Bảo hiểm Nhân thọ Phổ thông Đảm bảo

QoL Guarantee Plus GUL II®

Các hợp đồng bảo hiểm do American General Life Insurance Company (AGL), thành viên của American International Group, Inc. (AIG) phát hành.

Mang lại sự bảo vệ suốt đời mà quý vị có thể tin tưởng trong hành
trình cuộc sống của quý vị

Bảo Hiểm Chất Lượng Cuộc Sống
Tiền của Quý vị. Bảo hiểm của Quý vị. Lựa chọn của Quý vị.
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QoL Guarantee
Plus GUL II®

Cung cấp sự bảo vệ đảm bảo *
Nhờ ưu điểm được ưu đãi thuế của bảo hiểm nhân thọ phổ thông đảm
bảo, QoL Guarantee Plus GUL II mang lại sự bảo vệ mà quý vị có thể
tin tưởng dành cho quý vị, gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị.
Với QoL Guarantee Plus GUL II, quyền lợi bảo hiểm khi người được
bảo hiểm tử vong được đảm bảo — bất kể giá trị tiền mặt của hợp đồng
bảo hiểm — giả định rằng quý vị đã đóng phí bảo hiểm bắt buộc. Quý
vị có thể góp phần đảm bảo rằng gia đình của quý vị sẽ được bảo vệ,
doanh nghiệp của quý vị sẽ tồn tại, hoặc lợi ích từ thiện của quý vị sẽ
được đáp ứng - như là kết quả của số tiền được miễn thuế nhận được từ
hợp đồng bảo hiểm của quý vị.*

*Các bảo đảm được hậu thuẫn bởi khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của American General Life Insurance Company. Căn cứ vào
luật thuế thu nhập liên bang hiện hành.
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Các quyền lợi khóa chặt được hưởng khi còn sống sẽ được cung cấp
khi quý vị cần nhất
Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo hiểm
Chất Lượng Cuộc Sống có sẵn, miễn phí có thể trả
trước quyền lợi bảo hiểm khi người bảo hiểm tử vong
cho hợp đồng của quý vị để trang trải chi phí chăm
sóc, bù lại thu nhập bị mất hoặc bất kỳ mục đích nào
khác nếu quý vị bị bệnh hoặc tình trạng bệnh mãn
tính, hiểm nghèo hoặc giai đoạn cuối. Điều khoản
riêng này cũng đảm bảo trả trước quyền lợi bảo
hiểm tối thiểu căn cứ vào hợp đồng và tình trạng
bệnh của quý vị, đồng thời đảm bảo khoản trả
trước quyền lợi bảo hiểm tối đa một lần lên tới
$2.000.000. Những quyền lợi này có thể tác động
đến việc đảm bảo trọn đời và giúp quý vị an tâm.
AGLC109718-VI REV0818 		

Trang 3 / 8

Tiền của Quý vị. Bảo hiểm của Quý vị.
Lựa chọn của Quý vị.

Giá trị khóa chặt mà quý vị có thể sử dụng trong tương lai.
Phí bảo hiểm được đảm bảo
phù hợp với ngân sách của
quý vị
Hợp đồng bảo hiểm linh hoạt
được thiết kế để trao quyền
cho quý vị thiết lập cơ cấu
kế hoạch thanh toán phí bảo
hiểm phù hợp với nhu cầu và
ngân sách cá nhân của riêng
quý vị. Quý vị có thể chọn số
năm hoặc tuổi mà quý vị muốn
bảo đảm cho quyền lợi bảo
hiểm khi người được bảo hiểm
tử vong. Sau đó, quý vị có thể
chọn trả phí bảo hiểm trong
suốt thời hạn hợp đồng bảo
hiểm, trả phí bảo hiểm bổ sung
để có khả năng rút ngắn thời
hạn thanh toán hoặc chỉ đơn
giản là để trả trước cho phạm vi
bảo hiểm được đảm bảo.

Hoàn trả phí bảo hiểm được
đảm bảo

Giá trị tiền mặt tối thiểu
được đảm bảo

Nếu nhu cầu của quý vị thay
đổi hoặc quý vị không còn cần
bảo hiểm nhân thọ nữa, quý vị
có thể hủy hợp đồng vào cuối
năm thứ 20 và nhận lại 50% phí
bảo hiểm đã thanh toán hoặc
vào cuối năm thứ 25 và nhận
100% phí bảo hiểm trả lên tới
40% số tiền danh nghĩa.

Nếu nhu cầu của quý vị thay
đổi, quý vị có thể giảm quyền
lợi bảo hiểm khi người được
bảo hiểm tử vong trong khi vẫn
duy trì thời hạn bảo đảm bảo
hiểm ban đầu. Tính năng này
làm giảm tỷ lệ quyền lợi bảo
hiểm khi người được bảo hiểm
tử vong, giá trị tiền mặt và phí
bảo hiểm được đảm bảo.
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Bảo hiểm nhân thọ mà quý vị có thể sử
dụng ngay khi còn sống.

Các tùy chọn khóa chặt cung cấp thu nhập được đảm bảo.
Ngoài các bảo đảm cơ bản
trong hợp đồng bảo hiểm,
QoL Guarantee Plus GUL II
cung cấp hai cách khác nữa
mà quý vị có thể nhận được
các quyền lợi có giá trị được
đảm bảo trong khi quý vị
vẫn còn sống!
Hãy tưởng tượng. Quý vị có
thể là người thụ hưởng của
chính hợp đồng bảo hiểm
của quý vị.

1 Người được bảo hiểm phải được một
bác sĩ có giấy phép chứng nhận là bị
bệnh mãn tính và đáp ứng tất cả các
yêu cầu hội đủ điều kiện.

Hưởng thu nhập khi quý
vị bị ốm¹:
Accelerated Access Solution®
Điều khoản riêng Accelerated
Access Solution² cung cấp
bảo hiểm nếu quý vị mắc bệnh
mãn tính hội đủ điều kiện. Điều
khoản riêng Accelerated Access
Solution cho phép quý vị tiếp
cận với quyền lợi bảo hiểm khi
người được bảo hiểm tử vong
được miễn thuế thông qua các
khoản thanh toán hàng tháng
được quy định trước - trong
khoảng thời gian quý vị bị ốm
hoặc cho đến khi chi trả hết
quyền lợi bảo hiểm khi người
được bảo hiểm tử vong. Khi
quý vị tử vong, phần quyền lợi
bảo hiểm còn lại sẽ được trả
cho người thụ hưởng của
quý vị.

2 Phải đóng phí bảo hiểm bổ sung.
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Thu nhập cho khoảng thời
gian nghỉ hưu lâu dài:
CustomerChoiceSM Lifestyle
Income Solution
Không có gì nghi ngờ với thực
tế là người Mỹ đang sống
lâu hơn, và điều khoản riêng
CustomerChoice Lifestyle
Income Solution2 mới có thể
giúp quý vị biến những năm
tháng sống lâu hơn đó dễ chịu
hơn. Bắt đầu từ tuổi 85, điều
khoản riêng này cho phép quý
vị chuyển quyền lợi bảo hiểm
khi người được bảo hiểm tử
vong thành một dòng thu nhập
bổ sung mà quý vị có thể sử
dụng cho bất kỳ mục đích nào.
Các khoản thanh toán này tối
đa bằng số tiền phí bảo hiểm
tích lũy thường không bị tính
thuế. Xin nhắc lại, phần quyền
lợi bảo hiểm khi người được
bảo hiểm tử vong còn lại sẽ
được trả cho những người thụ
hưởng của quý vị.
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Mang lại cho quý vị sự an tâm khi đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng.
Điều khoản riêng về Trả trước
Bệnh Mãn tính1

Điều khoản riêng về Trả trước
Bệnh Hiểm Nghèo

Bệnh mãn tính thường là những tình trạng bệnh đã
tồn tại trong một thời gian dài, mà trong khoảng thời
gian đó cuộc sống thông thường hàng ngày bị gián
đoạn. Các bệnh hoặc tình trạng bệnh đủ điều kiện
ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các công việc đơn
giản như ăn uống hoặc mặc quần áo mà không có sự
hỗ trợ hoặc các bệnh này cũng có thể liên quan đến
suy giảm nhận thức nghiêm trọng cần giám sát chặt
chẽ như bệnh Alzheimer.

Các Bệnh Hiểm nghèo thường đến đột ngột và
không báo trước, đồng thời làm cho tài chính kiệt
quệ. Bảo Hiểm Chất Lượng Cuộc Sống (Quality of
Life...Insurance)® có thể giúp quý vị giảm tác động tài
chính của các bệnh hoặc tình trạng nghiêm trọng đủ
điều kiện sau đây2:

Các bệnh hoặc tình trạng bệnh này không được coi
là vĩnh viễn, nhưng làm suy yếu người được bảo hiểm
khiến họ không thể thực hiện ít nhất hai Hoạt động
Sinh hoạt Hàng ngày (Activities of Daily Living, ADL);
• Tắm gội
• Mặc quần áo
• Đi vệ sinh
• Di chuyển
• Đại tiểu tiện
• Ăn uống

Bảo hiểm bệnh mãn tính bổ sung có thể được thêm
vào hợp đồng bảo hiểm của quý vị khi quý vị mua
thêm điều khoản riêng Accelerated Access Solution®.

• Đau Tim Nặng
• Nối tắt Động mạch vành
• Đột quỵ
• Ung thư Xâm lấn
• Ung thư Máu: Bệnh bạch cầu, U Lympho, Đau u tủy xương
và Hội chứng Loạn sản tủy
• Cấy ghép Nội tạng Chính
• Suy Thận Giai đoạn Cuối
• Liệt
• Hôn mê
• Bỏng Nặng

Điều khoản riêng về Trả trước
Bệnh Giai đoạn cuối
Bảo Hiểm Chất Lượng Cuộc Sống có thể giúp quý vị
sử dụng tốt nhất điều kiện tài chính trong hành trình
cuộc sống còn lại sau khi được chẩn đoán mắc bệnh
giai đoạn cuối. Bệnh giai đoạn cuối được định nghĩa
là bệnh mà bác sĩ dự đoán một cách hợp lý là sẽ khiến
người được bảo hiểm tử vong trong vòng 24 tháng.3
1 Người được bảo hiểm phải được một bác sĩ có giấy phép chứng nhận
là bị bệnh mãn tính và đáp ứng tất cả các yêu cầu hội đủ điều kiện.
2 Tính đủ điều kiện nhận quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc vào những giới
hạn và/hoặc Khoảng thời gian Chờ, Khoảng thời gian Chờ nhận bảo
hiểm và các yêu cầu loại trừ. Vui lòng đọc kỹ điều khoản riêng để biết
định nghĩa đầy đủ về các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm.
3	Tiêu chí thời gian tiên lượng sống thay đổi theo tiểu bang.
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Công bố Quan trọng Dành cho Người tiêu dùng Đối với Các Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo hiểm
Các Công bố Chỉ Áp dụng đối với Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi bảo hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Hiểm nghèo, Điều
khoản riêng về Trả trước Quyền lợi bảo hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Mãn tính, và Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo
hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Giai đoạn cuối
(1) Khi nộp đơn yêu cầu bảo hiểm cho Bệnh Hiểm nghèo Đủ điều kiện
theo Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo hiểm khi Người
bảo hiểm Tử vong do Bệnh Hiểm nghèo, Bệnh Giai đoạn cuối Đủ
điều kiện theo Điều khoản riêng về Trả trướcQuyền lợi Bảo hiểm khi
Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Giai đoạn cuối hoặc Bệnh Mãn
tính Đủ điều kiện theo Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo
hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Mãn tính, người yêu
cầu bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty một mẫu đơn hoàn thiện
và một Giấy chứng nhận hiện hành được nộp tại Trung tâm Hành
chính của công ty.
(2) Nếu quyền lợi bảo hiểm theo Trả trước Quyền lợi Bảo hiểm khi
Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Hiểm nghèo được chi trả, Công ty
sẽ cung cấp cho Chủ hợp đồng một (1) cơ hội chọn Số tiền Trả trước
Quyền lợi Bảo hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Hiểm
nghèo đối với Bệnh Hiểm nghèo Đủ điều kiện hiện đang mắc phải.
Để đưa ra một lựa chọn, Chủ hợp đồng phải điền đầy đủ vào mẫu
lựa chọn và gửi lại cho AGL trong Thời hạn Lựa chọn được quy định
trong điều khoản riêng (tức là, 60 ngày kể từ ngày nhận được mẫu
lựa chọn). Công ty sẽ không cung cấp cơ hội lựa chọn một Số tiền
Quyền lợi bảo hiểm được Trả trước cho Bệnh Hiểm nghèo theo
Hợp đồng như đối với cùng Bệnh Hiểm nghèo Đủ điều kiện.
(3) Nếu quyền lợi theo Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi Bảo
hiểm khi Người bảo hiểm Tử vong do Bệnh Mãn tính, hoặc theo
Điều khoản riêng về Trả trước Quyền lợi bảo hiểm cho Bệnh Giai
đoạn cuối được chi trả, Công ty sẽ cung cấp cho Chủ hợp đồng cơ
hội để chọn Số tiền Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Mãn tính được Trả
trước đối với Bệnh Mãn tính Đủ điều kiện hoặc chọn Số tiền Quyền
lợi Bảo hiểm Bệnh Giai đoạn cuối được Trả trước đối với Bệnh Giai
đoạn cuối Đủ điều kiện, nếu thích hợp. Để đưa ra một lựa chọn, Chủ
hợp đồng phải điền đầy đủ vào mẫu lựa chọn và gửi lại cho AGL
trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được mẫu lựa chọn.
(4) Theo một số trường hợp tử vong cụ thể của người được bảo hiểm
(tức là, kỳ vọng của chúng ta về tuổi thọ của người được bảo
hiểm) là không thay đổi đáng kể do Bệnh Hiểm nghèo Đủ điều
kiện hoặc Bệnh Mãn tính Đủ điều kiện, khoản trả trước quyền lợi
bảo hiểm có thể bằng không bất kể Số tiền Quyền lợi bảo hiểm
Tối thiểu Được Trả trước.

AGLC109718-VI REV0818		

(5) Xem hợp đồng của quý vị để biết các yêu cầu hiện hành liên quan
tới biểu mẫu yêu cầu bồi thường và lựa chọn đối với quyền lợi bảo
hiểm khi người bảo hiểm tử vong trả trước.
(6) Những quyền lợi có thể thanh toán được theo điều khoản riêng về
trả trước quyền lợi bảo hiểm có thể phải chịu thuế. Cả American
General Life Insurance Company và bất kỳ đại lý bảo hiểm nào đại
diện cho Công ty không được phép tư vấn về pháp luật hoặc thuế.
Vui lòng tham vấn ý kiến của cố vấn pháp luật hoặc thuế có đủ
năng lực về những thắc mắc liên quan đến các thông tin và khái
niệm có trong tài liệu này.
(7) Nói chung, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Mẫu IRS 1099-LTC nếu
quý vị nhận được quyền lợi bảo hiểm khi người bảo hiểm tử vong
trả trước do Bệnh Mãn tính hoặc Bệnh Giai đoạn cuối. Chúng tôi
sẽ gửi cho quý vị một Mẫu IRS 1099-R nếu quý vị nhận được quyền
lợi bảo hiểm khi người bảo hiểm tử vong trả trước do Bệnh Hiểm
nghèo.
Tổng số tiền bao gồm trong Ô 2 của Mẫu đơn IRS 1099-LTC (Quyền
lợi bảo hiểm khi người bảo hiểm tử vong trả trước được chi trả)
hoặc trong Ô 1 của Mẫu IRS 1099-R (Tổng số tiền phân phối) sẽ là
tổng số tiền thực tế mà quý vị nhận được bằng séc hoặc hình thức
khác trừ đi bất kỳ số tiền hoàn trả phí bảo hiểm và/hoặc lợi tức
khoản vay kèm theo khoản tiền thanh toán quyền lợi bảo hiểm của
chúng tôi cộng với bất kỳ phí bảo hiểm đã đến hạn mà chưa thanh
toán theo hợp đồng, nếu áp dụng, và/hoặc số tiền theo tỷ lệ (pro
rata) của bất kỳ dư nợ khoản vay nào.
(8) Số tiền bảo hiểm nhân thọ cho quyền lợi bảo hiểm khi người bảo
hiểm tử vong có thể được trả trước cho Người được Bảo hiểm theo
tất cả các điều khoản riêng về trả trước quyền lợi bảo hiểm phải
thấp hơn số tiền hiện có cho quyền lợi tử vong này hoặc hoặc số
tiền bảo hiểm suốt đời tối đa $2.000.000.
(9) Xem hợp đồng của quý vị để biết chi tiết.
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Tận hưởng cuộc sống
khi biết rằng quý vị đã
lên kế hoạch và chuẩn bị
cho mọi tình huống!
qualityoflifeinsurance.com

Các hợp đồng bảo hiểm do American General Life Insurance Company (AGL) phát hành, Số Mẫu Hợp đồng Bảo hiểm 15442, ICC15-15442, 15442-10A; Số Mẫu Điều
khoản riêng 15602, ICC15-15602, 15603, ICC15-15603, 15604, ICC15-15604, 15600, ICC15-15600, 15972, 82012, 82410, 88390, 14002, ICC14-14002, và 15990. Vui lòng
truy cập www.qualityoflifesinsurance.com để biết thêm thông tin về điều khoản riêng trả trước quyền lợi bảo hiểm. Công ty phát hành, AIG, chịu trách nhiệm đối với
các nghĩa vụ tài chính cho 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 bảo hiệm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo từng tiểu bang.
Các bảo đảm và quyền lợi bảo hiểm được hậu thuẫn bởi khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của công ty phát hành bảo hiểm. Các bảo đảm và quyền lợi bảo hiểm
không được hậu thuẫn bởi đại lý bảo hiểm bán hợp đồng bảo hiểm, hay bởi bất kỳ chi nhánh nào của đại lý đó, và không bên nào trong số đó đưa ra bất kỳ cam kết hay
đảm bảo nào về khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của công ty phát hành bảo hiểm. ©2018 AIG. Mọi quyền được bảo lưu
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 phiên 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.
AGLC109718-VI REV0818 		
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