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STT Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung điều chỉnh 

1 ĐIỀU 1: CÁC 
ĐỊNH NGHĨA 

Không có 1.10 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 Việt Nam chấp 
thuận và phải được thực hiện không sớm hơn 180 ngày kể từ ngày 
xảy ra Tai nạn.  

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. 



STT Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung điều chỉnh 

 Phụ lục 1 Bảng 
Sự kiện bảo 
hiểm và Tỷ lệ 
thanh toán 

(Tính theo tỷ lệ 
phần trăm của 
Số tiền bảo 
hiểm của sản 
phẩm) 

 

Phân loại  Sự kiện bảo hiểm Tỷ lệ thanh toán 

1. … … 

2. Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn do tai nạn 

1. Mất khả năng lao động 
hoàn toàn và vĩnh viễn 

2. Mất hai chi 

3. Mất hai bàn tay 

4. Mất thị lực (Mù hoàn 
toàn và không thể hồi 
phục) hai mắt 

 

 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

… … … 1.6  

 

Phân loại  Sự kiện bảo hiểm Tỷ lệ thanh toán 

1. … … 

2. Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn do tai nạn 

100% 

… … … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


