
Tình yêu bắt nguồn từ sự quan tâm tốt nhất dành cho những người yêu 
thương. Nhưng tình yêu ấy sẽ thực sự được chu toàn khi bạn biết tự bảo 
vệ và có một kế hoạch tốt nhất cho chính bản thân mình. 

Hiểu rằng chỉ khi an tâm về sức khoẻ và tài chính, ta mới có thể bình tâm 
chăm lo cho gia đình và cống hiến cho sự nghiệp, Aviva mang đến sản 
phẩm bảo vệ và đầu tư Yêu Thương Trọn Vẹn giúp bạn tận hưởng cuộc 
sống bình an bên những người thân yêu.

Phí bảo hiểm định kỳ sau khi trừ Phí ban đầu và toàn bộ Phí đóng thêm 
sẽ được tích lũy vào GTTKCB và GTTKĐT với lãi suất tích lũy được công 
bố của quỹ liên kết chung.

Lãi suất cam kết tối thiểu

(*): STBH: Số tiền bảo hiểm; GTTKCB: Giá trị tài khoản cơ bản; GTTKĐT: Giá trị tài khoản 
đóng thêm. 

LÝ DO LỰA CHỌN

THÔNG TIN CHUNG

Giải pháp bảo vệ và đầu tư trọn đời

Bảo vệ toàn diện

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong tối ưu

Quyền lợi gia tăng với các sản phẩm bổ trợ 

Đầu tư đảm bảo

Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn

Không mất phí phân bổ vào tài khoản đóng thêm

Giải pháp linh hoạt

Lựa chọn Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu

Thời gian đóng phí đa dạng

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Yêu Thương Trọn Vẹn

Tuổi tham gia 1 tháng - 65 tuổi

Tuổi đáo hạn 100 tuổi

Thời hạn hợp đồng 100 - tuổi tham gia

Định kỳ đóng phí Nửa năm, năm

Thời hạn đóng phí 5; 10 năm; đến hết năm 75 tuổi

Thời hạn bảo hiểm 76 - tuổi tham gia

QUYỀN LỢI BẢO VỆ QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHI TIẾTTT

QLBH tử vongI

QLBH tử vong do tai nạn (trước 66 tuổi)II

Quyền lợi cơ bản1 Max (STBH, GTTKCB) + GTTKĐT (*)

Quyền lợi nâng cao2 STBH + GTTKCB + GTTKĐT

Do tai nạn thông thường1
Lên đến hơn 200% STBH của sản 
phẩm chính

QLBH thương tật toàn bộ
vĩnh viễn (trước 66 tuổi)III Bằng QLBH tử vong

Quyền lợi đảm bảo duy trì
hợp đồng trong 3 năm đầu tiênV

Với điều kiện Phí bảo hiểm định kỳ 
được đóng đầy đủ và đúng hạn 
trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, 
Hợp đồng sẽ được đảm bảo duy trì 
hiệu lực trong vòng 3 năm đó cho 
dù Giá trị tài khoản hợp đồng không 
đủ cho Khoản khấu trừ hàng tháng.

QLBH bệnh hiểm nghèo
giai đoạn cuốiIV

Bằng QLBH tử vong, không quá 2 tỉ 
đồng

1Năm hợp đồng

Lãi suất cam kết tối thiểu (/năm) 

2 - 3 4 - 5 6 7 8+

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

10Ngày kỉ niệm hợp đồng

Đóng phí 5, 10 năm

15 mỗi 5 năm sau đó

50% 75% 

20

75% 50%

5Ngày kỉ niệm hợp đồng

Đóng phí đến hết tuổi 75

13 mỗi 3 năm sau đó

30% 60% 

10

150% 60%

Quyền lợi duy trì hợp đồng (% tính trên phí bảo hiểm định kỳ quy năm)

Quyền lợi đáo hạn: 100% Giá trị tài khoản Hợp đồng.

Do tai nạn Giao thông công cộng2 Lên đến hơn 300% STBH của sản 
phẩm chính



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN

Gói Tiếp sức
Món quà
tuổi trẻ

“Tuổi trẻ là món quà lớn nhất của cuộc đời".

Tuổi trẻ đồng nghĩa với hoài bão. Mỗi bạn trẻ đều mang trong 
mình nhiệt huyết để bắt đầu một cuộc sống tự lập mới. Cho dù 
ước mơ của bạn là gì, bạn cần một sự chuẩn bị toàn diện để tránh 
đi những biến cố không lường trước.

Hãy để Yêu Thương Trọn Vẹn bảo vệ tuổi trẻ của bạn khỏi những 
rủi ro tiềm ẩn, đưa bạn vươn gần hơn đến những dự định của 
tương lai.

Quyền lợi nổi bật

Quyền lợi bảo hiểm TV/TTTBVV do tai nạn GTCC lên đến hơn 300% 
STBH SP chính và 100% STBH Bảo hiểm TV/TTTBVV do tai nạn.
Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện lên đến 900 ngày.
Hỗ trợ nguồn tài chính cần thiết trong 103 trường hợp phẫu thuật.
Quyền lợi duy trì hợp đồng: 50% tại năm thứ 10, 75% tại năm thứ 15 
và 20 và 50% mỗi 5 năm sau đó (% tính trên Phí bảo hiểm định kỳ 
quy năm).

Sản phẩm bổ trợ đính kèm: Bảo hiểm Tử vong và thương tật toàn 
bộ vĩnh viễn do tai nạn, Hỗ trợ chi phí nằm viện và Hỗ trợ chi phí 
phẫu thuật.

Gói Vun đắp
Chu toàn

hạnh phúc

"Tất cả kho báu trên thế gian này không thể sánh bằng hạnh 
phúc gia đình".

Giai đoạn mới có gia đình, niềm quan tâm lớn nhất của mỗi người 
là xây dựng và bảo vệ mái ấm. Vì vậy chúng ta cần đảm bảo có 
một sức khỏe thật tốt để vun đắp cho cuộc sống gia đình và 
tương lai con trẻ.

Yêu Thương Trọn Vẹn mang lại giải pháp bảo vệ sức khỏe và 
cung cấp kế hoạch tài chính linh hoạt để tổ ấm yêu thương của 
bạn luôn được bình an.

Quyền lợi nổi bật

Chi trả 100%STBH Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015 khi 
mắc 1 trong 5 bệnh hiểm nghèo phổ biến hiện nay.
Gia tăng hỗ trợ tài chính trong trường hợp mắc các bệnh phân 
biệt theo giới tính.
Quyền lợi bảo hiểm TV/TTTBVV do tai nạn GTCC lên đến hơn 300% 
STBH SP chính và 100% STBH Bảo hiểm TV/TTTBVV do tai nạn.
Quyền lợi duy trì hợp đồng: 50% tại năm thứ 10, 75% tại năm thứ 15 
và 20 và 50% mỗi 5 năm sau đó (% tính trên Phí bảo hiểm định kỳ 
quy năm).

Sản phẩm bổ trợ đính kèm: Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 
2015 và Bảo hiểm Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Gói Đầu tư
Làm chủ

thành công

"Theo đuổi thành công và bảo vệ thành công đều quan trọng 
như nhau". 

Một cuộc sống thành công và thịnh vượng, đồng nghĩa với việc 
bạn đang đi trên một con đường được hoạch định rõ ràng. Bất cứ 
bất trắc nào trên đường đời đều ảnh hưởng đến kế hoạch và dự 
định tương lai của bạn.

Với Yêu Thương Trọn Vẹn, Aviva cung cấp giải pháp kết hợp đầu 
tư tài chính hấp dẫn và bảo vệ sức khỏe toàn diện, đồng hành 
cùng bạn vượt mọi thử thách trên những chặng đường mới.

Quyền lợi nổi bật

Đầu tư hấp dẫn với quyền lợi gia tăng tài khoản đóng thêm không 
mất phí ban đầu và phí rút tiền.
Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện lên đến 900 ngày.
Gia tăng quyền lợi bảo hiểm TV/TTTBVV với đa dạng lựa chọn bảo 
vệ cơ bản/nâng cao và 100% STBH Bảo hiểm Tử kỳ.
Quyền lợi duy trì hợp đồng: 50% tại năm thứ 10, 75% tại năm thứ 15 
và 20 và 50% mỗi 5 năm sau đó. (% tính trên Phí bảo hiểm định kỳ 
quy năm).

Sản phẩm bổ trợ đính kèm: Hỗ trợ chi phí nằm viện và Bảo hiểm Tử kỳ.

Gói Đảm bảo
Tuổi già

viên mãn

“Người càng già càng mẫn tuệ".

Bước sang tuổi xế chiều, giờ đây mong muốn lớn nhất của bạn là 
mang đến cuộc sống ổn định cho thế hệ sau. Với những gì bạn 
đã dành dụm trong suốt cuộc đời, một sự tích lũy khôn ngoan sẽ 
đảm bảo nguồn tài chính cho thế hệ tương lai.

Aviva mang đến Yêu Thương Trọn Vẹn qua sự bảo vệ và đầu tư 
trọn đời bởi chúng tôi tin rằng bạn có thể an hưởng tuổi già một 
cách trọn vẹn nhất.

Quyền lợi nổi bật

Quyền lợi duy trì hợp đồng: 30% tại năm thứ 5, 150% tại năm thứ 
10, 60% ở năm thứ 13 và 60% với mỗi 3 năm sau đó. (% tính trên 
Phí bảo hiểm định kỳ quy năm).
Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện lên đến 900 ngày trong suốt thời 
hạn đóng phí hợp đồng. 
Hỗ trợ nguồn tài chính cần thiết trong 103 trường hợp phẫu thuật.

Sản phẩm bổ trợ đính kèm: Hỗ trợ chi phí phẫu thuật và Hỗ trợ chi 
phí nằm viện.

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN
HỢP ĐỒNG

Phí bảo hiểm định kỳ
Phí bảo hiểm đóng thêm

(sau khi trừ đi Phí ban đầu)

Rút tiền + Phí rút tiền

Lãi tài khoản
(sau khi trừ đi Phí quản lý Quỹ)

QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí quản lý hợp đồng

Khoản đặc biệt
do duy trì hợp đồng


