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5.1 Đối với Quyền lợi tử vong 

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi tại Điều 2.1 nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong có liên 

quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau: 

a) Tự tử hoặc có hành vi tự tử cho dù có bị mất trí hay không trong thời gian 02 năm kể từ 

Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc 

Ngày khôi phục hiệu lực Hợp Đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; 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. 

5.2 Đối với Quyền lợi tử vong do Tai Nạn 

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi tại Điều 2.2 nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong có liên 

quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân sau: 

a) Nguyên nhân nêu tại Điều 5.1.(b); hoặc 

b) Tự tử hoặc có hành vi tự tử cho dù có bị mất trí hay không; hoặc 

c) 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 

d) 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 

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

khủng bố; hoặc 

f) Người Được Bảo Hiểm bị tai nạn hàng không nhưng không là hành khách mua vé trên 

chuyến bay thương mại đó; hoặc 

g) 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 trực tiếp 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 



h) 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. 

Lưu ý: Nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong thuộc các trường hợp nêu tại Điều 5.1 và Điều 5.2 

nêu trên, Manulife chỉ chi trả Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng được xác định vào ngày Manulife 

nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sau khi khấu trừ: (i)Quyền lợi Chu toàn hậu 

sự mà Manulife đã chi trả và (ii) Nợ. 

5.3 Đối với Quyền lợi Trợ cấp y tế 

Manulife sẽ không chi trả Quyền lợi trợ cấp y tế nêu tại Điều 1 nếu như Người Được Bảo Hiểm 

phải Nằm Viện vì một trong các nguyên nhân trực tiếp sau: 

a) Các trường hợp nêu tại Điều 5.2; hoặc 

b) Việc khám sức khỏe định kz, kiểm tra sức khỏe không liên quan đến việc điều trị hay chẩn 

đoán bệnh hoặc thương tật của Người Được Bảo Hiểm hoặc bất kz điều trị y tế nào không đáp 

ứng các điều kiện Cần Thiết Về Mặt Y Khoa; hoặc 

c) Điều trị khuyết tật bẩm sinh, bệnh bẩm sinh, bệnh di truyền, vô sinh, triệt sản; hoặc 

d) Tất cả các điều trị về nha khoa trừ khi bắt buộc phải có điều trị do Tai Nạn gây ra trong khi 

Hợp Đồng còn hiệu lực; hoặc 

e) Phẫu thuật thẩm mỹ, lắp mắt kính và kính khúc xạ hoặc thiết bị trợ thính ; hoặc 

f) Thai Sản (như đã được định nghĩa tại Phụ Lục 1); hoặc 

g) Tĩnh dưỡng, bệnh tâm thần, rối loạn tâm lý, rối loạn chức năng của não; hoặc 

h) Bất kz sự điều trị hay kiểm tra liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) hoặc 

nhiễm vi rút HIV; hoặc 

i) Việc điều trị các bệnh lây qua đường tình dục; hoặc 

j) Điều trị bằng thuốc đông y/y học cổ truyền hoặc các biện pháp y học dân tộc; hoặc 

k) Tiêm phòng và tiêm miễn dịch; hoặc 

l) Việc điều trị các bệnh l{ thông thường, bao gồm: 

• Đau lưng, đau khớp, viêm khớp, viêm cơ, thoái hóa cột sống; viêm kết mạc, mộng thịt không 

phẫu thuật; hoặc 



• Viêm xoang/đa xoang, viêm Amygdal không phẫu thuật, viêm mũi họng, viêm hô hấp, viêm 

phế quản, viêm tai 

ngoài và sốt siêu vi (áp dụng đối với Người Được Bảo Hiểm từ 16 Tuổi trở lên); hoặc 

• Rối loạn tiền đình, rối loạn tuần hoàn não, thiểu năng tuần hoàn não; hoặc 

• Rối loạn tiêu hóa; hoặc 

• Viêm dạ dày, viêm tá tràng; hoặc 

• Trĩ không có phẫu thuật; hoặc 

• Viêm phần phụ, nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ; hoặc 

• Suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh; hoặc 

• Những thương tật không nghiêm trọng như rách da hoặc chấn thương phần mềm, gãy kín 

hay trật khớp ngón tay, ngón chân không phẫu thuật. 


