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Là người chăm lo cho từng bữa ăn, 
giấc ngủ, bạn luôn mong muốn những người 
thân yêu mạnh khỏe từ thể lực, trí lực và 
đến cả tài lực.

Với từng ấy trách nhiệm, cộng thêm công việc 
và những sở thích cá nhân, làm sao có thể 
đủ sức để cân bằng cuộc sống?

Để AIA Việt Nam mang đến một giải pháp giúp 
khỏe mỗi ngày và thêm bảo vệ 
không chỉ cho bạn mà cho cả gia đình.
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Chị An
35 tuổi

MINH HỌA MỨC GIA TĂNG BẢO VỆ 
CỦA CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

Quyền lợi bảo hiểm được 
tăng thêm ngay 20% 
ngay năm hợp đồng đầu tiên

Quyền lợi bảo hiểm được 
tăng thêm lên đến 40%

Thương tật 
toàn bộ và 
vĩnh viễn

Ung thư
nghiêm trọng

Tử vong /
Bệnh giai đoạn

cuối

Không hút 
thuốc lá (nhận thêm 

khi tử vong)

2.000

2.400

2.800

2.000

2.400

2.800

500

600

700

Thương tật 
bộ phận / 

Tử vong do tai nạn*

lên đến 6.000

lên đến 7.200

lên đến 8.400

300

360

420

Đơn vị: triệu đồng

Không tham gia 
Chương Trình AIA Vitality Việt Nam

THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH 
AIA VITALITY 
VIỆT NAM

* Điều khoản và điều kiện áp dụng

Bảo hiểm
BÙNG SỨC SỐNG 10+
CÙNG VITALITY
KHỎE MỖI NGÀY - TĂNG BẢO VỆ

Số tiền bảo hiểm
2 TỶ ĐỒNG

BẮT ĐẦU THAM GIA +20%

Tham gia Sản phẩm bảo hiểm 
với mức bảo vệ 2 tỷ VNĐ.

Thành viên Vitality sẽ nhận 
thêm 20% giá trị bảo vệ.

Tích cực và đều đặn tham gia hoạt 
động thể chất cùng Vitality .

Cuối năm 1, An đạt hạng Vàng và 
nhận thêm 5% giá trị bảo vệ so với 

năm trước.

/ 2,4 tỷ đồng +25%

Tiếp tục duy trì thói quen sống 
khỏe cùng Vitality. 

An đạt hạng Vàng vào cuối năm 
thứ 2 và nhận thêm 5% giá trị 

bảo vệ so với năm trước.

/ 2,5 tỷ đồng

NĂM 1 VÀNG NĂM 2 VÀNG

NĂM 4 VÀNG

NĂM 3 ĐỒNG

+30% / 2,6 tỷ đồng

NĂM 5 BẠCH KIM

+30%

Tích cực tham gia hoạt động
Khỏe cùng Vitality. 

An tăng lên mức hạng Vàng vào 
cuối năm 4 và nhận thêm 5% giá trị 

bảo vệ so với năm trước.

/ 2,6 tỷ đồng +25%

Do bận rộn và dành ít
thời gian luyện tập.

Cuối năm 3, An chỉ đạt hạng 
Đồng và giảm 5% giá trị bảo vệ 

so với năm trước.

/ 2,5 tỷ đồng

+5%+20% +5%

- 5%+5%

Cuối năm 5, An đạt hạng 
Bạch Kim và nhận thêm 

10% giá trị bảo vệ.

+10%

NĂM 6 BẠCH KIM

+40% / 2,8 tỷ đồng

Tiếp tục đạt hạng Bạch Kim 
cho những năm tiếp theo.

An nhận thêm tối đa
40% giá trị bảo vệ.

Duy trì lối sống lành mạnh với 
AIA Vitality giúp bạn sống 

Khoẻ hơn, Lâu hơn và Hạnh phúc hơn.
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