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Thông tin liên hệ FWD Việt Nam

FWD Con vươn xa
Bảo hiểm tiết kiệm giáo dục cho con



(3) Lãi tích lũy trong
suốt thời hạn hợp đồng

Bù đắp sự gia tăng về chi phí 
giáo dục trong tương lai

(1) Quyền lợi
tiền mặt định kỳ

mỗi 2 năm
Món quà ý nghĩa

dành cho con

(2) Quyền lợi
học vấn đảm bảo

150% STBH
Nguồn tài chính

vững chắc giúp con
thành công

AN TÂM
cùng con

vững bước

trước Bệnh hiểm 
nghèo, TTTBVV 

hay Tử vong
(tối đa lên đến 
300% STBH)

Mọi quyền lợi 
vẫn đảm bảo 
được chi trả 

theo kế hoạch

(4) Hỗ trợ tài chính

Không cần
tiếp tục

đóng phí

VUI
xây dựng
tương lai
cho con

Các
quyền lợi

cộng thêm
khuyến khích

thành tích học tập
xuất sắc của con 

Phần thưởng

213

khi tham gia một
Hợp đồng bảo hiểm

mới không cần
thẩm định sức khỏe

Bảo vệ tiếp nối
dành cho con

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

STBH: Số tiền bảo hiểm
TTTBVV: Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Bệnh hiểm nghèo bao gồm ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim

Với FWD Con vươn xa, bạn có thể linh hoạt lựa chọn nhận 
Quyền lợi học vấn đảm bảo và Lãi tích lũy một lần hay định kỳ 
để phù hợp với mong ước về kế hoạch học tập dành cho con.

30%
STBH

+ 20% Lãi

30%
STBH

+ 20% Lãi

30%
STBH

+ 20% Lãi

30%
STBH

+ 20% Lãi

30%
STBH

+ 20% Lãi

Nhận
định kỳ

Học Đại học/ Cao học
150% STBH + 100% Lãi

Nhận
một lần

Kết thúc hợp đồng

$

(3) Lãi tích lũy trong suốt thời hạn hợp đồng

Ngoài các quyền lợi đảm bảo nêu trên, hợp đồng bảo hiểm sẽ 
được hưởng lãi hàng năm ngay từ khi tham gia (gọi là Bảo 
tức) và khoản lãi chia vào lúc kết thúc thời hạn đóng phí. 
Đây sẽ là các khoản tiền đáng kể, giúp Quyền lợi học vấn 
dành cho con luôn tăng trưởng để bù đắp cho sự thay đổi của 
chi phí giáo dục trong tương lai. 

150% Số tiền bảo hiểm đảm bảo được chi trả sẽ là nguồn tài 
chính vững chắc giúp con tự tin trên con đường chinh phục 
những ước mơ trong học tập và sự nghiệp. 

(2) Quyền lợi học vấn đảm bảo

2% Số tiền bảo hiểm đảm bảo được chi trả mỗi 2 năm sẽ là 
“món quà nhỏ với ý nghĩa lớn” mà bố mẹ dành cho con sau 
khi tham gia Hợp đồng. Đó cũng là cơ hội để bạn cùng con 
trải nghiệm những khoảnh khắc vô giá qua những chuyến 
du lịch hay khám phá những năng khiếu tiềm ẩn của con với 
những khóa học ngắn hạn.

(1) Quyền lợi tiền mặt định kỳ đảm bảo

VUI XÂY DỰNG TƯƠNG LAI CHO CON



THÔNG TIN CẦN BIẾT

SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Lựa chọn nhận quyền lợi định kỳ: từ 12 đến 22 năm
Lựa chọn nhận quyền lợi một lần: từ 8 đến 18 năm 

Thời hạn đóng phí: từ 8 đến 18 năm

Thời hạn hợp đồng:
Tuổi tham gia: từ 18 đến 55 tuổi

FWD CARE Bảo hiểm sức khỏe
FWD CARE Bảo hiểm trợ cấp nằm viện
FWD CARE Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo
FWD CARE Bảo hiểm tai nạn
FWD CARE Bảo hiểm tử vong và thương tật
FWD CARE Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao

Tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân của Người được 
bảo hiểm dù trong tình trạng tỉnh táo hay mất trí, trong thời hạn 
24 tháng tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau. 

Các sự kiện gây tổn thất lớn bao gồm chiến tranh (dù có 
tuyên bố hay không tuyên bố), xâm lược, các hoạt động 
khủng bố, nổi loạn, bạo loạn, bạo động, cách mạng, nội chiến 
hoặc bất kỳ hoạt động hiếu chiến nào; Phóng xạ hoặc nhiễm 
phóng xạ. 

Hành vi cố ý vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm, 
Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào 
sẽ nhận Quyền lợi bảo hiểm.

Danh mục loại trừ bảo hiểm của sản phẩm

Bổ sung thêm các sản phẩm bổ trợ phù hợp giúp bảo vệ tối ưu 
cho bạn và những người thân yêu. Danh sách các sản phẩm 
bổ trợ có thể đính kèm theo FWD Con vươn xa:

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam

Đây chỉ là tài liệu minh họa quyền lợi. Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản 
sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết.

20% Số tiền bảo hiểm (tối đa 100 triệu) được chi trả sẽ là một 
món quà ý nghĩa từ bố mẹ nếu con đạt được thành tích cao 
(đạt 1 trong 3 giải cao nhất) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức và 
công nhận.

Phần thưởng khuyến khích thành tích học tập
xuất sắc của con

CÁC QUYỀN LỢI CỘNG THÊM

Không cần tiếp tục đóng phí

Mọi quyền lợi vẫn đảm bảo được
chi trả theo kế hoạch

Hỗ trợ tài chính

50% STBH

Bệnh hiểm nghèo

150% STBH

Tử vong/ TTTBVV

300% STBH

Tử vong do tai nạn

(4) Bảo vệ người trụ cột và cả gia đình 

FWD hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ có những thăng trầm nên 
FWD Con vươn xa mang đến sự bảo vệ toàn diện cho bố mẹ 
để bạn hoàn toàn an tâm vì con yêu vẫn luôn vững bước trên 
con đường chinh phục những ước mơ học tập và sự nghiệp 
trong tương lai.

AN TÂM CÙNG CON VỮNG BƯỚC  

Có niềm vui nào lớn hơn khi nhìn thấy con mình thành công 
và hạnh phúc. Sau hành trình chinh phục những mục tiêu 
trong học tập, con bạn sẽ tiếp tục một hành trình lớn hơn, 
nhiều thử thách mới thú vị hơn trên chính đôi chân của 
mình. Hiểu rằng bạn muốn con tiếp tục được bảo vệ, nên với 
FWD Con vươn xa con bạn có thể tham gia một Hợp đồng 
mới ngay sau khi kết thúc hợp đồng này mà không cần 
bằng chứng về sức khỏe.

Bảo vệ tiếp nối dành cho con


