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STT Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung điều chỉnh 

1 Điều 4: PHÍ 
BẢO HIỂM 

4.1 Phí bảo hiểm phải được nộp khi đến hạn ngay cả trong trường 
hợp Người được bảo hiểm đang bị Bệnh tật hoặc Thương tật. 

 4.2 Trong trường hợp sản phẩm bảo hiểm bổ sung này mất hiệu 
lực do không đóng phí, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi 
phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trong vòng 30 
ngày kể từ ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung này mất hiệu lực 
hoặc 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thời gian gia hạn đóng phí của 
hợp đồng bảo hiểm (tùy theo sản phẩm chính) hoặc khoảng thời 
gian khác do Dai-ichi Life Việt Nam quy định tại từng thời điểm. 
Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tái thẩm định và có quyền chấp thuận 
hoặc từ chối yêu cầu khôi phục hiệu lực này. 

 Trường hợp sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được Dai-ichi Life Việt 
Nam chấp thuận cho khôi phục, Mức phí bảo hiểm tại thời điểm khôi 
phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được áp dụng. 

 4.3 Dai-ichi Life Việt Nam có thể thay đổi Mức phí bảo hiểm 
của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này vào bất kỳ Ngày gia hạn 
năm hợp đồng nào trong tương lai với sự chấp thuận của Bộ Tài 
Chính. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thông báo bằng văn bản cho 
Bên mua bảo hiểm trước ba tháng khi việc thay đổi mức phí bắt 
đầu có hiệu lực. 

4.4 Nếu có khoản phí bảo hiểm hoặc phí thuần (áp dụng với sản 
phẩm chính thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư) còn 
lại chưa đóng hoặc chưa khấu trừ đủ của sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung này của năm hợp đồng hiện hành, thì khoản phí bảo hiểm 
hoặc phí thuần này sẽ trở thành một khoản nợ của hợp đồng bảo 
hiểm sản phẩm chính. 

4.1 Phí bảo hiểm phải được nộp khi đến hạn ngay cả trong trường hợp 
Người được bảo hiểm đang bị Bệnh tật hoặc Thương tật. 

4.2 Dai-ichi Life Việt Nam có thể thay đổi Mức phí bảo hiểm của sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung này vào bất kỳ Ngày gia hạn năm hợp đồng nào 
trong tương lai với sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Dai-ichi Life Việt 
Nam sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên mua bảo hiểm trước ba tháng 
khi việc thay đổi mức phí bắt đầu có hiệu lực. 

  

 

 

 

 


