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Quyền lợi 
TỬ VONG
do tai nạn

Tai nạn thông thường: 100% STBH

Quyền lợi 
THƯƠNG TẬT

do tai nạn

1%~100% STBH
tùy thuộc vào mức độ thương tật

Phương tiện công cộng: 200% STBH

Phương tiện hàng không: 400% STBH

Quyền lợi TỬ VONG & TTTBVV
DO TAI NẠN



BẢNG MỨC ĐỘ THƯƠNG TẬT



Hạn mức thanh toán quyền lợi
- Một tai nạn gây ra nhiều thương tật thì được chi trả tổng

các thương tật, tối đa 100% STBH
- Nếu hai hay nhiều thương tật cùng một cơ quan chức năng

thì được chi trả thương tật cao nhất
- QL tử vong do tai nạn được chi trả sau khi khấu trừ QL 

thương tật đã chi trả trước đó

Quyền lợi TỬ VONG & TTTBVV
DO TAI NẠN

100% 
STBH



• 30 ngày tuổi -> 65 tuổiTuổi được tham gia
bảo hiểm

• 70 tuổiTuổi tối đa kết thúc
bảo hiểm

• 5-30 nămThời hạn bảo hiểm

• Tối thiểu: 100 triệu
• Tối đa: 500% STBH của SP chính, 

tối đa 2 tỷ
Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi TỬ VONG & TTTBVV
DO TAI NẠN



LOẠI 
TRỪ

1. Hành vi cố ý hay phạm tội của

NĐBH / BMBH / NTH.

2. Điều khiển PTGT khi nồng độ cồn

vượt quá quy định cho phép.

3. Thi đấu vật, judo, karate, 

taekwondo, cưỡi ngựa, đấm bốc; 

biểu diễn nhào lộn.

4. Đua, biểu diễn ô tô, xe máy & xe

đạp.

5. Chiến tranh, nội chiến & xung đột

vũ trang.

6. Nổ, phát nhiệt, bức xạ, ô nhiễm

năng lượng nguyên tử / hạt nhân…

Quyền lợi TỬ VONG
& TTTBVV DO TAI NẠN



BỆNH HIỂM 
NGHÈO2
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Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn đầu

Lần 1: 50% STBH
Lần 2: 50% STBH

Bệnh hiểm nghèo
giai đoạn sau
100% STBH

36
Bệnh hiểm nghèo

64
Bệnh hiểm nghèo

100

Quyền lợi BỆNH HIỂM NGHÈO



1. Quyền lợi BHN giai đoạn 
đầu lần 2 được chi trả nếu 
khác BHN giai đoạn đầu 
lần 1.

2. Quyền lợi BHN giai đoạn 
đầu sẽ được khấu trừ từ 
quyền lợi BHN giai đoạn 
sau nếu cùng loại.

3. Duy nhất một Quyền lợi 
BHN được chi trả nếu mắc 
nhiều hơn một BHN do 
cùng một Tai nạn gây ra.

100% 
STBH

Quyền lợi BỆNH HIỂM NGHÈO







• 30 ngày tuổi - 60 tuổiTuổi được tham gia
bảo hiểm

• 70 tuổiTuổi tối đa kết thúc
bảo hiểm

• 5-30 nămThời hạn bảo hiểm

Thời gian chờ

• Tối thiểu: 50 triệu
• Tối đa: 200% STBH của SP chính, 

tối đa 2 tỷ
Số tiền bảo hiểm

• 90 ngày. Thời gian chờ sống: 15 ngày

Quyền lợi BỆNH HIỂM NGHÈO



LOẠI 
TRỪ

1. Tự tử trong vòng 24 tháng
2. Nhiễm HIV, bị AIDS (trừ làm

nhiệm vụ và truyền máu)
3. Hành vi cố ý hay phạm tội
4. Tham gia hoạt động nguy hiểm: 

lặn, nhảy bungee, nhảy dù, leo
núi, đua trên các PT có bánh xe

5. Tham gia hoạt động thể thao
chuyên nghiệp

6. Tham gia hoạt động hàng không
(trừ hành khách dân dụng)

7. Bị tác động bởi chất gây nghiện, 
thuốc tâm thần, rượu, chất độc… 
(trừ có chỉ định bác sĩ)

8. Hiến tặng bộ phận cơ thể
9. Bệnh có sẵn

Quyền lợi BỆNH HIỂM NGHÈO



HỖ TRỢ 
VIỆN PHÍ3
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Quyền lợi HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

NẰM VIỆN
• 100% STBH / ngày
• 90 ngày / năm hợp đồng

CS ĐẶC BIỆT

PHẪU THUẬT

• 200% STBH / ngày
• 30 ngày / năm HĐ

• 500% STBH / lần
• 1 lần / năm HĐ



Quyền lợi
HỖ TRỢ 

VIỆN PHÍ



• 30 ngày tuổi - 60 tuổiTuổi được tham gia
bảo hiểm

• 65 tuổiTuổi tối đa kết thúc
bảo hiểm

• 1 năm (gia hạn hàng năm)Thời hạn bảo hiểm

Thời gian chờ

• Tối thiểu: 100.000VNĐ
• Tối đa: 0.2% STBH của SP chính

Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

• Bệnh TT: 30 ngày, đặc biệt: 120 ngày



Quyền lợi HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
DANH SÁCH BỆNH CHỜ 120 NGÀY

Điều trị hay phẫu thuật V.A
Đục thủy tinh thể
Lệch vách ngăn mũi
Thoái hóa khớp
Thoát vị
Gout
Loét dạ dày
Loét tá tràng
Phì đại tuyến tiền liệt
Tràn dịch màng tinh hoàn
Cắt bao quy đầu
Bệnh ở cơ quan sinh dục nữ



Quyền lợi HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

• Hành vi cố ý phạm tội.
• Bệnh, thương tật có sẵn. Khuyết tật bẩm sinh.
• Tự hủy hoại, tự gây thương tích.
• Chiến tranh, cách mạng, bạo động dân sự, khủng bố…
• Đánh nhau, ẩu đả, chống người thi hành công vụ…
• Thể thao nguy hiểm, thể thao chuyên nghiệp…
• Tâm thần, rối loạn giấc ngủ…
• Nghiện rượu, lạm dụng thuốc, chất kích thích…
• Thai sản. Điều trị vô sinh. Kế hoạch hóa gia đình.
• Khám sk định kỳ. Tiêm chủng. Phẫu thuật thẩm mỹ.
• Vật lý trị liệu.
• HIV / AIDS trừ khi đang thực hiện nhiệm vụ (nhân viên y tế, công an)
• Nha khoa trừ TH do tai nạn…


