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Hợp đồng mà quảng cáo này nhắc tới được soạn bằng tiếng Anh. Nếu có bất kỳ 
tranh chấp hoặc sai lệch nào giữa quảng cáo này và các điều khoản trong hợp 
đồng, ngôn ngữ trong bản hợp đồng tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế

QUÝ VỊ CÓ CẦN BẢO 
HIỂM NHÂN THỌ KHÔNG?
Nếu quý vị qua đời bất ngờ hoặc cần phải cấp cứu nhưng may mắn sống sót, chẳng hạn như khi bị đau tim, 
thì liệu quý vị hoặc người thân của quý vị có gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn hay không?  

Thật khó để lập kế hoạch cho những biến cố bất ngờ trong cuộc sống. Thật may vì đã có bảo hiểm nhân thọ 
bảo vệ bản thân quý vị và những người thân yêu trong trường hợp xảy ra biến cố bất ngờ. 
 
 

Bảo vệ những người thân yêu.
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CÓ RẤT NHIỀU SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG KHIẾN QUÝ VỊ 
CẦN ĐẾN BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN

MUA NHÀSINH CONLẬP GIA ĐÌNH THÀNH VIÊN LỚN TUỔI 
TRONG GIA ĐÌNH
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NHU CẦU CỦA QUÝ VỊ LÀ GÌ?
Quý vị mang lại cho gia đình mình tình yêu thương, lời khuyên và tất cả mọi thứ họ cần. Nhưng ngộ nhỡ có vấn đề gì xảy 
ra với quý vị, thì gia đình quý vị phải làm sao? 

Họ sẽ cần bao nhiêu tiền để thanh toán hóa đơn và thay thế thu nhập của quý vị? Phiếu thông tin này sẽ giúp quý vị hiểu 
rõ về bức tranh toàn cảnh. 

Phiếu thông tin này là công cụ hỗ trợ quý vị ước tính nhu cầu bảo hiểm nhân thọ cơ bản của mình. Tài liệu này không nhằm mục đích 
cung cấp phân tích toàn diện và sâu rộng về nhu cầu bảo hiểm nhân thọ của quý vị hoặc đề xuất một loại bảo hiểm cụ thể. Số tiền 
bảo hiểm nhân thọ thực tế mà quý vị cần còn phụ thuộc vào một số yếu tố và quý vị nên cân nhắc các yếu tố này cẩn thận. Chuyên 
gia bảo hiểm của quý vị có thể hỗ trợ quý vị phân tích trường hợp cá nhân của mình. 

TỬ VONG VÀ NỢ NẦN 

Số tiền cần có để trả các khoản nợ chưa thanh toán  

(vay mua ô tô, thẻ tín dụng, vay vốn sinh viên, chi phí lo hậu sự, v.v.)

THU NHẬP

Số tiền cần có để thay thế thu nhập của quý vị              $ ____________  X ____________  năm

THẾ CHẤP 

Số tiền cần có để trả các số dư chưa thanh toán trong khoản thế chấp của quý vị

GIÁO DỤC

Số tiền cần có để cho con quý vị đi học đại học

 

TÀI SẢN

Bất kỳ vật dụng nào có giá trị thuộc sở hữu của quý vị mà có thể được chuyển đổi sang tiền mặt.* 

$

$

$

$

* Ví dụ vụ tài sụn bao gụm tiụn và các khoụn tụụng đụụng tiụn, bụt đụng sụn, tài sụn cá nhân cũng nhụ khoụn đụu tụ.

$—

TỔNG NHU CẦU            $ ___________________________

NHU CẦU BẢO HIỂM NHÂN THỌ          $ ___________________________
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Thật khó để lập kế hoạch cho những biến cố bất ngờ 
trong cuộc sống. May sao đã có bảo hiểm nhân thọ 
bảo vệ bản thân quý vị và những người thân yêu 
trong trường hợp xảy ra biến cố bất ngờ.
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TẠI SAO NÊN CHỌN BẢO 
HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN? 
Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có thể hỗ trợ khi tổn thất một thành viên đóng góp thu nhập cho gia 
đình bằng cách trợ cấp để gia đình trang trải chi phí chăm sóc con cái, giáo dục, thế chấp, v.v. Với 
bảo hiểm này, quý vị có thể thanh toán mức bảo phí hàng tháng cạnh tranh, có lẽ còn thấp hơn 
chi phí uống cà phê hàng ngày của quý vị và giúp quý vị tự tin khi biết rằng mình đã lên kế hoạch 
cho sức khỏe cũng như hạnh phúc của gia đình mình. 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN CÓ THỂ CUNG CẤP: 
•  Nguồn thu nhập hàng tháng đảm bảo để hỗ trợ trang trải các chi phí sinh hoạt hàng ngày 

cho những người ở lại

•  Nguồn tiền để hỗ trợ thanh toán các chi phí y tế bất ngờ có thể phát sinh do mắc bệnh mãn 
tính, nghiêm trọng hay hiểm nghèo đủ điều kiện

•  Khả năng đảm bảo số tiền được phân bổ cho những người thụ hưởng theo cách quý vị 
mong muốn 

•  Bảo vệ khỏi nguy cơ mất đi nhân viên chủ chốt trong doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh 
nghiệp hộ gia đình

•  Thanh toán các chi phí lo hậu sự của quý vị

SỰ KHÁC BIỆT CỦA TRANSAMERICA 
Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn Trendsetter® Super và Trendsetter® LB của chúng tôi có 
thể giúp quý vị tạo dựng một tương lai tài chính mà quý vị và gia đình quý vị có thể lập kế hoạch. 
Và khi nghĩ tới tương lai đó, quý vị có thể hoàn toàn an tâm. 

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn của Transamerica có thể cung cấp:

THU NHẬP HÀNG THÁNG ĐẢM BẢO CHO GIA ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ
Lựa chọn bảo vệ thu nhập (IPO) cho phép quý vị lên cơ cấu cho quyền lợi tử tuất của mình bằng 
cách kiểm soát số tiền chi trả, người nhận tiền và thời gian nhận tiền – tạo điều kiện tùy chỉnh 
hoàn toàn. Quý vị có thể chọn một số tiền trả một lần ban đầu, một nguồn thu nhập hàng tháng 
đảm bảo trong tối đa 25 năm, một số tiền trả một lần cuối cùng hay kết hợp cả ba lựa chọn trên. 

BẢO HIỂM DỄ DÀNG1 
Nếu quý vị đang tìm kiếm một bảo hiểm chi trả không rắc rối, không yêu cầu kiểm tra sức khỏe, thì 
sản phẩm Trendsetter® của chúng tôi có một vài lựa chọn. 

CÁ NHÂN HÓA HỢP ĐỒNG CỦA QUÝ VỊ 
Với những lựa chọn và điều khoản riêng của hợp đồng có trong tay, quý vị có thể dễ dàng tùy 
chỉnh hợp đồng bảo hiểm cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bản thân.

YÊU CẦU QUYỀN LỢI BẢO HIỂM NHANH 
Thông qua quy trình yêu cầu quyền lợi bảo hiểm nhanh của Transamerica, người thụ hưởng có thể 
nhận được một phần trợ cấp tử tuất của quý vị trong vòng ít nhất 72 giờ kể từ khi yêu cầu được 
mở để trang trải tang lễ hoặc các chi phí khác có thể phát sinh.2

1  Không yêu cầu kiểm tra sức khỏe dựa trên câu trả lời cho các câu hỏi về sức khỏe, kết quả xem xét 
nhanh dữ liệu cũng như độ tuổi/mệnh giá.

2 Tùy thuộc vào những yêu cầu đủ điều kiện và giới hạn quyền lợi nhất định.
Mọi đảm bảo được cam kết bằng khả năng chi trả yêu cầu bảo hiểm của công ty phát hành bảo hiểm.
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BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN CÓ THỂ ĐÁP ỨNG NHỮNG NHU CẦU CỤ THỂ

NỢ NẦN VÀ CHI PHÍ

VÒNG ĐỜI TÀI CHÍNH

THẾ CHẤP NGHỈ HƯUNGƯỜI PHỤ THUỘC GIÁO DỤC
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TRENDSETTER SUPER
BẢO VỆ NHỜ BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN 
Quý vị có thể sử dụng những quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn Trendsetter Super để đáp ứng 
các nhu cầu của bản thân và gia đình, bất kể đó là thanh toán thế chấp, trả tiền học phí đại học, chi phí lo 
hậu sự hay hỗ trợ các nhu cầu hàng ngày. Sản phẩm này có thể giúp quý vị tiếp cận sớm với quyền lợi tử 
tuất của hợp đồng ngộ nhỡ quý vị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đủ điều kiện. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ 
hạn có thể giúp những người thân yêu của quý vị trang trải để tiếp tục duy trì cuộc sống hàng ngày của họ 
trong trường hợp quý vị qua đời quá sớm. 

Trendsetter Super mang đến khả năng điều chỉnh mệnh giá linh hoạt theo nhu cầu cá nhân của quý vị và 
cung cấp lên tới $2 triệu tiền bảo hiểm mà không cần khám sức khỏe đối với một số độ tuổi. 

Thêm vào đó, bảo phí mà quý vị phải đóng được đảm bảo giữ nguyên trong suốt kỳ hạn ban đầu – lựa chọn 
từ 10, 15, 20, 25, hoặc 30 năm. Và đặc quyền chuyển đổi cho phép quý vị lựa chọn chuyển đổi hợp đồng bảo 
hiểm sang bảo hiểm nhân thọ trọn đời mà không phải thực hiện khám sức khỏe bổ sung.

LỢI ÍCH BAO GỒM: 
•  Điều khoản riêng về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh hiểm nghèo

CÓ THÊM CÁC QUYỀN LỢI BỔ SUNG:

•  Lựa chọn bảo vệ thu nhập (IPO) 

•  Điều khoản riêng về miễn bảo phí cho người khuyết tật

•  Điều khoản riêng về quyền lợi của trẻ em (CBR)

•  Điều khoản riêng về Quyền lợi tử vong do tai nạn
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TRENDSETTER LB 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ SƯỬ DỤNG NGAY KHI CÒN SỐNG 
Nếu quý vị bị đau tim, ung thư hoặc đột quỵ nhưng may mắn còn sống thì căn bệnh này có thể gây nên 
gánh nặng tài chính lớn cho quý vị và gia đình. Đó là khi bảo hiểm nhân thọ Trendsetter LB với những 
quyền lợi khi còn sống phát huy tác dụng. 

 
KHẢ NĂNG LINH HOẠT ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NHU 
CẦU CỦA QUÝ VỊ 
Nếu quý vị lập kế hoạch cho tương lai, quý vị nên biết rằng quý vị 
có thể bảo vệ cho bản thân và gia đình mình trong trường hợp 
cần thiết nhất, bất kể đó là sử dụng quyền lợi khi quý vị còn sống 
hay khi qua đời. 

Bảo hiểm nhân thọ Trendsetter LB có thể cho phép quý vị sử 
dụng sớm tiền tử tuất trong hợp đồng của quý vị ngộ nhỡ quý vị 
mắc phải căn bệnh mãn tính, nghiêm trọng hay hiểm nghèo đủ 
điều kiện chẳng hạn như đột quỵ, ung thư, đau tim hoặc bị liệt.1

Quý vị có thể chọn lựa chọn phù hợp nhất với mục tiêu và hầu 
bao của mình với các lựa chọn thời gian bình quân phí bảo hiểm 
ban đầu là 10, 15, 20, 25 hoặc 30 năm. 

Trendsetter LB cung cấp mệnh giá từ $25.000 cho đến $2 triệu, với 
quyền lợi khi còn sống tối đa là $1,5 triệu. Quý vị thậm chí có thể vượt 
qua mệnh giá $2 triệu ở những độ tuổi nhất định mà không cần kiểm  
tra sức khỏe. 

Trendsetter LB cung cấp nhiều lựa chọn để quý vị tùy chỉnh hợp đồng bảo hiểm cho phù hợp với lối sống 
của mình theo những mức bảo hiểm, thời gian của kỳ hạn và điều khoản bổ sung tùy chọn khác nhau.

QUYỀN LỢI BAO GỒM (ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT3):
•  Điều khoản riêng về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh hiểm nghèo

•  Điều khoản riêng về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh mãn tính

•  Điều khoản riêng về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh nghiêm trọng 

 
CÓ THÊM CÁC QUYỀN LỢI BỔ SUNG:
•  Điều khoản riêng về thu nhập hàng tháng cho  

người khuyết tật

•  Lựa chọn bảo vệ thu nhập (IPO)

•  Điều khoản riêng về miễn bảo phí cho người khuyết tật

•  Điều khoản riêng về quyền lợi của trẻ em (CBR)

•  Điều khoản riêng về Quyền lợi tử vong do tai nạn

Quyền lợi được cung cấp theo các Điều khoản riêng về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh nghiêm trọng, bệnh mãn tính và bệnh 
hiểm nghèo. Các điều khoản riêng đều có những trường hợp hạn chế và ngoại lệ nhất định. Khoản tiền bảo hiểm thực tế được thanh toán 
cho người chủ hợp đồng sẽ thấp hơn so với số tiền được trả trước do số tiền này được khấu trừ để phản ánh việc thanh toán tiền tử tuất sớm 
của hợp đồng. Áp dụng phí quản lý cho mỗi yêu cầu. Số tiền được thanh toán theo Điều khoản riêng về bệnh nghiêm trọng và bệnh mãn 
tính có thể khác nhau phụ thuộc một phần vào bản chất và mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm, cũng 
như số tuổi thọ còn lại của người được bảo hiểm tại thời điểm công ty xác định số tiền trả trước. Các điều khoản riêng không được coi là cơ 
sở duy nhất để mua bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào. Những quyền lợi được thanh toán theo điều khoản riêng về trả trước quyền 
lợi tử tuất sẽ làm giảm quyền lợi tử tuất của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và giá trị của hợp đồng. Cần xem xét liệu những nhu cầu bảo hiểm 
nhân thọ có còn tiếp tục được đáp ứng không nếu những phúc lợi của các điều khoản riêng được thanh toán toàn bộ. Vui lòng xem hợp 
đồng bảo hiểm hoặc điều khoản riêng để biết đầy đủ chi tiết.

3 Quyền lợi có thể khác nhau tùy theo tiểu bang.

QUYỀN LỢI KHI TỬ VONG

Q
U

YỀ
N

 L
Ợ

I K
H
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Ử VONG

Q
U

YỀN
 LỢ

I KH
I TỬ VONG

QUYỀN LỢI KHI TỬ VONG

QUYỀN LỢI KHI 
MẮC BỆNH 

NGHIÊM 
TRỌNG

QUYỀN LỢI 
KHI MẮC 

BỆNH MÃN 
TÍNH

QUYỀN LỢI 
KHI MẮC 

BỆNH HIỂM 
NGHÈO

Nếu lập kế hoạch cho tương lai, 
quý vị nên biết rằng quý vị có thể 
bảo vệ cho bản thân và gia đình 
trong trường hợp cần thiết nhất.
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BẢO HIỂM TRENDSETTER  
NÀO PHÙ HỢP VỚI QUÝ VỊ? 
Quý vị có thể nhanh chóng so sánh bảo hiểm Trendsetter Super và Trendsetter LB bên dưới. Sau đó liên hệ với chuyên gia 
bảo hiểm nhân thọ của Transamerica. Chúng tôi có thể hướng dẫn cho quý vị mọi điều quý vị cần biết – chúng tôi luôn 
sẵn lòng giúp đỡ. 

Transamerica có quyền yêu cầu các bằng chứng khác về khả năng bảo hiểm khi thấy cần thiết.
Lưu ý: Thẩm định phi y tế chỉ dành cho cư dân của Hoa Kỳ và Puerto Rico. Mọi doanh nghiệp muốn Thẩm định phi y tế phải nộp đơn 
đăng ký thẩm định phi y tế (Phần 2) và thông báo HIPAA.
4  Một số điều khoản riêng nhất định được áp dụng nếu đóng thêm phí. Những điều khoản riêng cũng như quyền lợi điều khoản riêng có 

một số hạn chế nhất định và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực pháp lý. Để biết thông tin đầy đủ, bao gồm các điều khoản và 
điều kiện của từng điều khoản riêng và số tiền được bảo hiểm chính xác, vui lòng tham khảo tư vấn Bảo hiểm nhân thọ Transamerica.

5  Điều khoản riêng về thu nhập hàng tháng cho người khuyết tật không áp dụng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Trendsetter® LB có kỳ 
hạn 10 năm. 

6  Tùy thuộc vào tiền sử, người mua bảo hiểm có thể phải tiến hành kiểm tra sức khỏe và/hoặc xét nghiệm.
7  Không hút thuốc là mức đánh giá phù hợp nhất để yêu cầu thẩm định phi y tế, hưởng Mức 1 ($25.000 – $99.999) và Mức 2 ($100.000 – 

$249.999). Riêng đối với Mức 2, không thích hút thuốc là tiêu chuẩn đánh giá phù hợp nhất, kèm theo kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm.

TRENDSETTER SUPER TRENDSETTER LB

KỲ HẠN

10 năm • •

15 năm • •

20 năm • •

25 năm • •

30 năm • •

CÓ THÊM CÁC QUYỀN LỢI BỔ SUNG4

Điều khoản riêng về miễn bảo phí cho người khuyết tật • •

Điều khoản riêng về quyền lợi của trẻ em (CBR) • •

Điều khoản riêng về Quyền lợi tử vong do tai nạn • •

Điều khoản riêng về thu nhập hàng tháng cho người khuyết tật5 •

Lựa chọn bảo vệ thu nhập • •

TRỢ CẤP TỬ VONG TRẢ TRƯỚC

Bệnh hiểm nghèo • •

Bệnh nghiêm trọng •

Bệnh mãn tính •

THẨM ĐỊNH PHI Y TẾ

Cung cấp mệnh giá $2 triệu cho những người từ 45 tuổi trở xuống6 • •

Cung cấp mệnh giá $1 triệu cho những người từ 46 đến 55 tuổi6 • •

Cung cấp mệnh giá $249.999 cho những người từ 56 đến 60 tuổi7 •

Cung cấp mệnh giá $99.999 cho những người từ 56 đến 60 tuổi •

Cung cấp mệnh giá $50.000 cho những người từ 61 đến 70 tuổi •
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Chúng tôi muốn quý 
vị cùng gia đình quý 
vị đạt được tình trạng 
tài chính vững mạnh 
trong mọi giai đoạn 
của cuộc đời.

TẠI SAO QUÝ 
VỊ NÊN CHỌN 
TRANSAMERICA? 
Mặc dù quý vị không biết được thời điểm xảy ra những biến 
cố không mong muốn, nhưng chúng tôi có thể giúp quý vị lên 
kế hoạch ứng phó với biến cố. Chúng tôi muốn quý vị cùng gia 
đình quý vị đạt được tình trạng tài chính vững mạnh trong mọi 
giai đoạn của cuộc đời.

Hãy liên hệ ngay với chuyên gia bảo hiểm của Transamerica. 
Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các giải pháp để giúp quý vị 
có một tương lai tài chính tươi sáng.

transamerica.com

TẠ
I SA

O
 Q

U
Ý VỊ N

ÊN
 CH

Ọ
N

 TRA
N

SA
M

ERICA?     |     TRAN
SAM

ERICA



Bảo vệ bản thân và những người thân yêu của quý vị.

Trendsetter® LB là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, Mẫu hợp đồng ICC16 TL23 hoặc TL23 do Transamerica Life Insurance Company, 
Cedar Rapids, IA cấp. Bảo phí tăng hàng năm bắt đầu từ năm thứ 11 đối với hợp đồng kỳ hạn 10 năm, từ năm thứ 16 đối với hợp 
đồng kỳ hạn 15 năm, từ năm thứ 21 đối với hợp đồng kỳ hạn 20 năm, từ năm thứ 26 đối với hợp đồng kỳ hạn 25 năm và từ năm 
thứ 31 đối với hợp đồng kỳ hạn 30 năm. Mẫu và số hợp đồng có thể thay đổi và hợp đồng cũng như các điều khoản riêng này có thể 
không áp dụng tại tất cả các khu vực pháp lý. Khả năng đủ điều kiện bảo hiểm và bảo phí phải qua thủ tục thẩm định bảo hiểm. Ở hầu 
hết các tiểu bang, trong trường hợp tự tử trong hai năm đầu của hợp đồng, quyền lợi tử tuất được giới hạn là chỉ được nhận lại bảo phí 
đã đóng. 

Trendsetter® Super Series là các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn do Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA 52499 cấp. 
Mẫu hợp đồng ICC16 TL24, TL24. Bảo phí tăng hàng năm bắt đầu từ năm thứ 11 đối với hợp đồng kỳ hạn 10 năm, từ năm thứ 16 đối 
với hợp đồng kỳ hạn 15 năm, từ năm thứ 21 đối với hợp đồng kỳ hạn 20 năm, từ năm thứ 26 đối với hợp đồng kỳ hạn 25 năm và 
từ năm thứ 31 đối với hợp đồng kỳ hạn 30 năm. Mẫu và số hợp đồng có thể thay đổi và hợp đồng cũng như các điều khoản riêng với 
hợp đồng này có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực pháp lý. Khả năng đủ điều kiện bảo hiểm và bảo phí phải qua thủ tục thẩm 
định bảo hiểm.

Nguyên tắc thẩm định bảo hiểm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nội dung của hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Không có ở New York. 
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