BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN:

Giải pháp cho các bà mẹ đang làm việc
Bạn có đang tìm kiếm một giải pháp giúp bảo vệ gia đình mình
trong trường hợp qua đời sớm hay không? Bảo hiểm nhân thọ
có kỳ hạn là giải pháp linh hoạt, phải chăng cung cấp bảo vệ cho
những người bạn yêu thương. Nhiều thời hạn cho phép bạn tùy
chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của mình để bạn chỉ chi trả
cho những thứ bạn cần.

KỊCH BẢN

Là người kiếm thu nhập duy nhất cho gia đình ba người, Allison, 29 tuổi,
muốn đảm bảo rằng các con cô, một bé 1 tuổi và một bé 5 tuổi, sẽ vẫn có thể
theo học đại học trong trường hợp cô mất sớm. Allison dự tính cần $250.000
để trả tiền học đại học của cả hai con trong vòng 17 năm.

GIẢI PHÁP

Các hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn với nhiều thời hạn có thể cung cấp cho
Allison hợp đồng bảo hiểm có kỳ hạn 17 năm để cô ấy chỉ chi trả cho khoản
bảo hiểm cô ấy cần. Là phụ nữ 29 tuổi, Allison có thể mua hợp đồng bảo
hiểm trị giá $250.000 đảm bảo cho 17 năm.
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Không phải trường hợp thực tế. Chỉ là một trường hợp giả định để minh họa.
KHÔNG PHẢI TIỀN GỬI | KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM BỞI BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ LIÊN BANG NÀO |
CÓ THỂ MẤT GIÁ TRỊ | KHÔNG PHẢI BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG HOẶC LIÊN HIỆP TÍN DỤNG |
KHÔNG ĐƯỢC FDIC/NCUA/NCUSIF BẢO HIỂM

American General Life Insurance Company (AGL), Houston, TX phát hành các hợp đồng bảo hiểm trừ tại New York, nơi do The United States Life Insurance Company in the City of New York (US Life)
phát hành. Công ty phát hành AGL và US Life chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính cho các sản phẩm bảo hiểm và là thành viên của American International Group, Inc. (AIG). Các bảo đảm
được hậu thuẫn bởi khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của công ty phát hành bảo hiểm đó. Các sản phẩm bảo hiểm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và tính năng sản phẩm có thể thay
đổi theo từng tiểu bang. Vui lòng tham khảo hợp đồng của quý vị.
Thông tin này có tính chất tổng quát, có thể thay đổi và không cấu thành tư vấn pháp lý, thuế hoặc kế toán từ bất kỳ công ty, nhân viên, chuyên gia tài chính hoặc đại diện nào khác. Các luật và quy
định áp dụng rất phức tạp và có thể thay đổi. Mọi báo cáo thuế trong tài liệu này không nhằm gợi ý việc tránh các hình phạt thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ. Để được tư vấn
phù hợp với tình hình cá nhân của quý vị, hãy tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp, cố vấn thuế hoặc kế toán viên.
Tài liệu này được dịch từ tiếng Anh để thuận tiện cho bạn và chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Bạn có thể yêu cầu một bản tài liệu này bằng tiếng Anh. Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa
bản dịch này và bản tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được áp dụng. Mọi chính sách, bao gồm các tài liệu tạo nên toàn bộ bản hợp đồng, sẽ chỉ có bằng tiếng Anh, và bao gồm các điều khoản điều
chỉnh hợp đồng cho mục đích áp dụng và diễn giải.
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