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Bảo hiểm bổ sung miễn thu phí bệnh hiểm nghèo được thiết kế với
mong muốn đem đến sự an tâm cho khách hàng trước những gánh
nặng về tài chính khi phải tiếp tục đóng phí cho hợp đồng bảo hiểm
nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào.

Chi tiết quyền lợi bảo hiểm

Khi người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo được bảo
hiểm, khách hàng sẽ được miễn phí bảo hiểm của sản phẩm
bảo hiểm chính và các sản phẩm bảo hiểm bổ sung khác
tham gia cùng với Hợp đồng bảo hiểm này * như sau:
Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 1: miễn phí trong vòng 60
tháng kể từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn
đoán mắc bệnh nhưng không vượt quá thời hạn bảo hiểm
của sản phẩm này. Khách hàng có thể tiếp tục đóng phí bảo
hiểm bổ sung miễn thu phí này.
Mắc bệnh hiểm nghèo mức độ 2 hoặc mức độ 3: miễn phí kể
từ ngày đến hạn đóng phí ngay sau ngày được chẩn đoán
mắc bệnh cho đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này.
* Không bao gồm phí tích lũy của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư
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Mức độ 1
Ung thư
Bệnh liên quan
đến tim mạch
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Mức độ 2

Mức độ 3

1. Ung thư biểu mô tại chỗ

1. Ung thư

2. Phẫu thuật bắc cầu
động mạch vành ít xâm lấn
3. Can thiệp mạch vành qua da
4. Đặt máy tạo nhịp tim hoặc
máy khử rung tim
5. Phẫu thuật dẫn lưu não thất
6. Nong và đặt stent cho
động mạch cảnh
7. Điều trị van tim ít xâm lấn
8. Đặt màng lọc tĩnh mạch chủ

2.Phẫu thuật bắc cầu
động mạch vành
3.Nhồi máu cơ tim
4.Đột quỵ
5.Bệnh cơ tim
6.Phẫu thuật van tim
7.Phẫu thuật động mạch chủ
8.Tăng áp lực động mạch phổi
nguyên phát

Bệnh liên quan đến
hệ thần kinh

9. Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên
10. Hôn mê liên tục từ 48 giờ
11. Phẫu thuật tạo hình
khuôn mặt
bị tổn thương do tai nạn.

1. Hôn mê liên tục từ 72 giờ
2. Tổn thương não
3. Liệt một chi

9.U não lành tính
10.Hôn mê sâu
11.Chấn thương sọ não nặng
12.Phẫu thuật sọ não hở
13.Sa sút trí tuệ
14.Bệnh Parkinson
15.Bệnh tế bào thần kinh
vận động
16.Bệnh xơ cứng rải rác
17.Loạn dưỡng cơ
18.Liệt 2 chi
19.Bại liệt
20.Viêm não nặng do vi rút
21.Viêm màng não do vi khuẩn

Bệnh liên quan
đến các tạng chủ và
cơ quan chức năng

12.Ghép ruột non
13.Ghép giác mạc
14.Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống
ít nghiêm trọng
15.Phẫu thuật gan
16.Thiếu máu bất sản có thể
phục hồi
17.Xơ gan

4. Bệnh thận
5. Phẫu thuật cắt bỏ một
lá phổi

22.Suy thận
23.Ghép cơ quan
24.Bệnh Lupus ban đỏ hệ thống
25.Bệnh gan mạn tính
26.Viêm tụy mạn tính tái phát
27.Bệnh phổi mạn tính
28.Thiếu máu bất sản
29.Ghép tủy xương
30.Viêm gan siêu vi thể tối cấp

Các bệnh khác

18.Mất thị lực một mắt
19.Mất thính lực một tai
20.Bỏng

31.Mù hai mắt
32.Mất thính lực
33.Mất khả năng phát âm
34.Bỏng nặng
35.Mất khả năng sống độc lập
36.Mất hai chi
37.Viêm đa khớp dạng thấp nặng
38.Nhiễm vi rút HIV do tai nạn
nghề nghiệp
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THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI THAM GIA BẢO HIỂM

Tuổi tham gia: 18 tuổi đến 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc thời hạn bảo hiểm: 75 tuổi
Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn hợp đồng
Định kỳ đóng phí: linh hoạt với 4 định kỳ đóng phí: Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng
Quyền lợi miễn thu phí bệnh hiểm nghèo được chi trả tiếp tục sống sau 14 ngày
kể từ ngày chẩn đoán.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Tử vong do bệnh hiểm nghèo trong vòng 14 ngày kể từ ngày bệnh hiểm nghèo
được chẩn đoán xác định; hoặc
Nguyên nhân dẫn đến bệnh hiểm nghèo là một trong các trường hợp sau đây:
Các nguyên nhân dẫn đến bệnh hiểm nghèo đã có trước hoặc có trong vòng 90 ngày
kể từ ngày có hiệu lực hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất;
Do NĐBH bị ảnh hưởng của rượu hoặc việc dùng thuốc không được chỉ định hoặc
không theo toa; hoặc
Do bệnh lý bẩm sinh; hoặc
Tham gia các môn thể thao nguy hiểm, các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc du
lịch hàng không trừ khi NĐBH là hành khách trên các chuyến bay thương mại được
cấp phép; hoặc
Hành động cố ý bao gồm nhưng không giới hạn của việc đánh nhau, ẩu đả, sử
dụng chất kích thích, ma túy, tự tử hoặc mưu toan tự tử, hoặc cố tình tự gây ra
thương tích trong lúc tỉnh táo hay mất trí; hoặc
Hành vi phạm tội của khách hàng hay Người thụ hưởng; hoặc
Nhiễm HIV hay AIDS, ngoại trừ trường hợp mắc phải HIV do tai nạn nghề nghiệp theo
phạm vi bảo hiểm số 37 được nêu trong Phụ lục 4 của quy tắc và điều khoản này.

LƯU Ý:
Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm.
Mọi chi tiết về quyền lợi bảo hiểm sẽ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản
sản phẩm Bảo hiểm bổ sung miễn thu phí bệnh hiểm nghèo.
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