
Tài liệu này chỉ tóm tắt quyền lợi sản phẩm và không phải là hợp đồng bảo 
hiểm. Các quy định, điều kiện và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm sẽ được 
thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung 

Vitality 1.0 (được phê chuẩn theo công văn số 13811/BTC-QLBH ngày 
28/12/2022 của Bộ Tài chính). 

aia.com.vn  |   028 3812 2777
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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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AIA Việt Nam cho ra mắt Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

được tích hợp với Chương trình sống khỏe.

Hãy để AIA Việt Nam giúp bạn “nắm” trong tay một cuộc đời đầy 

sức sống với sản phẩm Bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ cùng Vitality”,

bảo vệ bạn trước mọi rủi ro sức khỏe với tài chính vững chắc.

AIA Vitality là một chương trình 

sống khỏe được khoa học 

chứng minh nhằm giúp Khách hàng 

hiểu rõ về sức khỏe, cải thiện 

sức khỏe và nhận được nhiều 

phần thưởng hấp dẫn. 

So với thị trường Hồng Kông 

(Trung Quốc) và Singapore, 

nơi có tuổi thọ trung bình đạt 

đến 85 tuổi (*) thì tuổi thọ 

trung bình hiện tại ở Việt 

Nam là 75,1 tuổi (*). 

AIA Việt Nam mong muốn chung 

sức góp phần thu hẹp khoảng 

cách này và nỗ lực để tăng tuổi 

thọ trung bình ở Việt Nam.

Các nghiên cứu lâm sàng đã 

chứng minh rằng việc gia tăng 

tuổi thọ là có thể đạt được với 

việc duy trì lối sống lành mạnh 

và năng động (**).

AIA Việt Nam giới thiệu một giải pháp giúp 

bảo vệ toàn diện sức khỏe và tài chính đến 

100 tuổi. Với sản phẩm Bùng Sức Sống 10+ 

cùng Vitality Khỏe mỗi ngày - Tăng bảo vệ.

•  Tối ưu quyền lợi bảo vệ sức khỏe mức   

cao nhất 40% STBH.

 
•  Nhận ngay nhiều phần thưởng từ việc   

duy trì sống khỏe như: vận động, thể dục, 

dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

 

Tiên phong trên thị trường

*Nguồn: https://data.worldbank.org/
**Nguồn: Mandsager K, Harb S, Cremer P, Phelan D, 
Nissen SE, Jaber W. Association of Cardiorespiratory 
Fitness with Long-term Mortality Among Adults 
Undergoing Exercise Treadmill Testing. JAMA Netw Open. 
2018;1(6): e183605. doi:10.1001/jamanetworko-
pen.2018.3605”



Với Bảo hiểm Trọn Vẹn Cân Bằng cùng Vitality, với mong 
muốn cùng giúp bạn duy trì lối sống lành mạnh và cùng 
đồng hành bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình trên mọi 
chặng đường. 

•   Vừa kết hợp cùng với công cụ hỗ trợ và 
theo dõi xuyên suốt quá trình sống khỏe 

của bạn và người thân
•   Vừa vận động vừa được bảo vệ từ gói   

bảo hiểm ưu việt từ AIA Việt Nam 
•  Vừa ăn uống lành mạnh vừa kết hợp với 

chương trình chăm sóc sức khoẻ toàn diện 
được cá nhân hoá dựa trên cơ sở khoa học
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•   Bảo vệ toàn diện cùng với hai quyền lợi bảo hiểm:   
Cơ bản hoặc Nâng cao.

•   Linh hoạt lựa chọn thời gian đóng phí và điều chỉnh  
Số tiền bảo hiểm.

•   An tâm điều trị Ung thư nghiêm trọng với khoản   
tiền nhận thêm  25% Số tiền bảo hiểm. 

•   Bảo vệ trước 65 tuổi đối với thương tật hoặc tử vong do  
Tai nạn.

•   Bảo vệ tài chính trước những rủi ro như: tàn tật toàn bộ và 
vĩnh viễn (trước 75 tuổi) hoặc Bệnh giai đoạn cuối hoặc  

tử vong.

BẢO VỆ TRƯỚC CÁC 
RỦI RO VỀ SỨC KHỎE

THIẾT LẬP KHOẢN
TIẾT KIỆM LINH HOẠT

ƯU ĐIỂM 
NỔI BẬT

•   Linh hoạt rút tiền cho các chi tiêu ngắn hạn.  
Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi.

•   Nhận khoản Thưởng duy trì đóng phí*. Gia tăng 
tiết kiệm cùng với lựa chọn đầu tư thêm.

     

*Điều kiện và điều khoản áp dụng

TÍCH CỰC SỐNG KHỎE 
& HƯỞNG THÊM ƯU ĐÃI
•  Nhận ngay thêm 20% giá trị bảo vệ khi tham 

gia và Hưởng thêm lên tới 40% giá trị bảo vệ 
tùy theo mức độ hoạt động nâng cao sức khỏe 
của khách hàng mà không thêm Chi phí bảo 
hiểm rủi ro.

•   Giúp Khách hàng tích cực duy trì sống khỏe và có 
thêm cơ hội nhận nhiều ưu đãi từ AIA Vitality. 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA
AIA VITALITY
•  Miễn phí kiểm tra sức khỏe cơ bản (BMI, 

Huyết áp, Đường huyết & Cholesterol)

•   Giảm 20% gói kiểm tra sức khỏe từ 
tổng quát đến chuyên sâu

•   Ưu đãi 20% thiết bị theo dõi  
chỉ số sức khỏe

•   Phiếu tặng quà   
thử thách hàng tuần
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TỬ VONG DO TAI NẠN:

Nhận thêm

25% STBH

Nhận tới

200% STBH

Nhận tới

300% STBH

Nhận

theo tỷ lệ thương tật
do Tai nạn

1%-100% STBH

QUYỀN LỢI UNG THƯ NGHIÊM TRỌNG:

THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN:

•  Do di chuyển trên các phương 
tiện giao thông công cộng 
(ngoại trừ phương tiện chở 
khách không theo tuyến cố 
định hoặc phương tiện thuê 
sử dụng cho mục đích đi lại 
cá nhân)

 

•  Do di chuyển bằng thang 
máy công cộng (trừ thang 
máy hoạt động tại các công 
trình xây dựng)

 
•  Do hỏa hoạn tại các tòa 

nhà công cộng

+
•  Quyền lợi áp dụng 1 lần duy 

nhất trong thời gian hiệu lực 

hợp đồng. 

•   Không khấu trừ về sau

Xem thêm thông tin tại 

“Tỷ lệ chi trả khi thương 

tật do Tai nạn”

1 2
QUYỀN LỢI KHI GẶP TAI NẠNQUYỀN LỢI KHI MẮC UNG THƯ

Tai nạn thông thường:

Tai nạn đặc biệt:

•   Quyền lợi áp dụng trước 65 tuổi;

•   Khấu trừ Quyền lợi Thương tật do Tai nạn đã nhận 
khi chi trả Quyền lợi tử vong do Tai nạn.

Điều kiện:
QU

YỀ
N 

LỢ
I S

ẢN
 P

HẨ
M
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Chọn giá trị cao hơn:

Tổng của:

QUYỀN LỢI KHI TÀN TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH 
VIỄN (TTTB&VV) TRƯỚC 75 TUỔI, HOẶC KHI 
TỬ VONG, HOẶC KHI BỆNH GIAI ĐOẠN CUỐI

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN

Nhận thêm

15% STBH+

3 4
QUYỀN LỢI KHI 

KHÔNG HÚT THUỐC LÁ

GTTK CƠ BẢN100% STBH hoặc GTTK ĐÓNG THÊM+

GTTK CƠ BẢN100% STBH và GTTK ĐÓNG THÊM+

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NÂNG CAO
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QUYỀN LỢI

HƯỞNG THƯỞNG HÀNG NĂM

KHI DUY TRÌ ĐÓNG PHÍ MỖI NĂM VÀ TỪ NĂM HỢP ĐỒNG THỨ 5:

TĂNG THÊM TÍCH LŨY VÀ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN

* Mức lãi suất
   cam kết 
   tối thiểu

5 6

QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ THÊM

7

13

LÃI SUẤT TÍCH LUỸGTTK HỢP ĐỒNGLỢI NHUẬN ĐẦU TƯ = x

TỶ LỆ %PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN QUY NĂMTHƯỞNG DUY TRÌ HỢP ĐỒNG = x

Lãi suất tích lũy sẽ được công bố hàng tháng trên aia.com.vn 
và đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất sau:

AIA cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản 
có thu nhập ổn định và an toàn nhằm mục đích bảo toàn vốn như 

trái phiếu chính phủ (từ 60% - 100%), trái phiếu doanh nghiệp 
(từ 10% - 30%), tiền gửi tại các tổ chức tín dụng (từ 0% - 15%). 

1

3,5%

2 - 3

3,0%

4 - 5

2,0%

6 - 10

1,5%

11 - 15

1,0% 0,5%

Năm hợp đồng

Lãi suất cam kết 
tối thiểu

Từ năm thứ 
16 trở đi

Thời điểm 
nhận thưởng

Tỷ lệ
mỗi năm

Mỗi ngày kỷ niệm HĐ 
thứ 5 đến thứ 9

+12,5%

Mỗi ngày kỷ niệm HĐ 
thứ 10 trở đi

+15%

Điều kiện:

•   Hợp đồng chưa từng mất hiệu lực;

•   Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm được đóng đầy đủ trước Ngày kỷ niệm hợp đồng;

•   Không rút tiền từ GTTK cơ bản trong Năm hợp đồng nhận thưởng.

•   Tối đa 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm của Năm hợp đồng 
đầu tiên;

•   Dành cho khách hàng khi có tiền nhàn rỗi và muốn đầu tư thêm.

QUYỀN LỢI
HƯỞNG LỢI NHUẬN ĐẦU TƯ 
CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

LỢI NHUẬN VÀO GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HÀNG THÁNG:

Điều kiện:
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QUYỀN ĐIỀU CHỈNH MỨC BẢO VỆ

LINH HOẠT CHUYỂN ĐỔI:

THAY ĐỔI SỐ TIỀN BẢO HIỂM:

CÓ THỂ RÚT TIỀN
TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN: 

THAY ĐỔI STBH KHI KẾT HÔN, 
SINH CON HOẶC NHẬN CON NUÔI KHÔNG CẦN 

BẰNG CHỨNG VỀ SỨC KHỎE VÀ TÀI CHÍNH

1514

+-

Tăng tới

25% STBH / sự kiện

QUYỀN LINH HOẠT RÚT TIỀN

8 9

QUYỀN LỢI CƠ BẢN QUYỀN LỢI NÂNG CAO

STBH

THAY ĐỔI PHÍ BẢO HIỂM:

+- PHÍ BẢO HIỂM

Điều kiện: 

Mức rút

Thời điểm

Lên đến 80%

Từ ngày kỷ niệm 
hợp đồng thứ 2

Lên đến 100%

Bất kỳ lúc nào

GTTK CƠ BẢNGTTK ĐÓNG THÊM

•    Kể từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 trở đi;

•    Trước khi người được bảo hiểm đạt 65 tuổi;

•    Đáp ứng các điều kiện thẩm định và các quy định tại 
Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng các 
điều kiện quy định của Công ty tại từng thời điểm.

*  Tối đa tăng 2 lần trong suốt thời hạn hợp đồng

•   Tối thiểu 02 triệu đồng/lần rút.
Điều kiện:

Điều kiện:



Vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng, Tỷ lệ gia tăng bảo vệ sẽ được điều chỉnh 
(có thể tăng hoặc giảm) tùy thuộc vào Hạng Thành Viên AIA Vitality năm 
trước đó. 

•   Tỷ lệ gia tăng bảo vệ tối đa là 40% và tối thiểu là 0%. STBH hiện tại của hợp 
đồng đã tham gia không bị ảnh hưởng, cho dù tỷ lệ gia tăng bảo vệ bằng 0%.

•   Khách hàng sẽ không được nhận Quyền lợi gia tăng bảo vệ Vitality trong trường 
hợp Tư cách Thành Viên AIA Vitality của NĐBH bị mất hiệu lực/chấm dứt vì bất 
kỳ lý do gì.

•   Số tiền bảo hiểm của các sản phẩm bổ sung, nếu có, sẽ không được tính toán 
vào Quyền lợi thưởng gia tăng bảo vệ AIA Vitality.

16 17

ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN

Tỷ lệ
thay đổi
giá trị bảo vệ

Hạng 
thành viên 
AIA Vitality

ĐỒNG

-5% -2,5% +5% +10%

BẠC VÀNG BẠCH KIM

Khuyến khích Thành viên duy trì ít nhất hạng Vàng 
để nhận được giá trị bảo vệ tối ưu. 

Lưu ý:

GIA TĂNG 20% GIÁ TRỊ BẢO VỆ TRONG NĂM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN 
KHI THAM GIA SẢN PHẨM BÙNG SỨC SỐNG 10+ CÙNG VITALITY



VÍ
 D

Ụ 
MI

NH
 H

ỌA

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.

18 19
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CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA AIA VITALITY

Hiểu rõ tình trạng sức khỏe 
hiện tại thông qua các công cụ 
hỗ trợ và khám phá 
Tuổi sức khỏe Vitality.

• Đánh giá sức khỏe trực tuyến
• Kiểm tra sức khỏe cơ bản Vitality
• Tầm soát chuyên khoa
• Kiểm tra nha khoa
• Tiêm chủng

Trải nghiệm giải pháp chăm sóc 
và cải thiện sức khỏe toàn diện 
mang tính cá nhân hóa dựa vào 
mức độ tương tác.

• Thử thách vận động tuần
• Hoạt động thể chất
• Nhiệm vụ cá nhân
• Chất lượng giấc ngủ
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PHẦN THƯỞNG & ƯU ĐÃI

Hạng Thành viên càng cao, 
quyền lợi và giá trị 
phần thưởng càng lớn 
từ các đối tác:

Kiểm tra Chỉ số 
Sức khỏe Cơ bản 

Vitality*

Các gói Kiểm tra 
Sức khỏe từ 

tổng quát đến 
chuyên sâu

Ưu đãi thiết bị 
theo dõi chỉ số 

vận động
Garmin

ĐỒNG
0 - 

9.999 điểm
10.000 -

19.999 điểm
20.000 -

29.999 điểm
30.000 điểm

BẠC VÀNG BẠCH KIM

02 lần/năm

Giảm đến
20%

Miễn phí
02 lần/năm
Miễn phí

02 lần/năm
Miễn phí

02 lần/năm
Miễn phí

02 lần/năm

Giảm đến
20%

02 lần/năm

Giảm đến
20%

02 lần/năm

Giảm đến
20%

02 lần/năm

Ưu đãi thiết bị 
theo dõi chỉ số 

vận động 
Samsung

Phiếu quà tặng 
cho thử thách
vận động tuần

Phiếu quà tặng 
khi nâng

Hạng Thành viên

Giảm 20% 
02 thiết bị/năm

Giảm 20% 
02 thiết bị/năm

Giảm 20% 
02 thiết bị/năm

Giảm 20% 
02 thiết bị/năm

Giảm 20% 
01 thiết bị/năm

Giảm 20% 
01 thiết bị/năm

Giảm 20% 
01 thiết bị/năm

Giảm 20% 
01 thiết bị/năm

500.000 đồng300.000 đồng200.000 đồng

50.000 đồng
/tuần

50.000 đồng
/tuần

50.000 đồng
/tuần

50.000 đồng
/tuần

HẠNG 
THÀNH VIÊN

CÀNG CAO, 
QUYỀN LỢI 
VÀ GIÁ TRỊ

PHẦN THƯỞNG
CÀNG LỚN

* Chỉ số BMI, Huyết áp, Đường huyết, Cholesterol.

ĐIỂM VITALITY VÀ 
QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN
Tham gia các hoạt động và thử thách 
để tích lũy điểm Thành viên Vitality. 
Điểm Thành viên quyết định 
Hạng Thành viên Vitality cùng 
nhiều các ưu đãi 
và phần thưởng tương ứng.

2120



171822 23

ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

TẢI ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG THEO DÕI SỨC KHỎE
VÀ ĐỒNG BỘ HÓA CHỈ SỐ VẬN ĐỘNG

TÍCH ĐIỂM AIA VITALITY

TẬN HƯỞNG ĐẶC QUYỀN THÀNH VIÊN

Tải ứng dụng AIA+ để trải nghiệm AIA Vitality 
từ App Store hoặc Google Play

Các ứng dụng theo dõi hoạt động thể chất có thể liên kết và đồng bộ hóa 
với AIA Vitality

Hoàn thành bài Kiểm tra sức khỏe trực tuyến để NGAY LẬP TỨC tích điểm 
AIA Vitality.

Thành viên có thể nhận ngay các ưu đãi:

Apple Health  |  Samsung Health  |  Huawei Health  |  Google Fit  |  Fitbit  
|  Garmin  |  Polar  |  Strava  |  Suunto

Hoàn thành quy trình đăng ký trên ứng dụng. AIA sẽ gửi email yêu cầu 
tạo mật khẩu để kích hoạt tài khoản. Thanh toán phí* 79.000 đồng/tháng 
để hoàn tất đăng ký.

* Phí Quản lý và Tư vấn Chương trình AIA Vitality Việt Nam thanh toán cho   
AIA Wellness theo và Điều khoản và Điều kiện Chương trình AIA Vitality Việt Nam

2

1
3

4

5
•   Kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản miễn phí
•   Ưu đãi giảm giá gói khám sức khoẻ tổng quát hoặc tầm soát  

chuyên khoa
•   Ưu đãi giảm giá thiết bị theo dõi chỉ số vận động

CÁCH THỨC 
THAM GIA AIA VITALITY



Khách hàng có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm kể từ Ngày 
kỷ niệm hợp đồng thứ 2 trở đi và trước khi đạt 65 tuổi nếu đáp ứng các 
điều kiện thẩm định và quy định của Công ty tại từng thời điểm.

QUYỀN LỢI
CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

THAY ĐỔI SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Có thể yêu cầu tăng hoặc giảm phí 
bảo hiểm cơ bản kể từ Ngày kỷ niệm 
hợp đồng thứ 2 trở đi nếu đáp ứng các 
điều kiện quy định của Công ty tại 
từng thời điểm.

THAY ĐỔI PHÍ BẢO HIỂM

cho các sự kiện quan trọng 
như: kết hôn, sinh con, nhận 
con nuôi.

•   GTTK cơ bản: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 80% kể từ Ngày kỷ niệm 
hợp đồng thứ 2 trở đi.

•   GTTK đóng thêm: có thể yêu cầu rút tiền tối đa đến 100% bất kỳ lúc nào.

•   Số tiền rút mỗi lần không thấp hơn mức tối thiểu do Công Ty quy định 
tại từng thời điểm. Hiện tại mức tối thiểu này là 02 triệu đồng/lần rút.ĐẢM BẢO GIA TĂNG LÊN ĐẾN 

25% SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

RÚT TIỀN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN: 
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Tham gia Hợp đồng Bảo hiểm “Bùng Sức Sống 10+ cùng 
Vitality” là một cam kết dài hạn và khách hàng không nên 

hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí khách hàng 
phải trả có thể sẽ rất cao trong thời gian đầu của Hợp 

đồng. 

AI CÓ THỂ THAM GIA ?

•   Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 18 tuổi đến 65 tuổi.

•   Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.

•   Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng. 
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Phí bảo hiểm cơ bản: là khoản tiền được Bên mua bảo hiểm xác định phù 
hợp với nhu cầu của mình và đóng đủ cho mỗi Năm đóng phí và được quy 
định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các sửa đổi bổ sung (nếu có).

Phí đóng thêm: là khoản tiền còn lại sau khi đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản 
hàng năm và các khoản phí bảo hiểm định kỳ của các sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung (nếu có) của Năm hợp đồng hiện hành.

Phí dự tính: là khoản tiền bao gồm Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm 
(nếu có).

Chi phí ban đầu: là khoản tiền mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ 
bản và Phí đóng thêm trước khi phân bổ vào Quỹ liên kết chung.
Chi phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí đóng thêm 
theo tỷ lệ sau: 

Chi phí quản lý hợp đồng: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để 
Công ty thực hiện công việc liên quan đến quản lý, duy trì và cung cấp các 
thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm.
Chi phí quản lý hợp đồng mỗi tháng được xác định theo năm dương lịch tại 
thời điểm khấu trừ theo lộ trình như sau: 

Khoản khấu trừ hàng tháng: là khoản tiền bao gồm Chi phí bảo hiểm rủi ro 
và Chi phí quản lý hợp đồng.

Chi phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chi trả cho các hoạt động 
quản lý Quỹ liên kết chung. Chi phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi 
Công ty công bố Lãi suất tích lũy. Chi phí quản lý quỹ tối đa là 2%/năm tính 
trên giá trị tài sản đầu tư của Quỹ liên kết chung.

Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết 
chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính lãi vào Giá 
trị tài khoản hợp đồng. Lãi suất tích lũy không thấp hơn mức lãi suất cam 
kết tối thiểu.

Quỹ liên kết chung: là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các 
hợp đồng bảo hiểm liên kết chung.

Chương Trình AIA Vitality Việt Nam: là một chương trình do Công ty TNHH 
AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) triển khai nhằm giúp người dùng lựa chọn lối 
sống khoẻ mạnh hơn thông qua các công cụ, hỗ trợ và khích lệ nhằm 
khuyến khích những thói quen tích cực như thường xuyên vận động, chế 
độ dinh dưỡng lành mạnh và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Hạng Thành Viên AIA Vitality: là hạng thành viên của Chương trình AIA 
Vitality mà Thành Viên có thể đạt được tương ứng với số điểm đã đạt được 
và tích lũy trong một năm thành viên. Các hạng bao gồm Đồng, Bạc, Vàng 
và Bạch Kim. Các Thành Viên mới bắt đầu từ hạng Đồng và có thể đạt được 
hạng cao hơn khi tích lũy đủ điểm từ việc tham gia các Hoạt Động Vitality.  

Chi phí bảo hiểm rủi ro: là khoản chi phí được khấu trừ hàng tháng để 
Công ty đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản của 
sản phẩm bảo hiểm này.

Phí bảo hiểm cơ bản

Phí đóng thêm

85% 80% 35% 0%

0%

Năm đóng phí 1 2 3 Từ năm thứ 4 trở đi

Chi phí quản lý 
hợp đồng 
(nghìn đồng/tháng)

30 40 50 60

Năm dương lịch 

Từ năm 
2023 đến 
năm 2024

Từ năm 
2025 đến 
năm 2029

Từ năm 
2030 đến 
năm 2034

Từ năm 
2035
trở đi
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AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong trong trường 
hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm TTTB&VV trong trường 
hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:

•  Hành vi tự tử của Người được bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ Ngày 
có hiệu lực của hợp đồng hoặc từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần 
nhất, tùy ngày nào đến sau;

•  Hành vi gian lận bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong 
thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng và chi 
trả Giá trị tài khoản hợp đồng tính tại thời điểm tử vong.

Trong trường hợp Người thụ hưởng là người có hành vi gian lận bảo hiểm, 
Công ty sẽ chỉ chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong cho Người thụ 
hưởng nào không tham gia vào các hành vi đó và theo đúng phần quyền 
lợi bảo hiểm mà Người thụ hưởng này được chỉ định.

•   Hành vi gian lận bảo hiểm; 

•   Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•   Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của bác sĩ;

•   Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền.

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư hoặc 
bệnh giai đoạn cuối trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ 
trường hợp nào sau đây:

AIA Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm liên quan đến tai nạn 
trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau 
đây:

•  Bệnh ung thư hoặc bệnh giai đoạn cuối đã được chẩn đoán trước hoặc 
trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày 
khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;

•   Hành vi gian lận bảo hiểm.

•  Hành vi gian lận bảo hiểm. Trong trường hợp có nhiều hơn một Người thụ 
hưởng, Công ty sẽ không chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai 
nạn cho Người thụ hưởng nào có hành vi gian lận bảo hiểm gây ra với 
Người được bảo hiểm;

•  Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn; 

•  Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của bác sĩ;

•  Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền;

•  Tham gia các hoạt động thể thao hoặc giải trí nguy hiểm như: lặn có bình 
dưỡng khí, nhảy dù, nhảy bungee (nhảy từ một độ cao nhất định với một 
sợi dây đàn hồi buộc ở cổ chân), leo núi, đua ngựa hay đua xe; 

•  Di chuyển trên các phương tiện hàng không trừ khi Người được bảo hiểm 
là hành khách hoặc phi hành đoàn trên các chuyến bay thương mại 
được cấp phép và có lịch trình thường xuyên.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị TTTB&VV hoặc bị bệnh ung thư hoặc 
bị các thương tật do tai nạn thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, tất cả các 
quyền lợi còn lại sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực với điều kiện không thuộc 
điều khoản loại trừ của các quyền lợi đó.
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