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Nên Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ Hưu Trí Nào Cho
Bố Mẹ?
Bảo hiểm là một hình thức đảm bảo cho tính mạng và tài sản đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Về mặt
ý nghĩa và mục đích, gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ được nhận lại lãi còn tham gia bảo hiểm nhân thọ có thêm
tính bảo vệ, phòng chống rủi ro. Việc mua bảo hiểm là tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ thanh toán (gấp nhiều lần giá
trị bảo hiểm đã mua) khi gặp sự cố ngoài mong muốn, đây không phải là một kênh đầu tư tài chính thông
thường như mở tài khoản tiết kiệm, mua vàng, mua cổ phiếu ….
Càng những công ty Bảo hiểm nhân thọ có lịch sử hoạt động lâu năm thì sẽ càng có nhiều kinh nghiệm trong
việc quản lý, quản trị doanh nghiệp, cũng như là có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, bảo an rủi ro. Nhìn
chung, các công ty trẻ thường có xu hướng cạnh tranh thị trường bằng giá bán và định hướng sản phẩm của
họ thường là những giải pháp hợp đồng ngắn hạn, hợp lý và chi phí thấp nhất có thể.
So với các sản phẩm BHNT truyền thống, sản phẩm BHLKĐT ưu việt hơn ở chỗ: (i) Phí bảo hiểm của khách
hàng được đưa vào tài khoản tách biệt với tài sản chung của CTBH và vì vậy được bảo đảm tách biệt với các
nghĩa vụ pháp lý (ví dụ như các khoản nợ) của CTBH; (ii) Người mua bảo hiểm có thể lựa chọn các quỹ với
những danh mục đầu tư cụ thể ngay từ giai đoạn đầu tham gia hợp đồng (ví dụ quỹ đầu tư danh mục trái
phiếu, quỹ đầu tư danh mục cổ phiếu, chỉ số…) và được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ kết quả đầu tư nhưng

cũng chịu tổn thất nếu đầu tư kém hiệu quả.
Chính vì vậy, ông Lộc cho rằng điều quan trọng khi chọn mua bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm cho ngân
hàng với mỗi người dân là cần hiểu thấu đáo các điểm khác biệt từ từng hình thức đầu tư này để tránh những
hiểu lầm không đánh có. Ví dụ như những hiểu lầm khá phổ biến trên thị trường hiện nay cho rằng chỉ cần
mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bất kỳ, tức là đã có tất cả mọi quyền lợi từ bảo vệ sức khỏe, dự phòng
rủi ro cho tính mạng cho đến có khả năng sinh lời như tiết kiệm hoặc các chương trình đầu tư đắt giá.
Cũng trong năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tập trung ứng dụng các thành tựu Công nghệ tiên tiến
trong sản phẩm, quy trình bảo lãnh, bồi thường cũng như trong công tác điều hành, quản trị thông qua các
giải pháp Sun Account, InsureJ… Đồng thời, nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động, kênh phân phối, kênh
bán chéo trong cùng Tập đoàn để ngày một đa dạng hóa dịch vụ, tiện ích vì sự thuận tiện cho Khách hàng.
Một nhân viên thường có xu hướng chọn sản phẩm có phí đóng hàng năm nằm trong khả năng tài chính của
bản thân và ít quan tâm đến mệnh giá bảo vệ. Tuy nhiên, người đứng đầu một doanh nghiệp thường quan
tâm nhiều hơn đến sự liên quan giữa sức khỏe của bản thân và sự tồn tại của doanh nghiệp, nên khi chọn
BHNT họ thường đặt mệnh giá bảo vệ làm tiêu chí lựa chọn hàng đầu.
Với mong muốn mang đến những cảm nhận khác hơn về bảo hiểm nhân thọ, FWD cung cấp sản phẩm bảo
hiểm đa dạng từ giáo dục, y tế, tài chính, hưu trí và nhiều lĩnh vực khác. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là phải
thực hiện xuyên suốt hợp đồng, hủy ngang hợp đồng sẽ bị thiệt thòi, số tiền nhận lại thường ít hơn. Phí bảo
hiểm đóng cho công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo thời hạn bảo hiểm sẽ mất đi chứ không có nguyên tắc
cộng dồn hay tích lũy như bảo hiểm nhân thọ.
https://www.fwd.com.vn/vi/ nhiên, xin được nếu ra một vài yếu tố cần cân nhắc trước khi tham gia bảo hiểm
nhân thọ để hiểu được mình cần gì và cái gì phù hợp nhất với hoàn cảnh, khả năng, nhu cầu và mong muốn
của bản thân. Trong trường hợp tổng phí đóng lớn hơn mức bảo hiểm tạm thời được quy định, Sun Life Việt
Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm. 2.Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo
hiểm theothời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏathuận khác.
Mục đích chung của mọi loại bảo hiểm đều là đối phó với rủi ro. Khi tham gia loại hình bảo hiểm nhân thọ và
phi nhân thọ, người tham gia đều được bảo hiểm đền bù khi xảy ra rủi ro. Dù là về người hay về tài sản theo
hợp đồng đã kí. Khi mua bảo hiểm nhân thọ, bạn nên mua khi còn trẻ và sớm nhất có thể, bởi khi còn trẻ,
bạn thường quan tâm đến lãi suất mà bảo hiểm nhân thọ chi trả cho khách hàng.
Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo Phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế mới
nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững
và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững
tại Việt Nam. Ngày nay, số lượng người mua bảo hiểm nhân thọ ngày càng nhiều để phòng tránh rủi ro.
Nhưng lại rất ít người biết có thể vay tiền tiêu dùng bằng bảo hiểm nhân thọ.

