Sản phẩm My Future – Vững Bước Tương Lai

1. Giới thiệu chung:
Tiết kiệm để đảm bảo cho con vững bước trên đường học vấn và lập nghiệp là mối quan tâm hàng đầu
của các bậc cha me. Hãy để chúng tôi cùng bạn lên kế hoạch cho Quỹ giáo dục toàn diện cùng những hỗ
trợ tài chính để bảo vệ thiết thực cho con bạn.
2. Đặc điểm và quyền lợi của sản phẩm:
Đảm bảo quỹ học vấn cho con yêu của bạn lên đến 180% Số Tiền Bảo Hiểm (tùy thuộc từng
phiên bản sản phẩm).
Bảo vệ toàn diện cho con yêu trước rủi ro tử vong hoặc mắc các bệnh lý nghiêm trọng
lên đến 200% Số Tiền Bảo Hiểm.
An tâm với quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn lên đến 100% Số tiền bảo hiểm.
Tương lai học vấn của con bạn luôn được chu toàn nếu Bên mua bảo hiểm chẳng may tử
vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn với quyền lợi miễn thu phí bảo hiểm và khoản hỗ
trợ tài chính bằng 10% Số tiền bảo hiểm mỗi năm vào Ngày kỷ niệm hợp đồng cho đến khi
con bạn bắt đầu nhận quyền lợi phiếu tiền mặt.
Khoản bảo tức và lãi suất tính lũy hấp dẫn, giúp gia tăng quyền lợi học vấn và quyền lợi bảo
vệ cho con bạn.
Danh sách 10 bệnh lý nghiêm trọng được bảo vệ
Ung thư
Thay thế van tim
Bỏng nặng
Thấp khớp cấp với tổn thương van tim
Suy thận giai đoạn cuối
Viêm não
Viêm màng não do vi trùng
Chấn thương sọ não
U não lành tính
Hôn mê.

3. Thông tin cần biết:
Tuổi tham gia của cha/mẹ: từ 18 đến 55 tuổi
Tuổi tham gia của con: từ 0 đến 16 tuổi (tùy thuộc từng phiên b3n sản phẩm)
Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ có thể mua kèm
Quyền lợi trợ cấp y tế
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân
Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ

4. Liên hệ:
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Để biết thêm chi tiết về Vững Bước Tương Lai, vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch gần nhất của
VPBank hoặc truy cập: www.vpb.com.vn / Hotline: 1900545415, 0439288880.
Lưu ý:
- Tài liệu chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm và không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Các
quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài chính
phê duyệt.
Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) và phân phối bởi Ngân Hàng
TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
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