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Một số quy định của MVI Life liên quan tới thực hiện hợp đồng bảo hiểm
Sản phẩm không phải
bảo hiểm liên kết chung

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
Tạm ứng từ Gía trị hoàn
lại

Số tiền tạm ứng mỗi lần không thấp hơn mức tối thiểu do MVI Life quy định, hiện nay là 1
triệu đồng/lần tạm ứng.
MVI Life sẽ tính Khoản giảm thu nhập đầu tư đối với số tiền tạm ứng này.
Nếu Bên mua bảo hiểm không tiếp tục đóng phí
bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí và Hợp
đồng đã có Giá trị hoàn lại, MVI Life sẽ ưu tiên sử
dụng quyền lợi tiết kiệm tích lũy còn lại (nếu có)
trước khi tạm ứng cho Bên mua bảo hiểm từ Giá
trị hoàn lại để tự động đóng phí bảo hiểm đến
hạn:
− Theo định kỳ đóng phí của Hợp đồng; hoặc
− Định kỳ đóng phí có thời hạn ngắn hơn tương
ứng với Giá trị hoàn lại còn lại của Hợp đồng.

Tạm ứng từ Gía trị hoàn
lại để tự động đóng phí

−
−

−
Khôi phục hiệu lực Hợp
đồng

−
−

Tiếp tục đóng phí sau
khi Hợp đồng tạm
ngừng đóng phí

Rút tiền mặt

Bên mua bảo hiểm yêu cầu khôi phục hiệu lực trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Hợp
đồng chấm dứt hiệu lực hoặc bị hủy bỏ gần nhất và trước ngày Hợp đồng đáo hạn;
Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm đủ điều kiện theo quy định đánh giá và thẩm
định của MVI Life để được chấp nhận bảo hiểm theo quy định của từng sản phẩm bảo
hiểm.
Bên mua bảo hiểm phải chịu Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) phát sinh liên quan tới
việc thực hiện khôi phục hiệu lực Hợp đồng,
Bên mua bảo hiểm phải đóng Phí bảo
hiểm còn thiếu nếu Hợp đồng tạm thời
mất hiệu lực trong thời gian đóng phí
bắt buộc (thời gian cụ thể quy định tại
từng điều khoản sản phẩm).

Bên mua bảo hiểm phải đóng Phí bảo hiểm
còn thiếu cho thời gian Hợp đồng tạm thời
mất hiệu lực và phải hoàn trả khoản tạm ứng
để tự động đóng phí, tạm ứng từ Giá trị hoàn
lại và Khoản giảm thu nhập đầu tư (nếu có)
tính tại ngày Hợp đồng chấm dứt hiệu lực
hoặc bị hủy bỏ.

Bên mua bảo hiểm đóng 1 kỳ phí theo định
kỳ đóng phí trước khi tạm ngừng đóng, nếu
là định kỳ tháng thì đóng 03 tháng phí. Nếu
có 1 kỳ phí đến hạn trong vòng 30 ngày
tiếp theo thì sẽ thu đồng thời kỳ phí sắp đến
hạn đó.
Rút tiền từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng
Số tiền yêu cầu rút mỗi lần không được
thấp hơn mức tối thiểu do MVI Life quy định
trong từng thời kỳ, hiện tại là 2 triệu
đồng/lần rút

Rút các quyền lợi tiền mặt (tích lũy)
Sản phẩm Phát Lộc Thành Tài (quyền lợi duy trì
Hợp đồng), Phát Lộc Khôi Nguyên/Điểm Tựa
Cuộc Sống (quyền lợi Quỹ học vấn), Phát Lộc
Đăng Khoa (quyền lợi Tân khoa, quyền lợi Quỹ
học vấn): rút toàn bộ một lần, không giới hạn
mức rút tối thiểu
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Đối với Giá trị tài khoản đóng thêm, Bên
mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền bất
kỳ lúc nào.
Đối với Giá trị tài khoản cơ bản, khi Hợp
đồng có hiệu lực từ đủ 03 (ba) năm trở lên,
Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút tiền
từ Giá trị tài khoản cơ bản với điều kiện:
− Số tiền rút mỗi lần không vượt quá
80% Giá trị tài khoản cơ bản sau khi
trừ đi Phí hủy bỏ Hợp đồng;
− Sau khi rút, Giá trị tài khoản cơ bản trừ
đi Phí hủy bỏ Hợp đồng và Khoản nợ
(nếu có) không thấp hơn mức tối thiểu
theo quy định của MVI Life trong từng
thời kỳ, hiện tại là 3 triệu đồng; và
− Nếu tại thời điểm rút, Quyền lợi bảo
hiểm tử vong là Quyền lợi cơ bản và Giá
trị tài khoản cơ bản sau khi rút nhỏ hơn
Số tiền bảo hiểm thì Số tiền bảo hiểm
sẽ được điều chỉnh giảm một khoản
bằng khoản rút nhưng Số tiền bảo
hiểm sau khi điều chỉnh cần phải lớn
hơn hoặc bằng mức tối thiểu theo quy
định của MVI Life tùy từng sản phẩm.
Số tiền bảo hiểm

Sản phẩm Sống Chủ Động (quyền lợi duy trì
Hợp đồng, Bảo tức, quyền lợi trường thọ): có
thể rút toàn bộ hoặc rút một phần không Số
tiền yêu cầu rút mỗi lần không được thấp hơn
mức tối thiểu do MVI Life quy định trong từng
thời kỳ, hiện tại là 1 triệu đồng/lần rút.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu của sản phẩm
Chọn An Vui: 100 triệu đồng
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