BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

Thu nhập Suốt đời
Nghỉ hưu là tương lai của tất cả chúng ta và, từ giờ cho đến lúc đó, chúng ta
sẽ phải kiếm thu nhập để hỗ trợ cho gia đình của mình. Nhưng, sẽ thế nào
nếu đột nhiên mất đi thu nhập đó? Tác động tài chính sẽ ảnh hưởng đến hộ
gia đình của bạn như thế nào?
Nếu bạn có thể gửi tất cả số tiền mình cần vào một tài khoản để thay thế thu
nhập mà bạn mong muốn chu cấp cho gia đình của mình từ giờ cho đến khi
nghỉ hưu, thì số tiền đó sẽ là bao nhiêu? Hãy thử tưởng tượng một con số – sẽ
là một CON SỐ RẤT LỚN – bởi vì con số đó chính là những gì cần có.
Hãy xem liệu chúng ta có thể xác định rõ ràng CON SỐ RẤT LỚN đó hay
không, bởi vì số tiền này rất quan trọng với bạn. Sau đây là một phép tính đơn
giản để giúp chúng ta; phép tính này giả định thu nhập của bạn sẽ tăng 3%
mỗi năm từ giờ cho đến khi nghỉ hưu.1

Tìm CON SỐ RẤT LỚN của bạn
1. Viết thu nhập hiện tại của bạn
2. Tiếp đó, tìm Hệ Số Nhân của CON SỐ RẤT LỚN của bạn:

$ _____________

a. Bạn nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu từ một tài khoản từ thời điểm hiện tại cho đến khi
nghỉ hưu? Con số càng thấp, bạn càng phải thận trọng. Khoanh tròn một tỉ lệ:2 4%, 6%, 8%
b. Khoanh tròn một con số gần nhất với số năm cho đến khi bạn nghỉ hưu: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
c. Tìm Hệ Số Nhân tương ứng từ bảng và điền vào đây.

X _____________

3. CON SỐ RẤT LỚN: Thu nhập của bạn nhân với hệ số nhân. = $ _____________

Hệ Số Nhân của CON SỐ RẤT LỚN
Số năm còn
lại tính đến
khi Nghỉ hưu

5

Mức Tăng trưởng Tài khoản
4%

4,7

6%

4,5

8%

4,2

10

9,2

8,3

7,6

15

13,5

11,7

10,2

20

17,6

14,6

12,3

25

21,5

17,1

13,9

30

25,2

19,2

15,2

35

28,7

21,1

16,2

Bảo hiểm nhân thọ có thể là nguồn mang lại SỐ TIỀN RẤT LỚN; bảo hiểm
nhân thọ có thể mang lại khoản thu nhập đã mất cho gia đình bạn nếu bạn
qua đời trong khoảng thời gian từ thời điểm hiện tại đến khi nghỉ hưu. Mặc
dù bạn có thể không muốn hoặc không cần có được toàn bộ CON SỐ RẤT
LỚN đó từ bảo hiểm nhận thọ, tính toán này sẽ giúp bạn có một điểm hữu ích
để bắt đầu.

Các hợp đồng do American General
Life Insurance Company phát hành
The United States Life Insurance
Company in the City of New York
AGLC111028-VI

Hãy liên hệ với chuyên viên bảo hiểm được cấp phép để biết thêm thông tin về
số tiền bạn có thể cần và sản phẩm tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh của bạn.
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Lưu ý: 3% cao hơn tỷ lệ lạm phát 2,14% mà chúng ta đã trải qua 20 năm qua. Nguồn: Cục Thống kê Lao động, Chỉ số Giá Tiêu dùng,
từ tháng 5/1997 đến tháng 5/2017.
Tỷ lệ được hiển thị ở đây chỉ nhằm mục đích minh họa, để giúp bạn hiểu giá trị thu nhập tiềm năng của mình. Tỷ lệ cuối cùng bạn nhận được
sẽ khác và sẽ có khả năng thay đổi theo thời gian.

KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN GỬI | KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG NÀO BẢO HIỂM | CÓ THỂ MẤT GIÁ TRỊ | KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGÂN HÀNG
HAY LIÊN HIỆP TÍN DỤNG | KHÔNG ĐƯỢC FDIC/NCUA/NCUSIF BẢO HIỂM

Thông tin này được cung cấp bởi American General Life Insurance Company (AGL) và, tại New York, The United States Life Insurance Company tại Thành phố New
York (US Life), thành viên của American International Group, Inc. (AIG). Chúng tôi, AGL và US Life, là các công ty bảo hiểm và chúng tôi phát hành và quản lý các sản
phẩm bảo hiểm. Thông tin trong tài liệu này mang tính chất chung chung và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi không đưa ra tư vấn hoặc đề xuất
đầu tư, tài chính, pháp lý và/hoặc thuế liên quan đến các sản phẩm bảo hiểm bạn mua từ chúng tôi thông qua đại lý bảo hiểm độc lập được ủy quyền hoặc cố vấn tài
chính. Bất kỳ tương tác bằng lời nói hoặc thông báo bằng văn bản nào, kể cả biểu mẫu này, mà bạn có và/hoặc nhận từ chúng tôi chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện
quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và/hoặc cung cấp kiến thức về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. 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. Bạn phải tham
vấn với đại lý bảo hiểm hoặc cố vấn tài chính của bạn để được tư vấn hoặc đề xuất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Chúng tôi không và sẽ không đưa ra tư vấn,
hướng dẫn hoặc đề xuất mà sẽ tạo nên mối quan hệ ủy thác giữa bạn và chúng tôi liên quan tới sản phẩm bảo hiểm của bạn. Chúng tôi coi trọng mối quan hệ của
chúng tôi với bạn và luôn nỗ lực cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của bạn.
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.
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