CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO AN PHÚ

BẢO AN PHÚ
TƯỞNG THƯỞNG TÀI NĂNG,
CHẮP CÁNH SỰ NGHIỆP

Phí bảo hiểm

Lãi suất tích lũy

Thưởng duy trì
hợp đồng

Giá trị
tài khoản

Chi phí

Chi tiết về quyền lợi sản phẩm và điều khoản, điều kiện áp dụng cụ thể
được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.
Vui lòng liên hệ:
442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Contact Center 24/7: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247
acb.com.vn
facebook.com/NganHangACB

• Thêm phúc lợi, tăng gắn kết
• Đóng phí 3 năm, bảo vệ 10 năm
• Tăng trưởng tài sản hiệu quả, an toàn

1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhận Giá trị tài khoản hoặc Số tiền bảo
hiểm (chọn giá trị lớn hơn)(*) khi xảy ra
rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn
bộ vĩnh viễn.

MINH HỌA
Nam - Tuổi tham gia: 30
1.089
838

(*) Áp dụng cho Quyền lợi cơ bản
542
417

2. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM

206

268

Hưởng lãi suất hấp dẫn từ kết quả đầu tư.
Đảm bảo lãi suất tối thiểu là 5% trong 5
năm đầu, và 3% trong 5 năm tiếp theo.
Thưởng định kỳ: vào cuối năm hợp đồng
thứ 3, 6, 9, nhận thêm 6% Giá trị tài
khoản trung bình của 36 tháng trước đó.
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Nam - Tuổi tham gia: 45
1.078

Nhận Giá trị tài khoản khi Hợp đồng đáo
hạn.

827

3. QUYỀN LỢI LINH HOẠT
203

Có thể tạm ứng hoặc rút tiền từ tài
khoản khi có nhu cầu đột xuất.
Tùy chọn thời điểm kết thúc hợp đồng
và nhận Giá trị hoàn lại khi kế hoạch tài
chính thay đổi

4. THUẬN LỢI VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Hoãn thuế thu nhập Cá nhân, áp dụng
mức thuế cố định 10% thay vì thuế thu
nhập lũy tiến trên khoản đóng góp của
Doanh nghiệp.
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(*) Bao gồm phí cơ bản và phí đóng thêm

Đơn vị tính: triệu đồng
Giá trị đáo hạn ở mức lãi suất đảm bảo
Giá trị đáo hạn ở mức lãi suất minh họa 7%/năm

