đồng thứ 3 đến hết năm hợp đồng thứ 7. Từ năm hợp 

     đồng thứ 8 trở đi, chi phí này là 1% tổng giá trị rút trước.

•    Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: được tính bằng % Phí 

     bảo hiểm cơ bản năm của Hợp đồng bảo hiểm.

•    Phí hoán đổi quỹ: Miễn phí cho lần hoán đổi quỹ đầu tiên 

     trong mỗi năm hợp đồng. Từ lần hoán đổi quỹ thứ 2 trong mỗi 

     năm hợp đồng, Phí hoán đổi quỹ là 1% giá trị hoán đổi nhưng 

     không vượt quá 200.000 đồng.

6.    Ai có thể tham gia?

Năm
hợp đồng

Phí chấm
dứt hợp
đồng trước
thời hạn 

Năm
3

80% 70% 60% 50% 25% 0%

Năm
8+

Năm
7

Năm
6

Năm
5

Năm
4

Năm
1

Năm
2

100% 90%

Độ tuổi tham gia của 
Người được bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn đóng phí

Phí bảo hiểm tối thiểu

18 - 60 tuổi

Đến tuổi 80 của NĐBH

Bằng Thời hạn hợp đồng

Từ 10 triệu đồng/năm



Lưu ý

(1)    Kết quả đầu tư là Giá trị quỹ của hợp đồng. Giá trị này sẽ tăng hoặc giảm theo kết 

          quả hoạt động của các quỹ PRUlink. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết 

          quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư tương ứng với giá trị của hợp đồng trong 

          các quỹ PRUlink đã chọn.

(2)    Vào cuối năm hợp đồng thứ 10 và cứ mỗi 5 năm sau đó, một khoản thưởng duy trì 

          hợp đồng bằng 1% giá trị bình quân của Giá trị quỹ của hợp đồng trong 60 tháng 

          gần nhất sẽ được cộng vào Giá trị quỹ của hợp đồng, nếu hợp đồng còn hiệu lực tại 

          thời điểm xét thưởng.

(3)    Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng, nhưng Bên mua bảo hiểm có thể đóng 

          phí linh hoạt theo nhu cầu kể từ năm hợp đồng thứ 6. Việc giảm/tạm ngưng đóng 

          phí trong thời gian dài có thể làm hợp đồng mất hiệu lực nếu Giá trị quỹ của hợp 

          đồng không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng.

(4)    Khi kết thúc thời hạn hợp đồng (Người được bảo hiểm đạt 80 tuổi), Bên mua bảo 

          hiểm sẽ nhận được toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng. Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm 

          có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và nhận Giá trị hoàn lại tại 

          thời điểm chấm dứt. 

(5)    Bên mua bảo hiểm cần tuân thủ các quy định trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm 

          để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

(6)    Tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một sự cam kết và đầu tư lâu dài. Do đó, nếu 

          không phải là điều kiện bất khả kháng, Bên mua bảo hiểm không nên hủy hợp 

          đồng trong các năm hợp đồng đầu tiên bởi vì các loại phí sẽ cao trong giai đoạn này. 

(7)    Kết quả hoạt động của các Quỹ PRUlink trong quá khứ dùng để tham khảo và 

          không phải là cơ sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các Quỹ 

          PRUlink trong tương lai.

(8)    Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Quỹ 

          Eastspring Investments, thuộc sở hữu của Tập đoàn Prudential Vương quốc Anh, 

          không có mối quan hệ gì với công ty Prudential Financial, Inc., một công ty có trụ sở 

          chính tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể 

hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham 

khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực 

hiện theo các quy định tại Quy  tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ 

Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm 

để hiểu rõ các quyền lợi, đặc tính và các loại phí của sản phẩm.

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm và 

nghĩa vụ cho sản phẩm và dịch vụ này.


