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      TẬP ĐOÀN DAI-ICHI LIFE

Dai-ichi Life được thành lập vào năm 1902, là công ty bảo hiểm nhân 
thọ tương hỗ đầu tiên của Nhật Bản (Dai-ichi Mutual Life Insurance 
Company, Limited). Dai-ichi Life rời khỏi cơ cấu công ty tương hỗ, cổ 
phần hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo vào năm 
2010, và chuyển sang cơ cấu công ty cổ phần vào năm 2016 (Dai-ichi 
Life Holdings Inc.). Dai-ichi Life Holdings Inc. là một trong những tập 
đoàn BHNT hàng đầu tại Nhật Bản với tổng giá trị tài sản 467 tỷ đô-la 
Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm đạt 40 tỷ đô-la Mỹ (tính đến ngày 
31/3/2017). 

Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh 
doanh BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia và Mỹ. Tập đoàn 
Dai-ichi Life đã mở Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại 
Singapore và Trụ sở Khu vực Bắc Mỹ tại New York. 

      CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Trực thuộc Dai-ichi Life Holdings Inc. và là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life, công ty TNHH Bảo 
hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) được thành lập vào tháng 1/2007, và đây là thị 
trường nước ngoài đầu tiên mà Tập đoàn Dai-ichi Life có công ty BHNT sở hữu 100% vốn.

Chỉ sau hơn 10 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng nền tảng vững chắc và giữ vững vị 
thế là một trong 4 công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam về tổng doanh thu phí bảo hiểm, 
phục vụ gần 1,6 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 900 nhân viên và 60.000 tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp. Dai-ichi Life Việt Nam tự hào giữ vị trí thứ 3 về mạng lưới phục vụ khách hàng với hệ 
thống hơn 200 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 31/3/2017).

Ngày 18/1/2017, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp 
Giấy phép chấp thuận việc tăng vốn lên thành 117 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những công ty 
bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hoá lớn nhất thị trường, minh chứng tiềm lực tài chính vững mạnh 
cũng như cam kết “Gắn bó dài lâu” với khách hàng Việt Nam.

Tòa nhà trụ sở Dai-ichi Life Holdings
tại Tokyo, Nhật Bản

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong:
- Tự tử trong vòng 02 (hai) năm kể 
từ Ngày hiệu lực hợp đồng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Sử dụng ma túy hoặc sử dụng 
trái phép các chất gây nghiện;
- Bị tử hình, tham gia vào các 
họat động bất hợp pháp;
- Hành vi phạm tội của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng. 

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
trường hợp tử vong do tai nạn:
- Tự tử; 
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm; 
- Các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ 
khí hóa học gây ra;
- Sử dụng trái phép rượu bia, lạm 
dụng thuốc;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

• Loại trừ quyền lợi bảo hiểm 
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:
- Tình trạng Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn xảy ra trước;
- Do hành vi cố ý của Bên mua 
bảo hiểm, Người được bảo hiểm 
hoặc Người thụ hưởng; 
- Nhiễm HIV, bị AIDS hay các 
bệnh có liên quan đến HIV/AIDS;
- Hành vi vi phạm pháp luật của 
Người được bảo hiểm;
- Tham gia vào các cuộc đua, các 
môn thể thao nguy hiểm;
- Bay hoặc tham gia các phương 
tiện hoạt động trên không trừ khi 
với vai trò hành khách có mua vé 
của một hãng hàng không.

TÓM TẮT
 CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

Vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và 
Điều khoản sản phẩm để có thông tin 
đầy đủ về các Điều khoản loại trừ.




