










• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong:
- Tự tử trong vòng 02 (hai) năm kể 
từ Ngày hiệu lực hợp đồng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Sử dụng ma túy hoặc sử dụng 
trái phép các chất gây nghiện;
- Bị tử hình, tham gia vào các 
họat động bất hợp pháp;
- Hành vi phạm tội của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng. 

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong do tai nạn:
- Tự tử; 
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm; 
- Các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ 
khí hóa học gây ra;
- Sử dụng trái phép rượu bia, lạm 
dụng thuốc;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
- Tình trạng Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn xảy ra trước;
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

TÓM TẮT
 CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và 
Điều khoản sản phẩm để có thông tin 
đầy đủ về các Điều khoản loại trừ.


