
Sản phẩm Mylife – Vững Bước Đồng Hành  

 

1. Giới thiệu sản phẩm:  

Sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm, hãy cùng Vững Bước Đồng Hành  bắt 

đầu tích lũy ngay từ hôm nay để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực.  

 

2. Đặc điểm và quyền lợi của sản phẩm: 

1. Hoàn toàn an tâm với quyền lợi bảo hiểm toàn diện đến 99 tuổi với chỉ với 12 năm đóng phí. 

2. Đều đặn nhận được các khoản tiền mặt  định kỳ mỗi 3 năm kể từ năm Hợp đồng thứ 6 cho đến trọn 

đời,  giúp bạn thực hiện các kết hoạch chi tiêu của mình. 

3. Nhận quyền lợi trợ cấp y tế cho mỗi ngày điều trị tại các bệnh biện của Việt Nam và nước ngoài tương 

đương 0,2% Số tiền bảo hiểm đến tuổi 75. 

4. Khoản bảo tức và lãi suất tính lũy hấp dẫn, giúp gia tăng khoản tiền tiết kiệm cho các kế hoạch tài 

chính trong tương lai. 

* Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ có thể mua kèm: 

 Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp y tế 

 Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân 

 Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ 

 Quyền lợi bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng  

 Quyền lợi miễn nộp phí/miễn nộp phí đặc biệt. 

 

“Vững Bước Đồng Hành” có 2 kế hoạch đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn  

 

 

VỮNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH – AN BÌNH     VỮNG BƯỚC ĐỒNG HÀNH – HƯNG THỊNH 

 

3. Thông tin cần biết 

 Tuổi người tham gia: từ 0 đến 60 tuổi 

 Thời gian đáo hạn: đến năm 99 tuổi 

 Thời gian đóng phí: 12 năm 

 

4. Liên hệ: 

  



 

Để biết thêm chi tiết về Vững Bước Đồng Hành, 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 

Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). 

http://www.vpb.com.vn/

