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Quy tắc và Điều khoản này bao gồm những thỏa thuận bổ sung giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Bên mua 

bảo hiểm khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu được bảo hiểm bổ sung các quyền lợi bảo hiểm cụ thể vào Hợp 

đồng bảo hiểm đã ký kết. 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được áp dụng những Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm 

chính đã ký kết. Tuy nhiên, nếu có những khác biệt giữa Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm bổ 

sung này với Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm chính thì quy định trong Quy tắc và Điều khoản 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Các quy định chung về thủ tục bảo hiểm, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và giải quyết tranh chấp 

được áp dụng tương tự như đã nêu trong Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết. 

Điều 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.1 Người được bảo hiểm:  là người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, được ghi 

tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có). Người 

được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này có thể là Bên mua bảo hiểm hoặc người khác nếu Bên 

mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm. 

1.2 Độ tuổi có thể được bảo hiểm: Độ tuổi có thể được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

này là từ 18 đến 60 tuổi tính theo sinh nhật vừa qua của Người được bảo hiểm xét vào Ngày bắt 

đầu hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 

1.3 Ngày đáo hạn: là ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này 

được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung khác (nếu có) nếu 

hợp đồng vẫn còn hiệu lực vào thời điểm đó. Tuổi tại thời điểm đáo hạn của Người được bảo hiểm 

không được vượt quá 65 tuổi. 

1.4 Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ sung này là từ 5 đến 47 năm. Thời hạn 

bảo hiểm cụ thể của từng hợp đồng bảo hiểm sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

1.5 Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: là trường hợp: 

a. Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:  

- Hai tay; hoặc 

- Hai chân; hoặc 

- Một tay và một chân; hoặc 

- Hai mắt; hoặc 

- Một tay và thị lực một mắt; hoặc 

- Một chân và thị lực một mắt.  

Trong trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: tay được tính 

từ cổ tay trở lên, chân được tính từ mắt cá chân trở lên, mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù 

hoàn toàn. 

Việc chứng nhận Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn (các) bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc 

mắt) có thể được thực hiện ngay sau khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. 

Hoặc: 

b. Người được bảo hiểm bị thương tật từ 81% trở lên theo kết luận của cơ quan y tế/ Hội đồng 

giám định Y khoa cấp tỉnh hoặc một tổ chức y tế hợp pháp ở nước ngoài được Dai-ichi Life 
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Việt Nam chấp thuận và phải được thực hiện không sớm hơn 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện bảo hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chẩn đoán xác định.  

Sự kiện Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ được tính kể từ ngày cơ quan y tế/ Hội đồng giám định 

Y khoa cấp tỉnh kết luận tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 

1.6 Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam nhận bảo hiểm cho Sản phẩm bảo hiểm 

bổ sung này và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ 

sung có liên quan khác (nếu có). 

Số tiền bảo hiểm này là Số tiền bảo hiểm của tròn mỗi 12 tháng và không được vượt quá mức tối 

đa về tổng phí bảo hiểm trong mỗi năm hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

Điều 2: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  

2.1 Quyền lợi khi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:  

Trong thời gian hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, nếu Người được bảo hiểm bị tử 

vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, thì quyền lợi bảo hiểm này sẽ được chi trả bằng cách 

duy nhất là hàng tháng Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động đóng vào Hợp đồng bảo hiểm một 

khoản phí bằng 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này 

được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc những sửa đổi bổ sung (nếu có). 

 Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm này sẽ được bắt đầu kể từ Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo 

ngay sau khi Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và sẽ chấm 

dứt khi một trong các sự kiện sau xảy ra: 

• Đến Ngày đáo hạn của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc 

• Hợp đồng bảo hiểm Sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực. 

Quyền lợi quy định tại Điều 2.1 này chỉ được chi trả trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu 

lực và sẽ không ảnh hưởng đến những quyền lợi, quyền và nghĩa vụ khác của Bên mua bảo hiểm 

cũng như không đảm bảo cho việc hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính luôn được duy trì. 

Trong mọi trường hợp, Quyền lợi bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam chi trả hàng tháng theo 

quy định tại điều này sẽ không vượt quá 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm 

bảo hiểm bổ sung này và sẽ phải luôn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

2.2 Điều kiện cần có khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 

• Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam bằng chứng chứng minh về 

trường hợp Tử vong của Người được bảo hiểm. 

• Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Người được bảo hiểm phải 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Việc xác nhận 

này phải được thực hiện không sớm hơn 06 (sáu) tháng và không muộn hơn 09 (chín) tháng 

kể từ ngày xảy ra Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt, Dai-ichi Life 

Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải được cơ quan y 

tế có thẩm quyền xác nhận là bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt như điều khoản liên quan 

quy định. Việc xác nhận này có thể thực hiện sớm hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. 

• Công ty có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các trường hợp quy định tại Điều 

3 dưới đây hoặc quy định tại Điều khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm. 



4/5 

 

• Khi xét thấy cần thiết, Bác sĩ được Công ty chấp thuận có quyền tiến hành kiểm tra sức khỏe 

của Người được bảo hiểm để xác định mức độ thương tật. 

2.3 Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng: 

 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không có giá trị thanh toán khi đáo hạn hợp đồng. 

2.4 Thay đổi Số tiền bảo hiểm: 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực và sau năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua 

bảo hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm. 

Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp theo ngay 

sau ngày yêu cầu thay đổi Số tiền bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận. Phí thuần, 

Phí bảo hiểm và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương 

ứng. 

Trong trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm: 

• Tuổi của Người được bảo hiểm không được vượt quá 60 (sáu mươi) tuổi khi yêu cầu tăng Số 

tiền bảo hiểm; 

• Việc yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Dai-ichi Life Việt Nam vẫn còn 

đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm này; 

• Dai-ichi Life Việt Nam có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe của Người được bảo hiểm. 

2.5 Chấm dứt hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung: 

 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong các sự kiện sau xảy ra: 

• Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

này; hoặc 

• Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này đáo hạn; hoặc 

• Sản phẩm bảo hiểm chính bị chấm dứt hiệu lực; hoặc 

• Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này. 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này cũng có thể chấm dứt do những nguyên nhân khác được quy định 

tại các Điều hoặc Khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm. 

Điều 3: CÁC QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM  

Công ty sẽ không chấp nhận yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm tại Điều 2 nếu Người được bảo 

hiểm bị tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 

• trước Ngày bắt đầu có hiệu lực hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm Sản phẩm 

bổ sung này; hoặc  

• là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của: 

a. tự tử trong vòng hai năm (cho dù tử vong hay không tử vong) kể từ Ngày bắt đầu hiệu lực 

hoặc ngày khôi phục hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này hoặc việc tự gây thương 

tích của Người được bảo hiểm; hoặc 

b. hành vi phạm tội của Người thụ hưởng hay Bên mua bảo hiểm gây ra đối với Người được 

bảo hiểm; hoặc 
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c. Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải (AIDS), các bệnh có liên quan đến AIDS hay 

do vi-rút gây bệnh AIDS; hoặc 

d. việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị bắt giữ hay vượt ngục; hoặc 

e. việc sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện; hoặc 

f. việc tham gia các môn thể thao nguy hiểm như lặn có sử dụng máy thở, leo núi, nhảy dù…; 

mọi hình thức đua tốc độ cao chuyên nghiệp; hoặc 

g. chết hoặc chấn thương do bay hoặc tham gia các phương tiện hoạt động trên không, trừ 

phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép 

hoạt động và lịch trình bay. 

Điều 4: CÁC KHOẢN CHI PHÍ BẢO HIỂM  

4.1 Chi phí khai thác 

Chi phí khai thác sẽ được khấu trừ từ phí bảo hiểm đóng vào, tùy thuộc vào Năm phí bảo hiểm và 

được tính trên tỷ lệ phần trăm Phí bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung theo tỷ lệ chi phí ban 

đầu của sản phẩm bảo hiểm chính.  

4.2 Phí thuần 

Phí thuần sẽ được khấu trừ hàng tháng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng từ Giá trị tài khoản 

hợp đồng. Phí thuần sẽ thay đổi tùy theo tuổi hiện tại của Người được bảo hiểm tại thời điểm khấu 

trừ. 

Tỷ lệ Phí thuần sẽ căn cứ trên giới tính, tuổi hiện tại của Người được bảo hiểm và các nhóm tính 

phí khác. 

Tỷ lệ Phí thuần có thể thay đổi sau khi được sự phê chuẩn của Bộ Tài chính và sẽ thông báo cho Bên 

mua bảo hiểm 03 (ba) tháng trước khi áp dụng Tỷ lệ Phí thuần mới. Trong trường hợp Bên mua bảo 

hiểm không đồng ý, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu hủy Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 


