
Liên hệ ngay với chúng tôi để 
xây dựng giải pháp bảo vệ 
tương lai tốt nhất cho gia đình 
yêu thương của bạn!

Hãy luôn dành những điều tốt đẹp và thân thương nhất cho gia đình của mình. 

(028) 3810 0888

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN
LOẠI TRỪ (*)

LOẠI TRỪ QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM TỬ VONG

• Tự tử trong vòng 02 (hai) năm kể từ 
Ngày hiệu lực hợp đồng; 
• Do hành vi cố ý của Bên mua bảo 
hiểm, Người thụ hưởng đối với Người 
được bảo hiểm; 
• Thi hành án tử hình;
• Hành vi vi phạm pháp luật của Người 
được bảo hiểm; 
• Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải AIDS; 
• Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái 
phép các chất gây nghiện.

LOẠI TRỪ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN

Các loại trừ Quyền lợi bảo hiểm tử 
vong và tình trạng Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn xảy ra trước Ngày hiệu lực 
hợp đồng.

LOẠI TRỪ QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

• Bệnh tồn tại trước Ngày có hiệu lực 
hợp đồng;
• Bệnh được chẩn đoán trong vòng 90 
(chín mươi) ngày kể từ ngày được chấp 
thuận bảo hiểm;
• Do Người thụ hưởng hay Bên mua bảo 
hiểm gây ra đối với Người được bảo hiểm;
• Tự gây thương tích hoặc cố gắng tự 
gây thương tích;
• Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 
phải AIDS;
• Việc nhiễm chất phóng xạ;
• Do tham gia các môn thể thao nguy 
hiểm;
• Là hậu quả của tấn công bằng vũ khí 
nguyên tử, vũ khí hóa học hoặc vũ khí 
sinh học;
• Là hậu quả của các hoạt động quân sự 
trong khi đang phục vụ trong quân ngũ;
• Do việc sử dụng rượu, chất có cồn, chất 
độc, khí độc hoặc các chất tương tự;
• Do việc tặng cho, hiến một phần hoặc 
toàn bộ nội tạng, hoặc một phần thân thể.

(*) Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều 
khoản để biết thêm chi tiết về Điều khoản 
loại trừ.

BẢO HIỂM BẢO TOÀN
THU NHẬP GIA ĐÌNH

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3810 0888      |      Fax: (028) 3997 3000      |      www.dai-ichi-life.com.vn

      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 515 tỷ đô-la Mỹ, doanh thu phí bảo hiểm đạt 64 tỷ 
đô-la Mỹ (tính đến ngày 31/3/2019). 

Ngoài Việt Nam, tập đoàn Dai-ichi Life đã mở rộng hoạt động kinh 
doanh BHNT sang Ấn Độ, Thái Lan, Úc, Indonesia, Campuchia, 
Myanmar 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.

Sau hơn 13 năm hoạt động tại Việt Nam, 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, vinh dự phục vụ hơn 3 triệu khách hàng thông qua đội ngũ 1.400 nhân viên và 82.600 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 290 văn phòng và tổng đại lý rộng khắp toàn quốc (tính đến ngày 31/12/2019). 

Vào ngày 03/10/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã được Bộ Tài chính cấp Giấy phép chấp thuận cho đợt 
tăng vốn thứ tám lên gần 7.700 tỷ đồng, 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



Không chỉ bảo vệ cho 1 trụ cột tài chính, khi quyền lợi “Hỗ trợ thu nhập định kỳ” đang được chi trả, nếu 
Người được bảo hiểm của sản phẩm chính Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Dai-ichi Life 
Việt Nam sẽ chi trả một lần giá trị nào lớn hơn giữa:

Gia đình là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng và gắn kết các thành viên bằng tình cảm thiêng liêng. Để gìn giữ 
cuộc sống hạnh phúc, yêu thương không chỉ dừng ở lời nói mà còn là sự đảm bảo nguồn lực tài chính 
vững vàng, nền tảng giúp gia đình đứng vững trước mọi sóng gió. 

Hãy chắc rằng, những điều tốt đẹp mà bạn dành cho gia đình không chỉ ở hiện tại mà sẽ luôn duy trì 
vững vàng trong tương lai mặc cho mọi biến cố xảy đến. Vậy đâu là giải pháp tốt nhất để bảo vệ cuộc 
sống hạnh phúc của gia đình, tương lai của con trẻ và những năm tháng hưu trí an nhàn của cha mẹ 
luôn được đảm bảo?

Với quyền lợi tiền mặt được chi trả định kỳ trong nhiều năm suốt thời hạn sản phẩm, bạn có thể chủ 
động bảo vệ nguồn tài chính và hoàn toàn an tâm trước những yếu tố không lường trước được. Tình 
yêu thương bạn dành cho gia đình vẫn sẽ được đảm bảo duy trì và giúp những người thân thương 
nhất vượt qua mọi khó khăn.

Tuổi tham gia: 18 đến 65 tuổi.
Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi.
Thời hạn bảo hiểm: từ 5 đến 25 năm.
Thời hạn đóng phí: bằng Thời hạn bảo hiểm.

Ghi chú: Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

(*) Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bổ sung này để biết chi tiết về tỷ lệ % chi trả trong trường hợp hợp đồng chấm dứt 
hiệu lực do nguyên nhân khác.

BẢO HIỂM BẢO TOÀN THU NHẬP GIA ĐÌNH
Bảo toàn thu nhập – đảm bảo tương lai

BẢO HIỂM BẢO TOÀN THU NHẬP GIA ĐÌNH – LỰA CHỌN BẢO VỆ THU NHẬP HIỆU QUẢ

THÊM BẢO VỆ CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM CHÍNH

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tùy vào kế hoạch lựa chọn, bạn sẽ nhận được khoản thu nhập đều đặn hằng năm bù đắp vào nguồn thu 
nhập định kỳ khi chẳng may biến cố không mong muốn xảy đến với người trụ cột:

NHẬN CÁC KHOẢN TIỀN MẶT HÀNG NĂM VỚI QUYỀN LỢI HỖ TRỢ THU NHẬP ĐỊNH KỲ

MỖI NĂM
Số tiền bảo hiểm 

LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO CHI TRẢ QUYỀN LỢI NGAY CẢ KHI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
CHÍNH CHẤM DỨT

Ngay cả khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn, quyền lợi Hỗ trợ 
thu nhập định kỳ đã phát sinh vẫn được chi trả tùy theo nguyên nhân mất hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực: 

 - Nếu Người được bảo hiểm sản phẩm chính Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 
Nhận toàn bộ quyền lợi Hỗ trợ thu nhập của Người được bảo hiểm sản phẩm chính.

 - Nếu do nguyên nhân khác (*): Nhận tỷ lệ % tổng quyền lợi Hỗ trợ thu nhập định kỳ còn lại.

HOẶC
tổng quyền lợi Hỗ trợ thu nhập định kỳ còn lại 

BẢO VỆ  TOÀN DIỆN

Duy trì nguồn thu nhập của gia đình với quyền lợi 
Hỗ trợ thu nhập định kỳ.

Được bảo vệ trước nhiều rủi ro:
• Tử vong, 
• TTTBVV, 
• Bệnh hiểm nghèo

ĐẢM BẢO CHI TRẢ
Đảm bảo chi trả luôn luôn lớn hơn 
100% Số tiền bảo hiểm trước mọi rủi ro

Bảo vệ lên đến 2 người với 
quyền lợi nhân đôi,  không thấp 
hơn 500% Số tiền bảo hiểm

QUYỀN LỢI TIỀN MẶT ĐỊNH KỲ

GẤP ĐÔI BẢO VỆ

CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÙ HỢP
Tùy theo nhu cầu bảo vệ mà bạn có thể linh hoạt lựa chọn 1 trong 2 kế hoạch bảo vệ nguồn tài chính:

(*) Vui lòng tham khảo danh sách Bệnh hiểm nghèo được quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bổ sung này.

• BỆNH HIỂM NGHÈO (*)
• TỬ VONG
• THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN

Kế hoạch
BẢO TOÀN THU NHẬP GIA ĐÌNH TOÀN DIỆN02TỬ VONG • 

THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN • 

Kế hoạch
BẢO TOÀN THU NHẬP GIA ĐÌNH 01


