ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CỦA SP BẢO HIỂM
“CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP ƯU VIỆT”
19.1 Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong và Quyền lợi trợ cấp mai táng
theo quy định tại Điều 12 nếu sự kiện gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm có liên quan
trực tiếp đến một trong các sự kiện sau:
a) Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 (hai) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng
hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù Người Được
Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc
b) Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, ngoại trừ hành vi vô ý, của Người Được Bảo Hiểm,
Người Được Bảo Hiểm 2, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng. Trong các trường
hợp trên, Công Ty sẽ chi trả số lớn hơn giữa:
(i) Giá Trị Hoàn Lại và
(ii) Tổng Phí Bảo Hiểm đã đóng không có lãi sau khi trừ:các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được
thanh toán và/hoặc Nợ (nếu có). Nếu số tiền nêu trên không đủ để cấn trừ Quyền lợi trợ cấp
mai táng, Công Ty không yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm hoàn trả phần còn thiếu.
19.2 Công Ty sẽ không thanh toán Quyền lợi Bệnh lý Nghiêm Trọng quy định tại Điều 13 nếu
sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau:
a) Trường hợp nêu tại Điều 19.1.(b); hoặc
b) Tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương, cho dù Người
Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc
c) 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; hoặc
d) Các Bệnh Có Sẵn, ngoại trừ những trường hợp đã được kê khai và được sự chấp thuận của
Công Ty.
Ngoại trừ quy định tại Điều 19.1, Hợp Đồng vẫn duy trì hiệu lực trong trường hợp Quyền lợi
Bệnh Lý Nghiêm Trọng bị loại trừ theo các quy định trên đây

