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Lưu ý:
Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu. Quý khách vui lòng tham khảo Điều khoản hợp 
đồng bảo hiểm để biết thêm chi tiết.
Hợp đồng Aviva – Chọn An Vui là một cam kết dài hạn, Bên mua bảo hiểm không 
nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí Bên mua bảo hiểm phải trả có thể 
rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Aviva là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu vương quốc Anh 
với hơn 320 năm kinh nghiệm, hoạt động trong lĩnh vực 
tài chính - bảo hiểm với sự hiện diện tài nhiều quốc gia 
ở khu vực châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ. Riêng tại Anh 
Quốc, Aviva tự hào phục vụ ¼ dân số của xứ sở sương 
mù. Aviva chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm 
nhân thọ, phi nhân thọ, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tài 
sản và hiện đang phục vụ hơn 33 triệu khách hàng trên 

toàn thế giới. 

Aviva có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2011 dưới 
mô hình liên doanh cùng VietinBank – Ngân hàng TMCP 
Công Thương Việt Nam. Đến năm 2017, Aviva chính 
thức trở thành công ty 100% vốn nước ngoài và nâng 
mối quan hệ hợp tác cùng VietinBank lên một tầm cao 
mới thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược độc quyền 
dài hạn. Mô hình Bancassurance và kênh đại lý truyền 
thống của Aviva đã và đang không ngừng được phát 
triển cả về chất và lượng với sứ mệnh mang đến những 
giải pháp tài chính ưu việt nhất cho khách hàng. Aviva 
cũng đã đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng vào nền kinh tế, thể 

hiện cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.



• Chi trả đến 300% STBH khi gặp rủi ro do tai nạn hoặc bệnh hiểm 
nghèo giai đoạn sau nếu khách hàng tham gia SPBHBS(1)

• Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tích lũy 
của Hợp đồng

• Linh hoạt thời gian đóng phí và kế hoạch bảo vệ với các SPBHBS 
đa dạng

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KẾ HOẠCH

THÔNG TIN CHUNG

Sản phẩm BH chính Sản phẩm BH bổ sung

Tuổi tham gia

Tuổi khi đáo hạn/ 
kết thúc thời hạn 
bảo hiểm 

Thời hạn đóng phí

Định kỳ đóng phí

1 tháng – 70 tuổi 1 tháng – 70 tuổi

hết 98 tuổi hết 74 tuổi

99 – tuổi tham gia

Năm/ nửa năm/ quý/ tháng

75 – tuổi tham gia

(1) SPBHBS: Sản phẩm bảo hiểm bổ sung;
STBH: Số tiền bảo hiểm;

Aviva - Chọn An Vui

Cuộc sống là một hành trình dài của những kỳ vọng 
và ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, đôi 
khi chúng ta bị cuốn vào vòng xoay hối hả của lo 
toan mà quên mất việc tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống 
hàng ngày. Thay vì mải miết tìm kiếm và đuổi theo 
hạnh phúc xa xôi, chúng ta có thể chủ động “Chọn” 
một cuộc sống “An Vui” với một kế hoạch đầu tư 
hiệu quả và bảo vệ toàn diện ngay hôm nay. Hãy 
sống hạnh phúc cho hiện tại và cùng vun đắp cho 
tương lai với sự đồng hành của Aviva – Chọn An Vui.



QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHÍNH

(1)GTTK HĐ: Giá trị tài khoản Hợp đồng
(2)GTTKCB: Giá trị tài khoản cơ bản; GTTKĐT: Giá trị tài khoản đóng thêm

(3)Điều kiện hưởng quyền lợi theo Điều khoản sản phẩm
(4)NKNHĐ: Ngày kỷ niệm hợp đồng; (5)GTCC:  Giao thông công cộng

(6)THBH: Thời hạn bảo hiểm; (7)GĐ: Giai đoạn

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (QLBH) CHI TIẾT

QL đáo hạn

STT

QLBH tử vong
(Lựa chọn 1 trong 2 

QLBH tử vong)

100% GTTK HĐ(1)

Trả trước 20% GTTK HĐ, 
(≤ 30 triệu) khi nhận được 
yêu cầu giải quyết QLBH, 
được khấu trừ vào khoản 
phải trả sau đó của Aviva

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi nâng cao
(Từ năm 66 tuổi, QL nâng cao 

sẽ chuyển thành QL cơ bản)

(Giá trị lớn hơn giữa 
STBH và GTTKCB) + 

GTTKĐT(2)

STBH + GTTKCB + 
GTTKĐT

QLBH thương tật toàn 
bộ vĩnh viễn (TTTBVV)

Bằng QLBH tử vong

QL Duy trì hợp đồng
(% trên phí BH cơ bản trung 

bình của sản phẩm BH chính 
trong thời gian xem xét)(3)

NKNHĐ(4) thứ 5 đến 9: 10%
NKNHĐ thứ 10 đến 14: 15%
NKNHĐ thứ 15 đến 19: 20%
NKNHĐ thứ 20 đến 24: 40%
NKNHĐ thứ 25 trở đi: 75%

Đảm bảo duy trì hiệu 
lực hợp đồng trong 03 

năm đầu tiên (3)

I

II

III

IV

V

1

2

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG

BH Tử vong và TTTBVV
Tử vong hoặc bị TTTBVV: 100% STBH 

BH Tai nạn cá nhân: Nếu tử vong do: 
- Tai nạn khi du lịch nước ngoài: 300% STBH
- Tai nạn GTCC(5): 200% STBH
- Tai nạn khác hoặc Bỏng mức độ 3 trở lên: 100% STBH
Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: % STBH (tối đa 100%STBH)

Hỗ trợ chi phí nằm viện
- Lên tới 150 ngày nằm viện/năm, 3000 ngày trong THBH (6)
- Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện/ Nằm viện đặc biệt: 
0,2%/ 0,4% STBH/ngày 
- Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế (tối đa 3 lần/năm HĐ): 2% STBH

BH Bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn
- QLBH Bệnh hiểm nghèo GĐ(7) sớm (tối đa 2 lần): 50% STBH
- QLBH Bệnh hiểm nghèo GĐ(7) sau (tối đa 1 lần): 150% STBH
- Tổng số tiền chi trả tối đa: 150% STBH

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
- 100% STBH
- Chi trả tối đa 3 lần
- Miễn phí BH rủi ro của SPBHBS này(3)

Miễn trừ chi phí do TV hoặc TTTBVV
Miễn phí Quản lý HĐ và phí BH rủi ro cho NĐBH chính 
theo sản phẩm BH chính + SPBHBS (3)

Miễn trừ chi phí do Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
Miễn phí Quản lý HĐ và phí BH rủi ro cho NĐBH chính theo 
sản phẩm BH chính + SPBHBS (3)

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Chi trả theo tỉ lệ % STBH, tối đa 100% STBH.

Quý khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện với Sản phẩm bảo hiểm 
chính và các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng



1. Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ phí bảo hiểm của các Hợp 
đồng BH liên kết chung và thuộc quỹ chủ HĐ BH. Tài sản của Quỹ liên kết 
chung không phân chia mà xác định chung cho tất cả các HĐ BH liên kết 
chung. BMBH được hưởng lãi trên GTTKHĐ tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động 
của Quỹ liên kết chung theo quy định tại HĐ BH.

2. Phí bảo hiểm cơ bản: bao gồm Phí BH cơ bản của SPBH chính và Phí BH 
cơ bản của các SPBHBS (nếu có), là khoản phí BH được tính dựa trên quyền 
lợi tử vong đã chọn của SPBH chính, STBH của SPBH chính, STBH của các 
SPBHBS (nếu có), tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, Tuổi và giới tính của 
NĐBH tương ứng.

3. Phí bảo hiểm định kỳ: là Phí BH cơ bản được chia đóng theo định kỳ.

4. Phí bảo hiểm đóng thêm: là khoản phí bảo hiểm của HĐ do BMBH đóng 
sau khi Phí BH cơ bản và phí BH định kỳ của các sản phẩm bổ trợ (nếu có) đã 
được đóng đầy đủ cho Năm HĐ hiện tại.

5. Phí bảo hiểm phân bổ: là Phí BH đóng thêm và phần còn lại của Phí BH 
định kỳ sau khi trừ đi Phí ban đầu được đầu tư vào Quỹ liên kết chung.

6. Giá trị tài khoản cơ bản: là số tiền được tích lũy từ Phí BH cơ bản trừ đi Phí 
ban đầu, Khoản khấu trừ hàng tháng, các khoản rút tiền từ GTTKCB và Phí rút 
tiền, và cộng vào các khoản lãi. GTTKCB được tính lãi hàng tháng theo mức 
Lãi suất tích lũy.

7. Giá trị tài khoản đóng thêm: là số tiền được tích lũy từ Phí BH đóng thêm 
trừ đi Khoản khấu trừ hàng tháng, các khoản rút tiền từ GTTKĐT, và cộng vào 
các khoản lãi và Quyền lợi duy trì HĐ. GTTKĐT được tính lãi hàng tháng theo 
mức Lãi suất tích lũy.

8. Giá trị tài khoản hợp đồng: là tổng của GTTKCB và GTTKĐT.

9. Lãi suất tích lũy: lãi suất được xác định từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết 
chung sau khi trừ đi Phí quản lý quỹ. Lãi suất tích lũy sẽ không thấp hơn Lãi 
suất cam kết tối thiểu. Lãi suất tích lũy được Aviva công bố định kỳ vào đầu 
mỗi 03 tháng hoặc định kỳ khác ít nhất là 01 lần mỗi năm.

10. Lãi suất cam kết tối thiểu: Tại bất kỳ thời điểm nào khi HĐ còn hiệu lực, 
Lãi suất tích lũy sẽ không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu áp dụng cho 
thời kỳ đó, cụ thể như sau:

11. Giá trị hoàn lại: là số tiền BMBH được nhận khi yêu cầu chấm dứt thực 
hiện HĐ trước thời hạn hoặc khi HĐ chấm dứt trước thời hạn theo các quy 
định trong Điều khoản. Giá trị hoàn lại bằng GTTKĐT cộng với Giá trị hoàn lại 
của GTTKCB, trong đó Giá trị hoàn lại của GTTKCB là giá trị lớn hơn giữa 
GTTKCB trừ đi Phí chấm dứt Hợp đồng và 0 (không).

CÁC ĐỊNH NGHĨA

Gói Aviva - An Vui Cho Con
“Mẹ yêu con bằng những cái ôm, cha yêu 
con bằng bờ vai vững chãi.”
Với mỗi người làm cha mẹ, con trẻ là nơi gửi 
gắm niềm tin yêu vô hạn. Chọn lựa làm bạn 
đồng hành cùng con không chỉ là chăm lo 
thể chất khỏe mạnh mà còn là lập kế hoạch 
tài chính bảo đảm một tương lai tươi sáng 
cho con. Gói Aviva - An Vui Cho Con là một 
lựa chọn tối ưu giúp cha mẹ bảo đảm con 
đường học vấn và hành trình đến tuổi trưởng 
thành của con thênh thang, rộng mở hơn.

Gói Aviva - An Vui Lập Nghiệp
“Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi 
theo bạn”
Khi ở cột mốc quan trọng của sự nghiệp, 
chúng ta đều quyết tâm theo đuổi đam mê 
và khát khao chinh phục thử thách để đạt 
được thành tựu riêng cho mình. Lên kế 
hoạch và lựa chọn những giải pháp khác 
nhau để bảo đảm an toàn về tài chính trước 
mọi biến động của cuộc đời luôn là cần thiết. 
Gói Aviva - An Vui Lập Nghiệp sẽ là lựa chọn 
đầu tư tài chính linh hoạt và bảo vệ sức khỏe 
toàn diện, như một người bạn đồng hành 
trên con đường đi đến thành công.  

Gói Aviva - An Vui Tuổi Vàng
“Tuổi già cũng có thể huy hoàng nếu 
người ta chưa quên cách bắt đầu.”
Bước vào thời kỳ nghỉ hưu với tâm thế an 
nhiên, thư thái là mong muốn của mỗi người 
sau những tháng năm làm việc chăm chỉ và 
cống hiến. Ngay hôm nay, bạn có thể lựa 
chọn tích lũy khôn ngoan, bảo vệ an toàn về 
tài chính trước những rủi ro cùng Gói Aviva - 
An Vui Tuổi Vàng để yên tâm tận hưởng cuộc 
sống về  hưu an nhàn, sum vầy bên những 
người thân yêu.

NĐBH chính: con trẻ
Sản phẩm BHBS
đính kèm:
• Hỗ trợ chi phí nằm 

viện 
•  Hỗ trợ chi phí 

phẫu thuật
•  Miễn trừ chi phí do 

TV hoặc TTTBVV 
cho Bên mua bảo 
hiểm (BMBH)

NĐBH chính: cha/mẹ
Sản phẩm BHBS
đính kèm:
• Hỗ trợ chi phí nằm
  viện 
• Hỗ trợ chi phí phẫu 
  thuật
• Bảo hiểm Bệnh

hiểm nghèo nhiều 
giai đoạn 

NĐBH chính: cha/mẹ
Sản phẩm BHBS
đính kèm:
• Hỗ trợ chi phí nằm 
  viện 
• Hỗ trợ chi phí phẫu    
  thuật 
•  Tai nạn cá nhân 

Năm HĐ 1 2 3 4 5 6+

Lãi suất cam kết tối thiểu
(/năm) 

4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0%

Các gói bảo hiểm phù hợp với nhiều độ tuổi.



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

1. Phí ban đầu: là khoản phí mà Aviva được khấu trừ từ Phí bảo hiểm định kỳ 
thu được tại mỗi lần đóng phí trước khi phân bổ vào GTTKHĐ. Aviva không 
khấu trừ Phí ban đầu từ Phí BH đóng thêm. Phí ban đầu áp dụng cho Phí BH 
định kỳ theo tỷ lệ như sau:

2. Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo 
chi trả các QLBH rủi ro theo HĐ (đã bao gồm SPBHBS (nếu có) nhưng không 
bao gồm các sản phẩm bổ trợ) và được khấu trừ vào ngày phát hành HĐ và 
Ngày kỷ niệm hàng tháng trong Thời hạn bảo hiểm. 

3. Phí quản lý hợp đồng: là khoản phí để duy trì và cung cấp thông tin liên 
quan đến HĐ cho BMBH và được khấu trừ từ GTTKHĐ vào ngày phát hành HĐ 
và Ngày kỷ niệm hàng tháng trong Thời hạn HĐ.
Phí quản lý HĐ là 25.000 đồng/tháng, có thể tăng hàng năm do có lạm phát 
và sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận nhưng không vượt quá 60.000 
đồng/tháng, và sẽ được cập nhật trên website của Aviva. 

4. Phí quản lý quỹ: là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và 
quản lý Quỹ liên kết chung và được khấu trừ từ Quỹ liên kết chung trước khi 
công bố Lãi suất tích lũy. Phí quản lý quỹ được tính trên GTTKHĐ, tối đa 
2,0%/năm. 

5. Phí chấm dứt Hợp đồng: là khoản phí mà BMBH phải chịu khi chấm dứt 
HĐ trước hạn. Không áp dụng Phí chấm dứt HĐ cho GTTKĐT. 
Phí chấm dứt HĐ áp dụng cho GTTKCB được tính bằng tỷ lệ % (phần trăm) 
của Phí BH cơ bản của HĐ tại thời điểm chấm dứt theo tỷ lệ như sau:

6. Phí rút tiền: là khoản phí mà BMBH phải chịu khi yêu cầu rút tiền từ 
GTTKCB. Phí rút tiền từ GTTKCB được tính bằng Phí chấm dứt HĐ áp dụng 
cho GTTKCB nhân với tỷ lệ giữa số tiền rút từ GTTKCB và Giá trị hoàn lại của 
GTTKCB tại thời điểm rút. Khi BMBH rút tiền từ GTTKĐT sẽ không phải chịu 
Phí rút tiền.

CÁC LOẠI PHÍ

Năm HĐ thứ 1 2 3 4 5 6 7+

% của Phí BH cơ bản 100% 100% 100% 90% 80% 70% 0%

Năm HĐ/năm phân bổ
Phí BH định kỳ thứ

% của Phí BH định kỳ
của SPBH chính

% của Phí BH định kỳ
của SPBHBS

1 2 3 4 5 6 tới 10 11+

65% 35% 25% 15% 15% 5% 0%

55% 30% 20% 15% 15% 5% 0%

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG

- Giá trị tài khoản cơ bản

- Giá trị tài khoản đóng thêm

Quyền lợi
duy trì hợp đồng

Phí bảo hiểm cơ bản
Phí bảo  hiểm đóng thêm
(sau khi trừ đi phí ban đầu)

Lãi tích luỹ

Rút tiền + Phí rút tiền

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí quản lý hợp đồng

Quỹ liên kết chung
(sau khi trừ đi

phí quản lý Quỹ)



Đầu tư an toàn
Quỹ liên kết chung thực hiện chiến lược đầu tư theo định hướng 
an toàn, theo đó, tài sản của quỹ được ưu tiên đầu tư vào các 
công cụ sinh lời ổn định bao gồm: tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu 
chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh 
nghiệp.

Minh bạch thông tin
• Tách bạch giữa quyền lợi bảo vệ và quyền lợi đầu tư;
• Công khai báo cáo hoạt động Quỹ liên kết chung trên website 
của Công ty và các phương tiện thông tin thích hợp khác nhằm 
đảm bảo tính minh bạch của khoản đầu tư;
• Quỹ liên kết chung được đầu tư và quản lý độc lập với quỹ chủ 
sở hữu và các quỹ chủ HĐ khác của Aviva, phù hợp với các quy 
định của pháp luật;
• Đầu mỗi 03 tháng hoặc định kỳ khác ít nhất là 01 lần mỗi năm, 
Công ty sẽ đánh giá tình hình hoạt động đầu tư và triển vọng đầu 
tư của Quỹ liên kết chung và công bố Lãi suất tích lũy áp dụng 
cho thời gian tới. 
• Sau khi kết thúc năm tài chính, nếu Aviva nhận thấy Lãi suất 
tích lũy thấp hơn lãi suất thực tế đạt được do kết quả hoạt động 
đầu tư của Quỹ liên kết chung tốt hơn dự kiến, Aviva sẽ trả phần 
lãi tích lũy chênh lệch vào GTTKHĐ trong vòng 03 tháng kể từ 
ngày Aviva nhận được báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ liên 
kết chung đã được kiểm toán. Sau khi kết thúc năm tài chính, 
nếu Aviva nhận thấy Lãi suất tích lũy cao hơn lãi suất thực tế đạt 
được do kết quả hoạt động đầu tư của Quỹ liên kết chung thấp 
hơn dự kiến, GTTKHĐ vẫn được giữ nguyên theo mức Lãi suất 
tích lũy đã áp dụng.

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ


