Bảo hiểm Tử kỳ mở rộng
Tại sao bạn nên chọn BIDV MetLife?
BIDV MetLife - Đối tác tin cậy của bạn
BIDV MetLife là sự lựa chọn đúng đắn để
bạn đầu tư cho sự an toàn của mình.
Bạn đang tìm kiếm một đối tác đủ uy tín và
sức mạnh tài chính để gửi gắm niềm tin cho
các khoản đầu tư của mình?
BIDV MetLife am hiểu địa phương và có sức mạnh
toàn cầu để gia tăng giá trị cuộc sống của bạn.

Điều Kiện Gia Hạn Hợp Đồng

Bạn đang tìm kiếm một đối tác giàu kinh nghiệm và
chuyên môn để giúp bạn có quyết định tốt nhất?
BIDV MetLife có tổng hòa 250 năm kinh nghiệm
trong ngành.

Nếu Hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào ngày hết
hạn, có thể gia hạn mà không cần giám định sức
khỏe khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

BIDV MetLife mang lại sự kết hợp tốt nhất giữa kinh
nghiệm quản trị và chuyên môn toàn cầu với địa phương.
MetLife hiện có hơn 95 triệu khách hàng trên toàn cầu.

• Đã thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm đến hạn
thanh toán theo hợp đồng; và
• Tuổi của người được bảo hiểm không được
vượt quá 69 (sáu mươi chín) tại thời điểm gia
hạn; và
• Quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng không tăng
thêm.

Vui lòng gọi Hotline (04) 6282 0606
hoặc ghé thăm chi nhánh gần nhất
của Ngân hàng BIDV
để biết thêm thông tin chi tiết
Lưu
trọng:
Lưuý ýquan
quan
trọng:

Thời Hạn Cân Nhắc
Trong vòng 21 (hai mươi mốt) ngày kể từ ngày
nhận bàn giao hợp đồng, nếu không xảy ra sự
kiện được bảo hiểm hay yêu cầu bồi thường, chủ
hợp đồng có thể yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc
hủy hợp đồng. Trong thời gian này, nếu chủ hợp
đồng hoàn trả hợp đồng kèm theo yêu cầu hủy bỏ
Hợp đồng bằng văn bản, Công ty sẽ hoàn trả cho
chủ hợp đồng tất cả khoản phí đã thu, không kèm
theo lãi, sau khi trừ đi chi phí kiểm tra sức khỏe và
xét nghiệm có liên quan (nếu có).

Thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng
xem các điều khoản và Điều kiện trong bộ Quy tắc và
Điều khoản hợp đồng của Bảo hiểm Tử kỳ mở rộng để
có thông tin đầy đủ. BIDV MetLife có quyền quyết định
cuối cùng trong việc chấp thuận bất kỳ đơn yêu cầu mua
bảo hiểm nào căn cứ theo tiêu chuẩn thẩm định của công
ty.

Email: wecare@bidvmetlife.com.vn Website: www.bidvmetlife.com.vn
Trụ sở chính:
Tầng 10, Tháp A, Vincom City Towers,
191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
(84 4) 6282 0808

(84 4) 6299 0808

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:
Phòng 3, Tầng 10, Tòa nhà Green Power,
35 Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
(84 8) 6282 0808

(84 8) 6288 5668

BẢO VỆ GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI
THÂN YÊU CỦA BẠN TRƯỚC
NHỮNG BẤT TRẮC VỚI
KHOẢN TÀI CHÍNH BẢO ĐẢM

Bạn luôn cố gắng bảo vệ những người bạn yêu
thương, nhưng đôi khi bạn tự hỏi: điều gì sẽ xảy
ra nếu một ngày mình không còn ở bên để có thể
chăm sóc cho gia đình của mình? Liệu mình đã
bảo đảm được sự an toàn về tài chính cho họ?
BIDV MetLife tự hào giới thiệu sản phẩm Bảo
hiểm Tử kỳ mở rộng, một trong những sản phẩm
bảo hiểm ý nghĩa để bảo vệ gia đình trước
những bất trắc c ủa cuộc sống bằng phương
thức tiết kiệm nhất.

Những lợi ích khi tham gia

Bảo hiểm Tử kỳ mở rộng
Cung cấp khoản tài chính bảo
đảm cho gia đình bạn khi bạn
nguyên nhân

Cách thức bảo vệ gia đình và
người thân với chi phí rất thấp.

 Toàn diện sự bảo vệ cho cả gia
đình với lựa chọn thêm Người
được bảo hiểm bên cạnh Người
được bảo hiểm của sản phẩm chính.

Nhận 100% quyền lợi bảo
hiểm trong trường hợp gặp rủi
ro Tử vong hoặc Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn do mọi
nguyên nhân

Xác định khoản tài
chính bạn muốn dành
cho gia đình và người
thân bằng việc lựa
chọn sản phẩm bảo
vệ hoặc tiết kiệm
chính.
Gia tăng quyền lợi
bảo vệ cho hợp
đồng chính hoặc
thêm thành viên gia
đình được bảo vệ
với sản phẩm bảo
hiểm Tử kỳ mở rộng.

Tổng quan về sản phẩm
Độ tuổi tham gia: 6

Chuyên gia BIDV MetLife sẽ giúp bạn
lập kế hoạch cho các
khoản chi phí nhỏ
hàng tháng để bảo
vệ gia đình bạn.

tháng đến
65 tuổi*

Tuổi tối đa gia hạn hợp đồng: 69 tuổi*
*tuổi tính theo lần sinh nhật vừa qua

Thời hạn hợp đồng:

Thanh toán phí bảo
hiểm theo định kỳ sẽ
giúp bạn cảm thấy an
tâm tuyệt đối.

1 năm và được tái tục hàng năm

