
ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CỦA SP BẢO HIỂM 

“AN TÂM VUI SỐNG” 

4.1 Đối với Quyền lợi bảo hiểm ung thư Công Ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm ung thư 

theo quy định tại Điều 1 nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên 

nhân sau: 

a) Các Bệnh Có Sẵn, ngoại trừ những trường hợp đã được kê khai và được sự chấp thuận của 

Công Ty. 

b) Nổ hoặc phóng xạ từ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và nguyên tử, nhiễm độc phóng xạ từ 

việc cài đặt hạt nhân và nguyên tử. 

4.2 Đối với Quyền lợi bảo hiểm tử vong 

Công Ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định tại Điều 2.1 nếu sự kiện 

gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên 

nhân sau: 

a) Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, cho dù 

Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc 

b) Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc 

của Người Thụ Hưởng. 

4.3 Đối với Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn 

Công Ty sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn theo quy định tại Điều 2.2 nếu 

sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau: 

a) Một trong các trường hợp nêu tại Điều 4.2 nêu trên; hoặc 

b) Do Người Được Bảo Hiểm tự ý sử dụng bất kz loại thuốc kích thích, ma túy, chất gây nghiện, 

chất độc hoặc thuốc không theo chỉ định của bác sĩ; hoặc 

c) Do chiến tranh hoặc hành động nào liên quan đến chiến tranh, dù là được tuyên bố hay 

không được tuyên bố, tham gia lực lượng vũ trang của bất kz nước nào đang có chiến tranh 

hay lực lượng dân phòng; hoặc 

d) Tham gia đánh nhau, ẩu đả, bạo loạn, khởi nghĩa, bạo động dân sự, biểu tình, đình công hay 

khủng bố; hoặc 



e) Người Được Bảo Hiểm bị tai nạn hàng không, trừ khi Người Được Bảo Hiểm là hành khách 

có mua vé trên một chuyến bay thương mại; hoặc f) Bất kz tổn thương nào của Người Được 

Bảo Hiểm xảy ra khi cố tình cản trở hoặc chống lại việc truy bắt của người thi hành pháp luật 

hoặc do hậu quả của các hành vi chạy xe quá tốc độ hoặc uống rượu bia vượt quá mức quy 

định khi tham gia giao thông theo luật giao thông hiện hành; hoặc 

g) Tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động có tính chất nguy hiểm 

như nhảy dù, leo núi, săn bắn, đua xe, đua ngựa, lặn có bình khí nén; hoặc 

h) Bệnh Có Sẵn, ngoại trừ những trường hợp đã được  Quy tắc và Điều Khoản Sản Phẩm Bảo 

Hiểm Tử Kz Mở Rộng - Lựa chọn đóng phí 10 năm 5 kê khai và được sự chấp thuận của Công 

Ty; hoặc 

i) Bất kz tình trạng tổn thương, bỏng hay thương tật nào của Người Được Bảo Hiểm là hậu quả 

của việc điều trị bệnh. 

4.4 Lưu ý 

Nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong thuộc các trường hợp nêu tại Điều 4.2 và/hoặc Điều 4.3 

nêu trên, Công Ty sẽ hoàn lại giá trị nào lớn hơn giữa Giá Trị Hoàn Lại (nếu có) tại thời điểm tử 

vong và số Phí Bảo Hiểm mà Bên Mua Bảo Hiểm đã thực đóng, không có lãi sau khi đã khấu 

trừ: (i) các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán và Nợ (nếu có) và (ii) các chi phí thực 

tế của Công Ty phát sinh hợp l{ liên quan đến Hợp Đồng. Nếu Người Được Bảo Hiểm được 

chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Nghiêm Trọng thuộc các trường hợp nêu tại Điều 4.1, Hợp 

Đồng được tiếp tục duy trì hiệu lực nếu phí bảo hiểm đến hạn vẫn được đóng đầy đủ như quy 

định của Hợp Đồng, trừ trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt do kê khai không trung thực như 

quy định tại Điều 16.2. 


