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Điều khoản riêng về Trợ cấp Thu nhập cho Cuộc sống

Dòng thu nhập trọn đời được bảo đảm với tùy chọn chi phí
sinh hoạt tăng là như thế nào?
Tính năng này được sẵn có thông qua điều khoản riêng về Trợ cấp Thu nhập cho Cuộc
sống trong hợp đồng QoL Max Accumulator+.
Với điều khoản riêng về Trợ cấp Thu nhập cho Cuộc sống, các giá trị tích lũy hợp
đồng của quý vị có thể được sử dụng để tạo ra dòng thu nhập được đảm bảo chi
trả trọn đời cho quý vị với tùy chọn điều chỉnh hàng năm để bù đắp cho chi phí
sinh hoạt gia tăng. Không cần phí bổ sung để thêm điều khoản riêng này vào hợp
đồng, chỉ trừ phí một lần vào giá trị tài khoản khi quý vị chọn kích hoạt tính năng
này và nhận thanh toán hàng năm.
Điều khoản riêng về Trợ cấp Thu nhập cho Cuộc sống là một tính năng ưu việt
nhằm đảm bảo nguồn thu nhập nếu có giá trị tích lũy trong hợp đồng. Khả năng
khóa lãi suất dòng thu nhập được đảm bảo cho phần đời còn lại của quý vị có thể
rất hấp dẫn đối với những người đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc gần độ tuổi nghỉ hưu.
Sau khi kích hoạt tính năng này, dòng thu nhập sẽ tiếp tục được đảm bảo trọn đời
và không bao giờ giảm - thậm chí trước sự sụt giảm giá trị ở tính năng nào khác - và
hợp đồng sẽ duy trì quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, một tính năng mà các công cụ
đảm bảo thu nhập khác không cung cấp. Kết hợp với tính năng “nâng cấp” tích hợp,
số tiền thu nhập có thể tăng nếu tín dụng lãi suất theo chỉ số cũng tăng. Vào mỗi
kỳ kỷ niệm hợp đồng, tính năng nâng cấp sẽ tăng thu nhập được đảm bảo nếu hiệu
suất giá trị tài khoản của quý vị vượt mức đề ra được quy định trong hợp đồng.
Sự đánh đổi trong áp dụng điều khoản riêng về Trợ cấp Thu nhập cho Cuộc sống
là số tiền thu nhập được đảm bảo này có thể thấp hơn các giá trị hợp đồng có thể
được tạo dài hạn, nhưng khả năng tăng các giá trị hợp đồng không được đảm
bảo. Quý vị có quyền lựa chọn kích hoạt tính năng này hoặc không.

Mọi sự bảo đảm dựa trên khả năng chi trả yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của
công ty phát hành bảo hiểm đó.

Những điểm nổi bật:
• Chuyển đổi giá trị tích lũy của
hợp đồng thành dòng thu nhập
trọn đời được đảm bảo

• Tùy chọn điều chỉnh hằng năm
để bù đắp cho chi phí sinh hoạt
gia tăng

• Tính năng nâng cấp hàng năm
để tăng khả năng thu nhập.

• Tự động được đưa vào hợp đồng
nếu quý vị chọn Kiểm tra Tuân
thủ Hướng dẫn Phí bảo hiểm Trợ
cấp Tử vong1

• Phí trả một lần; nếu kỳ hạn
không phải hàng năm, thì khoản
phí bổ sung hàng năm sẽ được
định giá.
1

Điều khoản riêng này không có sẵn tại tất cả
tiểu bang và có thể
được áp dụng ở các tiểu bang khác nhau.

Thông tin chi tiết
• Tuổi Phát hành hợp đồng: 0-75
• Thời gian Chờ: 10 năm
• Để kích hoạt điều khoản riêng, chủ hợp đồng phải trên 55 tuổi và không vượt quá 85 tuổi, có thu
nhập không thấp hơn mức tối thiểu được quy định trong hợp đồng.
• Các điều chỉnh tùy chọn hàng năm cho sự gia tăng các chi phí sinh hoạt: các lựa chọn 0%, 1%, 2% hoặc 3%
• Các Điều khoản riêng về Tiền bảo hiểm Trả trước (QoL SelectChoice II Accelerated Benefit Riders) sẽ
chấm dứt nếu áp dụng điều khoản riêng này.
• Để áp dụng điều khoản riêng này, chủ hợp đồng bảo hiểm không được nhận bất kỳ khoản tiền bảo
hiểm trả trước nào.
• Sau khi điều khoản riêng được kích hoạt, sẽ luôn có một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ được chi trả
cho những người thụ hưởng.
• Nâng cấp: số tiền thu nhập trọn đời được đảm bảo có thể tăng lên nếu hiệu suất chỉ số tăng vượt quá
một mức nhất định
• Số tiền phân phối cụ thể có thể phải chịu thuế nếu chấm dứt hợp đồng
• Số tiền phí trả một lần không được đảm bảo và có thể thay đổi trước khi kích hoạt điều khoản riêng,
nhưng số tiền này sẽ không bao giờ vượt mức phí tối đa được đảm bảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với đại diện AIG của quý vị
[Điền tên]
[Điền địa chỉ email]
[Điền số điện thoại]

Hãy đặt câu hỏi bằng cách nào quý vị có thể đạt được những
gì Tốt nhất cho Cuộc sống bằng một công cụ tương tác giúp
quý vị thu xếp ổn thỏa cho tới khi nghỉ hưu và xa hơn nữa.

Tìm hiểu thêm thông tin tại
QualityofLifeInsurance.com
AIG là một trong những tổ chức bảo hiểm lớn nhất thế giới và phục vụ
hơn 18 triệu khách hàng trên khắp nước Mỹ.
Trải qua gần một thế kỷ, chúng tôi luôn tận tâm cung cấp các giải pháp
sáng tạo để bảo vệ khách hàng và cải thiện tương lai tài chính của họ.
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Tiền của Quý vị. Bảo hiểm của Quý vị. Lựa chọn của Quý vị.
Hợp đồng bảo hiểm được phát hành bởi: Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mỹ American General Life (AGL), Mẫu Hợp đồng Số 15646, ICC15-15646; Mẫu Điều khoản riêng Số ICC15-15997,15997N.
Công ty phát hành AGL chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính của các sản phẩm bảo hiểm và là một thành viên của American International Group, Inc. (AIG). AGL không tiếp thị kinh doanh
ở tiểu bang New York. Các sản phẩm có thể không sẵn có ở tất cả tiểu bang và tính năng của sản phẩm có thể thay đổi theo từng bang. Mọi sự bảo đảm được hỗ trợ theo khả năng chi trả theo
yêu cầu của công ty phát hành bảo hiểm.
Về bản chất, đây là các thông tin chung, có thể thay đổi và không cấu thành tư vấn luật, thuế hay kế toán từ bất kỳ công ty, nhân viên, chuyên gia tài chính hoặc người đại diện nào khác. Các
quy định và luật hiện hành rất phức tạp và có thể thay đổi. Tất cả các bảng kê miễn giảm thuế trong tài liệu này không nhằm mục đích gợi ý trốn các khoản tiền nộp thuế của địa phương, tiểu
bang hay liên bang Hoa Kỳ. Để được tư vấn liên quan đến trường hợp cá nhân của quý vị, hãy tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn thuế hoặc kế toán. © AIG 2016. Bảo lưu mọi quyền
Văn kiện này được dịch ra từ tiếng Anh để thuận tiện cho quí vị. Đơn mua bảo hiểm và các khế ước hoặc hợp đồng bảo hiểm đều chỉ viết bằng tiếng Anh. Quí vị có thể yêu cầu xem bản tiếng Anh của văn kiện này. Nếu có sự
khác biệt thì bản tiếng Anh là văn kiện chính thức.
This document has been translated from English for your convenience. All applications for coverage and all policies or contracts that may be issued are written in English only. You may request an English version of this
document. If there is any discrepancy, the English version is the official document.
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