
TAI NẠN CON NGƯỜI
(Quy tắc số 306/2018/QĐ-MIC)



Tai nạn con người

Tu   Độ tuổi bắt đầu bảo hiểm:	01 tuổi đến 70	tuổi

Không nhận những người bị:
thần kinh,	tâm thần,	ung thư,	
tàn phế ,	ttvv từ 50%	trở lên,	

những người đang trong quá trình điều trị bệnh tật,	
thương tật

1.		Đốitượng	bảohiểm



Tai nạn con người
2.		Phạm	vi	bảohiểm



Tai nạn con người

Thương tật tạm thời: Trả theo bảng TLTT của MIC (Trừ TH số tiền BH từ
20trđ trở lên trả theo CPYT thực tế không quá Bảng TLTT)

Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Trả theo bảng TLTT của MIC  + Trợ cập ngày
nằm viện (không phân biệt số tiền bảo hiểm dưới 20 trđ hay trên 20trđ) 

Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Trả 100% STBH
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3.		Quyềnlợibảohiểm
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STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỐ TIỀN BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4 Lựa chọn 5 Lựa chọn 6 Lựa chọn 7
I ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH 20,000,000 30,000,000 50,000,000 70,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 

1 Tử vong do tai nạn: Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm 20,000,000   30,000,000   50,000,000   70,000,000   100,000,000   150,000,000   200,000,000   

2 Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Trả toàn 
bộ số tiền bảo hiểm 20,000,000   30,000,000   50,000,000   70,000,000   100,000,000   150,000,000   200,000,000   

3
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền 
bảo hiểm theo tỷ lệ thương tật quy định trong 
“Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật”

20,000,000   30,000,000   50,000,000   70,000,000   100,000,000   150,000,000   200,000,000   

4

Thương tật tạm thời do tai nạn: 
(Các lựa chọn từ 2-7: Tổng số tiền chi trả tối đa 
không vượt quá số tiền chi trả theo bảng “Bảng tỷ 
lệ trả tiền thương tật” hiện hanh)

Chi trả theo 
bảng “Bảng tỷ 
lệ trả tiền 
thương tật” hiện 
hành của MIC  

Chi phí y tế +
30.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

Chi phí y tế +
50.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

Chi phí y tế +
70.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

Chi phí y tế +
100.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

Chi phí y tế +
150.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

Chi phí y tế +
200.000 
đồng/ngày điều 
trị nội trú

5 Trường  hợp mất tích do Tòa án tuyên bố: Trả toàn 
bộ số tiền bảo hiểm.

20,000,000   30,000,000   50,000,000   70,000,000   100,000,000   150,000,000   200,000,000   

6 Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong/thương tật vĩnh viễn do 
hậu quả của tai nạn đó, MIC chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

II ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG

1 Người được bảo hiểm tham gia tập luyện hoặc thi 
đấu các môn thể thao chuyên nghiệp

20,000,000   30,000,000   50,000,000   70,000,000   100,000,000   150,000,000   200,000,000   
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STT PHÍ BẢO HIỂM

PHÍ BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM

Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4 Lựa chọn 5 Lựa chọn 6 Lựa chọn 7

I ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH

Phí bảo hiểm/người/năm 56,000   84,000   140,000   196,000   280,000   420,000   560,000   

II ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG

1
Người được bảo hiểm tham gia tập 
luyện hoặc thi đấu các môn thể thao 
chuyên nghiệp

Tỷ lệ phí: 0.1% STBH/người/cuộc thi đấu 

Phí ngắn hạn/người = Tỷ lệ phí 
ngắn hạn x Phí năm

Thời hạn 
bảo hiểm Đến 3 tháng Đến 6 tháng Đến 9 tháng Trên 9 

tháng
Tỷ lệ phí 
ngắn hạn 40% 60% 90% 100%
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Bảng tỷ lệ 
trả tiền 
thương tật

Q%C4%90%20308.%20B%E1%BA%A3ng%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%20tr%E1%BA%A3%20ti%E1%BB%81n%20th%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BA%ADt.pdf


• Hành động cố ý
• Hành động vi phạm pháp luật
• NĐBH sử dụng hoặc ảnh hưởng của rượu bia, ma túy
• Tham gia đánh nhau (trừ khi là tự vệ)
• Cảm, trúng gió, các biến chứng trong quá trình điều trị
• Ngộ độc thức ăn, đồ uống
• Điều trị sử dụng thuốc không theo hướng dẫn của bác sỹ
• Các hoạt động hàng không, diễn tập, ...
• Động đất, núi lửa phun, chiến tranh, đình công, nội chiến.

..
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4.		Loạitrừbảohiểm
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Lưu ý:

- Sản phẩm không khuyến khích triển

khai cho đối tượng công nhân làm

việc tại công trường, hầm lò, ngoài

khơi… Các trường hợp này đơn vị tư

vấn sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm

Bồi thường người lao động hoặc

Bảo hiểm bồi thường người lao
động thi công trên công trường
theo thông tư 329

- NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM THAM
GIA TẬP LUYỆN HOẶC THAM GIA
THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO
CHUYÊN NGHIỆP chỉ được bảo

hiểm với điều kiện đã nộp thêm phụ

phí: 0.1%STBH/người/cuộc thi đấu


