Tại sao bạn nên chọn BIDV MetLife?
BIDV MetLife là liên doanh giữa Công ty TNHH MetLife (thuộc
Tập đoàn MetLife) và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
(BIDV). BIDV MetLife mang đến cho khách hàng những giải
pháp tài chính, bảo hiểm và phúc lợi toàn diện, tiên tiến nhất
thông qua mạng lưới hơn 800 điểm giao dịch của ngân hàng
BIDV trên toàn quốc.
BIDV MetLife kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn, sức
mạnh tài chính toàn cầu của MetLife với sự hiểu biết sâu sắc thị
trường nội địa của BIDV để trở thành đơn vị cung cấp các giải
pháp bảo hiểm, tài chính hiện đại và đáng tin cậy tại Việt Nam.

“Vì yêu thương
là bình an”

Giải pháp Bảo hiểm

Bảo vệ Cơ bản

MetLife
Thành lập năm 1868, là tập đoàn hàng đầu thế giới về
cung cấp sản phẩm bảo hiểm, niên kim, phúc lợi nhân viên
và quản lý tài sản.
Hiện có khoảng 68.000 nhân viên và phục vụ khoảng 100
triệu khách hàng trên toàn cầu.
Hoạt động tại gần 50 quốc gia và giữ vị trí dẫn đầu tại các
thị trường Mỹ, Nhật Bản, Mỹ Latinh, Châu Á, Châu Âu,
Trung Đông, châu Phi.
www.metlife.com

BIDV

Thông tin sản phẩm trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không ràng buộc
nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý đối với BIDV MetLife. Vui lòng xem các điều kiện
và điều khoản trong bộ Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm để có thông tin đầy đủ.
BIDV MetLife có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu
bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công ty

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ BIDV MetLife
Trụ sở chính:
Tầng 10, Tháp A, Vincom City Towers, 191 Bà Triệu,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
04 6282 0606 |
wecare@bidvmetlife.com.vn
www.bidvmetlife.com.vn
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Thành lập năm 1957, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đầu tư tài chính.
Phục vụ khoảng hơn 8 triệu khách hàng tại 190 chi nhánh
và hơn 800 điểm giao dịch trên toàn quốc.
www.bidv.com.vn

Sản phẩm được cung cấp bởi BIDV MetLife thông qua
hệ thống ngân hàng BIDV.

Bảo vệ Cơ bản

Vì yêu thương
là bình an
Cuộc sống là những chuyến phiêu lưu với vô vàn xúc
cảm: thăng hoa với hương vị ngọt ngào của thành
công sau mọi nỗ lực, hay tận hưởng khoảnh khắc yêu
thương bên gia đình. Nhưng sinh - lão - bệnh - tử vốn
vô thường do đó chẳng bao giờ là quá muộn để lên kế
hoạch bảo vệ cho bạn trước những bất trắc của cuộc
đời. Yêu thương chính là luôn giữ bình an trong tâm
mình để trải nghiệm những cung bậc cuộc sống. Và
chỉ khi có được sự bình an ấy bạn mới có thể mang
hạnh phúc lan tỏa tới những người thân yêu.
Với Giải pháp Bảo vệ Cơ bản, BIDV MetLife cùng bạn
bảo vệ cuộc sống trên mỗi chặng đường trải nghiệm.

Lý do lựa chọn

Quyền lợi bảo hiểm chính

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng

Giải pháp Bảo vệ cơ bản được thiết kế nhằm gia
tăng phạm vi bảo vệ cho mỗi cá nhân với các quyền
lợi thiết yếu:

Được chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp
rủi ro tử vong do mọi nguyên nhân.

Bảo hiểm tai nạn cá nhân



Cung cấp khoản tài chính bảo đảm hỗ trợ cho
những người thân yêu của bạn khi bất trắc xảy
đến do qua đời hoặc tai nạn.

 Là giải pháp bảo hiểm với chi phí thấp trên thị
trường.

Thông tin chung
Độ tuổi tham gia: 5 – 60 tuổi

(Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)

Độ tuổi tối đa gia hạn hợp đồng: 64 tuổi
Thời hạn hợp đồng: 1 năm, gia hạn hàng năm
Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu VNĐ
Số tiền bảo hiểm tối đa: Không giới hạn
Định kì đóng phí: Năm/Nửa Năm/Quí/Tháng

100% STBH được chi trả trong trường hợp tử vong
hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, hoặc chi
trả theo tỷ lệ % số tiền bảo hiểm tùy theo loại thương
tật từng phần do tai nạn.

