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Hạnh phúc
& yêu thương trọn vẹn 
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“Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. 
Có được cả hai, đó là hạnh phúc.” 

HẠNH PHÚC trọn vẹn khi ta được bình an bên cạnh những người thân yêu nhất: 
bình an sức khỏe, bình an tài chính và bình an nụ cười.

YÊU THƯƠNG trọn vẹn khi ta không chỉ CHĂM LO cho HIỆN TẠI, mà còn là HOẠCH 
ĐỊNH và VUN ĐẮP cho TƯƠNG LAI. 

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ An Khang Hạnh Phúc là người đồng hành tin cậy luôn 
bên bạn và gia đình trong hành trình dài của cuộc sống, kiến tạo một cuộc đời khỏe mạnh, 
thịnh vượng và bình an, chắp cánh cho yêu thương và hạnh phúc thêm đong đầy.

Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an
An Khang Hạnh Phúc

Vững vàng tài chính, an nhàn tuổi 
hưu với nhiều quyền lợi thưởng 
và tích luỹ đầu tư có cam kết

Linh hoạt lựa chọn thời 
hạn đóng phí, ngắn nhất 
10 năm

6
THỜI HẠN

Cơ bản, Nâng cao và 
Cao Cấp: bảo vệ từ 0 tuổi 
đến trọn đời

3
CHƯƠNG TRÌNH

Lá chắn siêu bảo vệ lên đến 2,5 tỷ 
đồng trước ung thư các giai đoạn, 
đột quỵ, nhồi máu cơ tim

3
BỆNH NAN Y

NHÓM

Bảo vệ trước tử vong do 
tai nạn, thương tật

15
TỶ ĐỒNG

Chăm sóc y tế - chi trả 
viện phí và phẫu thuật, 
cấp cứu

2
TỶ ĐỒNG

Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an
An Khang Hạnh Phúc
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Chúng ta thường coi trọng những thứ bề ngoài và mơ ước đến những điều không thể với tới được 
nhưng lại ít quan tâm đến những điều gần gũi, những người thân yêu quanh mình. Trách nhiệm của 
bạn là lúc cha mẹ cần, bạn có tiền trong túi. Lúc con cái cần, bạn có tài chính để chăm lo. Lúc bạn cần 
sự giúp đỡ, người khác muốn giúp một tay cũng không thành muối bỏ biển. Đời người đừng để lúc 
có tuổi ngoảnh đầu nhìn lại, ngoại trừ lãng phí thời gian bạn chẳng có gì cả. Có một nơi để về đó là NHÀ, 
có những người để YÊU THƯƠNG đó là gia đình, có được cả hai đó là HẠNH PHÚC.

Hãy luôn nỗ lực mỗi ngày không chỉ vì bạn mà vì có thể bảo vệ những người bạn yêu thương 
khi rủi ro xảy tới.
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CHƯƠNG TRÌNH

CAO CẤPQUYỀN LỢI BẢO VỆ

Quyền lợi Chăm sóc y tế lên đến
2 tỷ đồng
• Viện phí cơ bản
• Viện phí đặc biệt
• Phẫu thuật
• Vận chuyển cấp cứu

Quyền lợi Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng
• Ung thư giai đoạn đầu
• Ung thư giai đoạn cuối
• Đột quỵ
• Nhồi máu cơ tim

Quyền lợi Tử vong do tai nạn
mở rộng lên đến 10 tỷ đồng
• Tử vong do tai nạn thông thường
• Tử vong do tai nạn máy bay

Quyền lợi Tử vong 

Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do 
tai nạn

Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng

QUYỀN LỢI TÍCH LŨY

Quyền lợi đáo hạn
Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng
Quyền lợi Thưởng đặc biệt (*)

Quyền lợi hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu
Quyền lợi Thưởng gia tăng đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH

CƠ BẢN

GÓI VIP 1 GÓI VIP 2 GÓI VIP 3
CHƯƠNG TRÌNH

NÂNG CAO

Ghi chú: (*) Tỷ lệ chi trả Quyền lợi Thưởng đặc biệt giữa các Chương trình là khác nhau.

Hoạch định cuộc sống, trọn đời bình an
An Khang Hạnh Phúc
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1. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong (1)

2. Quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn (1)

3. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối lên đến 500 triệu đồng

Chi trả tương ứng với lựa chọn Quyền lợi cơ bản hoặc Quyền lợi vượt trội:

Tùy thuộc vào lựa chọn Quyền lợi Tử vong, Khách hàng được chi trả số tiền tương ứng như sau:

Hỗ trợ ứng trước 50% Quyền lợi Tử vong và số tiền này sẽ được đối trừ khi chi trả các quyền lợi khác 
hoặc khi chấm dứt hợp đồng.

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

GÓI VIP 1

Quyền lợi Cơ bản

Quyền lợi Cơ bản

Giá trị lớn hơn giữa
• STBH Tử vong và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Giá trị lớn hơn giữa
• STBH Thương tật nghiêm trọng do tai nạn và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Quyền lợi Vượt trội (2)

Quyền lợi Vượt trội (2)

Chi trả số tiền bằng tổng của
• STBH Tử vong và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

Chi trả số tiền bằng tổng của
• STBH Thương tật nghiêm trọng do tai nạn và
• Giá trị Tài khoản Hợp đồng

4. Gia tăng quyền lợi với các sản phẩm bổ trợ
Ngoài Hợp đồng chính, Khách hàng còn có thể lựa chọn thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền 
lợi, bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình:
• Nhóm sản phẩm bảo vệ Khách hàng trước rủi ro tai nạn
• Nhóm sản phẩm miễn đóng phí khi gặp rủi ro
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8. Quyền lợi hưởng Lãi suất cam kết tối thiểu
Khách hàng được hưởng Lãi suất đầu tư được công bố sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và không 
thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu.

9. Quyền lợi Thưởng gia tăng đầu tư
Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại thời điểm Hợp đồng chấm dứt hiệu lực sẽ được đánh giá và điều chỉnh 
(nếu cần) để đảm bảo không thấp hơn Giá trị Tài khoản đảm bảo.

5. Quyền lợi đáo hạn
Khách hàng được lựa chọn nhận Quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại tuổi 90.

6. Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng
Khoản thưởng bằng 2% hoặc 5% Giá trị Tài khoản Hợp đồng trung bình trong kỳ xét thưởng sẽ được 
cộng vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 05 và mỗi 05 năm sau đó.

7. Quyền lợi Thưởng đặc biệt
Khoản thưởng bằng tỉ lệ % Phí bảo hiểm định kỳ quy năm của 
năm Hợp đồng đầu tiên sẽ được cộng vào Giá trị Tài khoản 
Hợp đồng tại Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 10 và lần thứ 20.

Ngày kỉ niệm 
hợp đồng

Tỉ lệ

Lần thứ 10 20%
Lần thứ 20 25%
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CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

1. Quyền lợi Tử vong do tai nạn mở rộng lên đến 10 tỷ đồng (1)

2. Quyền lợi bảo hiểm các Bệnh nan y lên đến 2,5 tỷ đồng

Chương trình Nâng cao bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trình cơ bản, đồng thời bổ sung 
thêm các Quyền lợi sau:

Tai nạn máy bay

200% Số tiền bảo hiểm (STBH)
tử vong do tai nạn mở rộng

Tai nạn thông thường

100% STBH
tử vong do tai nạn mở rộng

Bệnh ung thư giai đoạn đầu và giai đoạn cuối (1)

Lên đến 100%
STBH Bệnh nan yBệnh đột quỵ

Bệnh nhồi máu cơ tim

3. Quyền lợi thưởng đặc biệt
Khi tham gia Chương trình Nâng cao, Khách hàng cũng 
được nhận Quyền lợi Thưởng đặc biệt nhưng với tỷ lệ 
cao hơn.

Ngày kỉ niệm 
hợp đồng

Tỉ lệ

Lần thứ 10 25%
Lần thứ 20 30%

GÓI VIP 2
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CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP

Chương trình Cao cấp bao gồm tất cả các quyền lợi của Chương trình Nâng cao, đồng thời bổ sung 
thêm các Quyền lợi sau:

1. Quyền lợi Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng
Lên đến 1.000 lần STBH Chăm sóc y tế, tương đương 2 tỷ đồng cho Quyền lợi Trợ cấp viện phí và 
Quyền lợi Trợ cấp phẫu thuật.

(*) Áp dụng trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Chăm sóc y tế

Trợ cấp viện phí cơ bản

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Lên đến 2.000.000 đồng/ngày 
(Tối đa 60 ngày/năm Hợp đồng)

Lên đến 10.000.000 đồng/lần 
(Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/toàn bộ thời 
hạn bảo hiểm) (*)

Trợ cấp viện phí đặc biệt

Hỗ trợ chi phí vận chuyển cấp cứu

Lên đến 4.000.000 đồng/ngày
(Tối đa 30 ngày/năm Hợp đồng, 300 ngày/toàn 
bộ thời hạn bảo hiểm) (*)

Lên đến 1.000.000 đồng/lần 
(Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng, 10 lần/toàn bộ 
thời hạn bảo hiểm) (*)

2. Quyền lợi thưởng đặc biệt
Khi tham gia Chương trình Cao cấp, Khách hàng cũng 
được nhận Quyền lợi Thưởng đặc biệt nhưng với tỷ lệ 
cao hơn.

Ngày kỉ niệm 
hợp đồng

Tỉ lệ

Lần thứ 10 30%
Lần thứ 20 50%

Ghi chú: (1) Chi trả theo tỷ lệ tương ứng với độ tuổi theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng.
   (2) Áp dụng tới ngày kỷ niệm Hợp đồng năm Người được bảo hiểm đạt 65 tuổi.

GÓI VIP 3
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Anh A
(30 tuổi)

Thời hạn bảo hiểm Đến 90 tuổi

Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong

Quyền lợi Cơ bản

Số tiền bảo hiểm 1.000.000.000 đồng

Phí bảo hiểm 30.000.000 đồng/năm

Thời hạn đóng phí 20 năm

CHƯƠNG TRÌNH
CƠ BẢN

BẢO VỆ
KHI RỦI RO XẢY RA

CHƯƠNG TRÌNH
NÂNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH
CAO CẤP

Từ
1.000.000.000

Từ
1.000.000.000

Ứng trước 
500.000.000

125.000.000

Tối đa
500.000.000

Tối đa
500.000.000

Tối đa
500.000.000
Chi trả thêm

1.000.000.000
Chi trả thêm

2.000.000.000
Từ

1.000.000.000
Từ

1.000.000.000
Ứng trước 

500.000.000

2.000.000/ngày

4.000.000/ngày

10.000.000/lần

1.000.000/lần

125.000.000

Tối đa
500.000.000

Tối đa
500.000.000

Tối đa
500.000.000
Chi trả thêm

1.000.000.000
Chi trả thêm

2.000.000.000
Từ

1.000.000.000
Từ

1.000.000.000
Ứng trước 

500.000.000

Đơn vị: Đồng

Viện phí cơ bản

Viện phí đặc biệt

Phẫu thuật

Vận chuyển cấp cứu

Ung thư
giai đoạn đầu
Ung thư
giai đoạn cuối

Đột quỵ

Nhồi máu cơ tim

Tử vong do tai nạn 
thông thường
Tử vong do tai nạn 
máy bay

Tử vong

Thương tật nghiêm 
trọng do tai nạn
Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn cuối

GÓI VIP 1 GÓI VIP 2 GÓI VIP 3

MINH HỌA BẢO HIểM 

Với mức tham gia nêu trên, anh A được nhận các Quyền lợi sau:

Với thu nhập 25.000.000 đồng/tháng, anh A muốn dành 2.500.000 đồng/tháng (~83.000 đồng/ngày) để 
bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy, đầu tư cho tương lai.
Anh A tham gia An Khang Hạnh Phúc, thông tin như sau:

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
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TỔNG PHÍ ĐÓNG
30.000.000 đồng x 20 năm

600.000.000

Hành trang cho con
vào đại học/lập nghiệp

851.229.000

Quỹ tích lũy
đón tuổi hưu

1.466.242.000

DI SẢN THỪA KẾ
GIA TĂNG

+ 9.902.688.000

GIA TĂNG ĐẦU TƯ

+ 400.000.000

TỔNG PHÍ ĐÓNG THÊM
20.000.000 đồng x 20 năm

Quà tặng cho cháu
đi du học

2.676.989.000

Mừng tân gia
cho cháu

5.274.050.000

Tuổi

30 40 50 60 70 80 90

DI SẢN THỪA KẾ

9.933.333.000

Trên đây là sơ đồ minh họa Quyền lợi tích lũy đầu tư cho Gói VIP 3 - Chương trình Cao cấp. Tùy theo 
nhu cầu bảo vệ của bản thân, nếu khách hàng lựa chọn Gói VIP 2 - Chương trình Nâng cao hoặc Gói VIP 1 - 
Chương trình Cơ bản thì Quyền lợi tích lũy đầu tư sẽ được điều chỉnh tương ứng theo từng chương trình.

An Khang Hạnh Phúc là giải pháp đồng hành cùng anh A đảm bảo tương lai chu toàn cho gia đình và 
quỹ hưu trí thảnh thơi lúc về già. Để được bảo vệ toàn diện nhất, đặc biệt là chăm sóc y tế và chi trả 
trước các bệnh nan y phổ biến, anh A lựa chọn tham gia Gói VIP 3 - Chương trình Cao cấp.  

Quỹ tài chính tại các dấu mốc quan trọng của cuộc đời được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:

QUYỀN LỢI TÍCH LŨY, ĐẦU TƯ

Đơn vị: Đồng
Lãi suất minh họa 6,3%/năm
và quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng 5%
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Tuổi của Người được bảo hiểm

Chương trình cơ bản: 0-65 tuổi
Chương trình nâng cao & cao cấp: 0-60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Trọn đời hoặc Tới tuổi 90

Thời hạn đóng phí

Đóng phí 10, 15, 20 năm; hoặc
Đóng phí tới khi Người được bảo hiểm đạt 55, 60, 65 tuổi

THÔNG TIN CHUNG

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM AN KHANG HẠNH PHÚC

THÔNG TIN CHUNG

Phí bảo hiểm định kỳ,
Phí bảo hiểm đóng thêm 

Phí
ban đầu

Lợi nhuận đầu tư 
từ Quỹ đầu tư liên 

kết chung

Phí quản lý quỹ

Chi trả
Quyền lợi đáo hạn 

& các quyền lợi 
khác

Quyền lợi
Thưởng duy trì 

Hợp đồng

Khoản điều chỉnh 
theo Giá trị tài 
khoản đảm bảo 
(nếu cần)

Phí bảo hiểm rủi ro, 
Phí quản lý Hợp đồng GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN 

HỢP ĐỒNG

Quyền lợi
Thưởng đặc biệt
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HIểU RÕ HƠN VỀ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LOẠI PHÍ 

Phí ban đầu 
Tỷ lệ Phí ban đầu áp dụng cho Phí bảo hiểm định kỳ được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của Phí 
bảo hiểm định kỳ theo năm phân bổ:

Phí ban đầu áp dụng với Phí bảo hiểm đóng thêm: bằng 1% của mỗi khoản Phí bảo hiểm đóng thêm.

Phí bảo hiểm rủi ro
Phí bảo hiểm rủi ro được tính trên cơ sở tỷ lệ Phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, giới tính, tuổi 
của Người được bảo hiểm tại ngày khấu trừ và các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.

Phí quản lý Hợp đồng
Trong năm 2021, Phí quản lý Hợp đồng là 25.000 đồng/tháng và tự động tăng 1.000 đồng sau mỗi 01 
năm dương lịch, tối đa 70.000 đồng/tháng.

Phí quản lý Quỹ liên kết chung
Bằng 2%/năm tính trên giá trị Quỹ liên kết chung. Tùy theo sự biến động của thị trường tài chính, Bảo Việt 
Nhân thọ có thể tăng mức Phí quản lý Quỹ liên kết chung hơn 2% nhưng không quá 3%/năm.

Phí chấm dứt Hợp đồng
Phí chấm dứt Hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) của Phí định kỳ quy năm theo năm 
phân bổ:

Phí rút trước
Phí rút trước được áp dụng khi có khoản rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được tính theo tỷ 
lệ thuận với Phí chấm dứt Hợp đồng.

Năm phân bổ 1 2 3 4 Từ năm thứ 5 trở đi

Tỷ lệ Phí ban đầu 80% 60% 35% 5% 1%

Năm phân bổ 1 2 3 4 Từ năm thứ 5 trở đi

Tỷ lệ Phí bảo hiểm định kỳ quy năm 25% 25% 25% 25% 0%
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THÔNG TIN CẦN BIẾT
•  Quỹ liên kết chung được đầu tư theo chiến lược an toàn vào các giải pháp đầu tư sinh lời ổn định. 

Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung sẽ được Bảo Việt Nhân thọ công bố hàng năm tại Website 
của Công ty.

•  Bảo Việt Nhân thọ không chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp (*):
- Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng
- Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động mạo hiểm hoặc hành vi trái pháp luật
- Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, chất kích thích,… trái quy định pháp luật
- Các nguyên nhân do chiến tranh hoặc thiên tai
- Các trường hợp khác. 

•  Việc tham gia Hợp đồng bảo hiểm Liên kết chung là một cam kết dài hạn, do vậy việc chấm dứt Hợp 
đồng trước khi đáo hạn, nhất là trong các năm đầu là không có lợi cho Khách hàng.

(*) Chi tiết các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Quy tắc, Điều khoản Hợp đồng 

Lãi suất cam kết tối thiểu của Hợp đồng:

Năm thứ 01 Năm thứ 02 Năm thứ 03 Từ Năm thứ 04
đến Năm thứ 10

Từ Năm thứ 11
đến Năm thứ 15

Từ Năm thứ 16
trở đi

2,5%/năm 1,5%/năm 0,5%/năm2,0%/năm 1,0%/năm 0,25%/năm

Quyền lợi Thưởng gia tăng đầu tư bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính theo Lãi suất cam kết tối 
thiểu tại cuối năm Hợp đồng liền trước nhân với Tỷ lệ thưởng gia tăng đầu tư quy định dưới đây: 

Tại Ngày kỉ niệm
Hợp đồng thứ 01

Tại mỗi
Ngày kỷ niệm Hợp đồng

từ thứ 02 đến thứ 03 

Tại mỗi
Ngày kỷ niệm Hợp đồng 

từ thứ 16 trở đi

2,0% 1,5%

Tại mỗi
Ngày kỷ niệm Hợp đồng 

từ thứ 04 đến thứ 15

1,0% 0,25%
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Trên đây là tóm lược những điểm chính của sản phẩm An Khang Hạnh Phúc,
để biết thêm chi tiết Khách hàng vui lòng tham khảo Điều khoản và đề nghị được tư vấn thêm.

BẢO VIỆT NHÂN THỌ - BẢO VỆ GIÁ TRỊ VIỆT
Bảo Việt nhân thọ - tự hào là Công ty bảo hiểm thuần Việt duy nhất tại Việt Nam - hiểu rõ đâu là cốt lõi và 
giá trị quan trọng nhất của người Việt Nam, nỗ lực không ngừng trong hành trình bảo vệ giá trị Việt, mang 
đến cuộc sống khỏe mạnh, nụ cười, niềm hạnh phúc và niềm vui đến các gia đình trên khắp Việt Nam. 

Chúng tôi gìn giữ, bảo vệ các giá trị văn hóa và tinh thần cao đẹp của Người Việt Nam. Đó có thể là những 
điều giản dị trong cuộc sống như tình cảm yêu thương gắn bó gia đình, sự quan tâm chăm sóc đến thế hệ 
trẻ, sự đôn hậu và ấm áp tình người, lòng tự trọng tự tôn dân tộc, sự cần cù vượt khó và ý chí kiên cường 
vươn lên... Được nhìn thấy nụ cười của gia đình, được tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh vô lo, vô ưu hay 
chứng kiến con mình trưởng thành là niềm hạnh phúc của không riêng người Việt Nam nào. Và đó cũng là 
niềm hạnh phúc của Bảo Việt Nhân thọ. Bảo Việt Nhân thọ đã, đang và sẽ đóng góp không ngừng vì sự 
phát triển của con người Việt Nam, để xây dựng một xã hội và một cộng đồng người Việt khỏe mạnh, hạnh phúc 
và sáng tinh thần. 

Bảo Việt Nhân thọ - Bảo vệ nụ cười Việt, tương lai Việt, hạnh phúc Việt

Bảo Việt Nhân thọ
Thành viên Tập đoàn Bảo Việt - 
Tập đoàn tài chính bảo hiểm 
hàng đầu Việt Nam với hơn 55 
năm kinh nghiệm

Hơn 50.000 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro 
và đáo hạn  

Hơn 100.000 tỷ đồng

Đầu tư trở lại nền kinh tế đất 
nước

Gần 16,5 triệu

Lượt khách hàng

TOP 10 “Thương hiệu tiêu biểu 
Châu Á - Thái Bình Dương”

Giải thưởng “Doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ mang lại sự hài lòng và 
hạnh phúc nhất cho Khách hàng 
Việt Nam 2021”

Mạng lưới 76 Công ty thành viên 
rộng khắp 63 tỉnh thành

400 Văn phòng khu vực
& Tổng đại lýGần

Danh mục sản phẩm phong phú 
đáp ứng các nhu cầu đa dạng của 
khách hàng

50 Sản phẩm chính
& các sản phẩm bổ trợ

Được bình chọn là “Công ty 
Bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất 
Việt Nam” trong nhiều năm liên tiếp

TẠI SAO CHỌN BẢO VIỆT NHÂN THỌ
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TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi Lanmark Tower, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tổng đài: 1900 558899 nhánh số 4      Fax: (04) 35770958
Email: baovietnhantho@baoviet.com.vn   Website: www.baovietnhantho.com.vn


