
ĐIỀU KHOẢN  LOẠI TRỪ ĐỐI CỦA SP BẢO HIỂM 

“ĐIỂM TỰ ĐẦU  TƯ” 

17.1 Công Ty sẽ không thanh toán bất kỳ quyền lợi khi Người Được Bảo Hiểm tử vong do 

nguyên nhân trực tiếp liên quan đến một trong các sự kiện/hành vi sau: 

a) Tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian hai (02)năm kể từ Ngày Cấp Hợp Đồng hoặc ngày 

khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau cho dù Người Được 

Bảo Hiểm có bị mất trí hay không. Đối với khoản tăng của Số TiềnBảo Hiểm, loại trừ do nguyên 

nhân tự tử sẽ được áp dụng với thời gian hai (02) năm kể từ ngày việc tăng Số Tiền Bảo Hiểm 

có hiệu lực; hoặc 

b) Hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Bên Mua Bảo Hiểm, Người Thụ Hưởng hoặc Người 

Được Bảo Hiểm; hoặc  

c) Liên quan đến Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) và tình trạng hoặc bệnh tật 

nào liên quan đến AIDS (ARC), hoặc nhiễm vi rút (virus) gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV); 

hoặc 

17.2 Trong các trường hợp trên, Công Ty sẽ chỉ hoàn lại cho Bên Mua Bảo Hiểm: 

(i) Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng được xác định vào Ngày Định Giá Kế Tiếp sau ngày Công Ty từ 

chối chi trả quyền lợi bảo hiểm; cộng 

(ii) Phí Ban Đầu, Phí Bảo Hiểm Rủi Ro và Phí Quản Lý Hợp Đồng đã thu; Trừ đi: 

(iii)Các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán 

và Nợ (nếu có); và 

(iv) Các khoản chi phí khám, xét nghiệm y khoa. Công Ty sẽ không yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm 

hoàn trả bất kz khoản thanh toán nào nếu tổng các khoản (i) và 

(ii) nhỏ hơn tổng các khoản (iii) và (iv) nêu trên. 


