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SẢN PHẨM BẢO HIỂM HỖN HỢP THỜI HẠN 5 NĂM 

AN TÂM VỮNG NGHIỆP 

Giải pháp bảo vệ linh hoạt dành cho Người lao động 

Mỗi Người lao động làm việc tại Doanh nghiệp đều mang trong mình một trọng trách để gánh 

vác, một gia đình để lo toan, một ước mơ để thực hiện. Đôi khi, cuộc sống mang lại những thử 

thách bất ngờ không thể lường trước. Chung tay cùng Người lao động trước những khúc quanh 

bất trắc là món quà vô giá mà Doanh nghiệp có thể dành cho Người lao động của mình. 

MVI tự hào giới thiệu “An Tâm Vững Nghiệp” – giải pháp mang lại quyền lợi bảo vệ linh hoạt, 

giúp Người lao động hoàn toàn an tâm, tự tin song hành cùng doanh nghiệp kiến tạo một sự 

nghiệp vững vàng, thành công. 

 

LÝ DO LỰA CHỌN: 

1. Quyền lợi bảo vệ tối đa lên đến 10 lần phí năm 

2. Bảo toàn vốn khi kết thúc hợp đồng (hoàn lại 100% tổng phí đóng) 

3. Thủ tục đơn giản:  

• Khách hàng được nhận quyền lợi bảo hiểm trọn gói 01 lần 

• Thẩm định nhanh gọn 

THÔNG TIN CHUNG 

Tuổi tham gia 1 tháng - 60 tuổi 

Tuổi tối đa khi đáo hạn  Đến hết 64 tuổi 

Thời hạn Hợp đồng 05 năm 

Thời hạn đóng phí bằng thời hạn Hợp đồng (05 năm) 

Định kỳ đóng phí Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng 

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  

1. Quyền lợi đáo hạn 
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Khách hàng nhận 100% Phí bảo hiểm đã đóng khi Người được bảo hiểm sống đến hết Ngày đáo 

hạn Hợp đồng.  

 

2. Quyền lợi bảo hiểm tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

Khách hàng nhận Số tiền bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ 

vĩnh viễn. 

(*) Lưu ý: Người nhận quyền lợi do Bên mua bảo hiểm chỉ định 

 

VÍ DỤ MINH HỌA 

Doanh nghiệp A quyết định tham gia sản phẩm An Tâm Vững Nghiệp với Số tiền bảo hiểm 600 

triệu đồng để bảo vệ cho anh Trần Văn B, 30 tuổi - cán bộ doanh nghiệp. Các quyền lợi mà 

Doanh nghiệp A hoặc anh B (*) có thể nhận trong tương lai được minh họa như sau: 

 

(*) Lưu ý: Người nhận quyền lợi do Bên mua bảo hiểm chỉ định 

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. 

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MVI 

Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội  
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Chi nhánh: Tầng 8, tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM 

Tel: 024 3771 5577 │ Hotline: 1900 633 369  

Email: khachhang_MVIL@manulife.com│Website: www.mvilife.com.vn│ Facebook: 

facebook.com/MVILife  

 

  

mailto:khachhang_MVIL@manulife.com
http://www.mvilife.com.vn/

