Để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn,

Bạn hãy chủ động bảo vệ cho chính mình và cả gia đình trên
mỗi hành trình
Về nhà vui khỏe

Đi làm hiệu quả

Du lịch vui vẻ

Vui chơi giải trí

Công tác bình an

Tận hưởng nghỉ dưỡng

BẢO HIỂM TAI NẠN CAO CẤP
Nâng bước gia đình – Vững bước tương lai
Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro do tai nạn và là nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc trên
hành trình cuộc sống của bạn và những người thân yêu.

BẢO VỆ ĐA DẠNG

GẤP ĐÔI BẢO VỆ

Các loại thương tật và
trọn vẹn các mức độ
thương tật với mức phí hợp lý

Giúp an tâm
trên các hành trình và
tại nơi công cộng

HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

THỜI HẠN BẢO VỆ

200.000 đồng /mỗi ngày

Đến 75 tuổi

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

QUYỀN LỢI BẢO VỆ
STBH: Số tiền bảo hiểm

100%
STBH

• Tử vong do tai nạn
• Thương tật toàn bộ và vĩnh
viễn do tai nạn

• Phỏng (bỏng) mức độ 2 và 3 do tai nạn (*)
10% -100% STBH tùy mức độ phỏng

Nhận trước
% STBH
khi bị các
thương tật

• Thương tật tạm thời do tai nạn (*)
2% - 10% STBH tùy mức độ thương tật

• Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (*)
2% - 75% STBH tùy mức độ thương tật

• Gãy xương do tai nạn (*)

1% - 10% STBH tùy mức độ thương tật

+ Nhận thêm

100%
STBH

+ 200.000 đồng
mỗi ngày
nằm viện

• Tử vong do tai nạn đặc biệt

• Hỗ trợ viện phí do tai nạn
Tối đa 90 ngày cho cùng 1 tai nạn.

(*) Tổng tỷ lệ thanh toán (%) của tất cả lần chi trả các thương tật do tai nạn không
vượt quá 100% Số tiền bảo hiểm và sẽ khấu trừ trước khi chi trả các quyền lợi bảo
hiểm tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Vui lòng tham khảo các quyền lợi bảo
hiểm ở bảng kế bên.
Lưu ý: Bảng tỉ lệ thanh toán chi tiết quyền lợi bảo hiểm thương tật do tai nạn áp dụng cho
sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp thuộc dòng sản phẩm Liên kết đầu tư.

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

BẢNG TỈ LỆ THANH TOÁN CHI TIẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
Tỉ lệ
thanh toán
(%STBH)

Thương tật toàn bộ và
vĩnh viễn do tai nạn
1. Mất hai chi

100%

Thương tật bộ phận
vĩnh viễn do tai nạn
1. Cụt một chân hoặc một cánh tay

Tỉ lệ
thanh toán
(%STBH)
75%
65%

2. Mất hai bàn tay

100%

• Cụt trên khuỷu tay hoặc trên đầu gối
• Cụt từ khuỷu tay hoặc từ đầu gối trở xuống

3. Mất thị lực (Mù hoàn toàn và
không thể hồi phục) hai mắt

100%

2. Câm hoàn toàn và không thể hồi phục

50%

3. Mất thị lực (Mù hoàn toàn và không
thể hồi phục) một mắt

50%

Tỉ lệ
thanh toán
(%STBH)

Phỏng (bỏng) do tai nạn
1. Bỏng độ ba từ 20% diện tích da

100%

2. Bỏng độ ba từ hơn 10% đến dưới
20% diện tích da

50%

3. Bỏng độ hai từ hơn 20% diện tích da

10%

Thương tật tạm thời do tai nạn

Tỉ lệ
thanh toán
(%STBH)

1. Ngực
• Tràn khí màng phổi do chấn thương bên ngoài
• Tràn máu màng phổi do chấn thương bên ngoài

2%
4%

2. Bụng
• Lá lách – vỡ lá lách (vết thương lách hoặc vỡ
lách thì 2)
• Gan – vỡ gan (vết thương gan hoặc vỡ gan thì 2)
• Dạ dày và ruột – thủng dạ dày hoặc ruột
non hoặc ruột già
• Tụy – vỡ tụy

2%
3%
6%
10%

3. Hệ tiết niệu
• Chấn thương mỗi thận do một hay những
nguyên nhân sau: Rách vỏ thận, vỡ thận toàn
bộ, rách các lớp của vỏ thận, đứt chỗ nối giữa
niệu quản và bể thận, chấn thương dẫn đến tắc
nghẽn động mạch thận
• Rách hoặc đứt niệu đạo
• Rách thành bàng quang
• Đứt một niệu quản
• Chấn thương hai thận do cùng một tai nạn

2%

3%
3%
6%
10%

4. Cụt ở ngón tay cái
• Xương bàn ngón cái
• Hai đốt
• Một đốt

5. Cụt ở ngón tay trỏ
• Xương bàn ngón trỏ
• Ba đốt
• Hai đốt
• Một đốt

6. Cụt ở ngón tay giữa
• Xương bàn tay ngón giữa
• Ba đốt
• Hai đốt
• Một đốt

7. Cụt ở ngón tay áp út
• Xương bàn tay ngón áp út
• Ba đốt
• Hai đốt
• Một đốt

8. Cụt ở ngón tay út
• Xương bàn tay ngón út
• Ba đốt
• Hai đốt
• Một đốt

9. Cụt ở ngón chân
• Tất cả các ngón
• Hai đốt của ngón chân cái
• Một đốt của ngón chân cái
• Các ngón khác, nếu cụt từ một ngón chân
trở lên, mỗi ngón được thanh toán

10. Mất thính lực (Điếc hoàn toàn và
không thể hồi phục)
• Hai tai
• Một tai

4. Mô liên kết
Đứt hoàn toàn của một trong các dây chằng
đầu gối sau đây:
• Dây chằng giữa hoặc bên
• Dây chằng chéo trước hoặc sau

25%
20%
10%

Gãy xương do tai nạn
1. Xương sườn
• Gãy từ ba xương sườn trở lên
• Gãy hai xương sườn

Tỉ lệ
thanh toán
(%STBH)
2%
1%

2. Gãy một hoặc nhiều xương chậu,
trừ xương cùng và xương cụt

3%

3. Xương bánh chè – gãy một xương
bánh chè

1%

4. Chấn thương các phần của một
chi trên do gãy một hoặc nhiều
các xương dưới đây: Xương đòn,

3%

5. Gãy xương chày và/ hoặc xương
mác của cùng một chân

3%

6. Gãy xương đùi của một chân

6%

xương cánh tay, xương trụ, xương quay

15%
10%
8%
4%

8%
6%
4%
2%

8%
6%
4%
2%

8%
6%
4%
2%

30%
10%
4%
2%

7. Xương cột sống
• Xương sống: Gãy một hoặc nhiều thân
đốt sống, hoặc gãy trật cột sống, trừ
xương cùng và xương cụt
• Gãy một hoặc nhiều các xương dưới đây,
không bao gồm việc gãy trên vết gãy cũ:
Mỏm gai, mỏm ngang, mỏm khớp đốt
sống, cung đốt sống, xương cùng và
xương cụt

8%

1%

8. Xương sọ – vỡ một hoặc nhiều
phần xương sọ, trừ các xương mặt

10%

9. Xương mặt – vỡ một hoặc nhiều
phần xương mặt

3%

10. Tay – chấn thương của một tay:
• Gãy hai hoặc nhiều xương cổ tay
• Gãy hai hoặc nhiều xương đốt bàn tay/
đốt ngón tay

1%
1%

11. Chân – chấn thương của một chân:

50%
15%

• Gãy hai hoặc nhiều xương đốt bàn chân/
đốt ngón chân

1%

12. Xương cổ chân – gãy một hoặc nhiều
xương cổ chân của một chân.

3%

4%

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

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Tuổi tham gia : 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc: 75 tuổi
Thời hạn bảo hiểm: 5 – 75 năm

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ
• Tự tử;
• Do hành động 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;
• Bị kết án tử hình, tham gia vào các hoạt động bất
hợp pháp;
• Chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động hay
bạo loạn dân sự;
• Các vụ nổ hoặc phóng xạ do các vũ khí, trang
thiết bị lắp đặt hạt nhân, nguyên tử hay hóa học
gây ra;
• Ảnh hưởng của rượu bia, các loại thuốc bất kỳ;
• Do tham gia các cuộc đua, các loại hình thể thao
chuyên nghiệp hoặc các hoạt động dưới nước
có sử dụng mặt nạ thở;
• Do 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 dân dụng.
Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản để biết thêm
chi tiết về Điều khoản loại trừ.

Dai-ichi Connect giúp bạn quản lý hợp đồng hiệu quả và yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng hơn.

• Dễ dàng thao tác
• Giao dịch mọi lúc mọi nơi
• Tận hưởng điểm thưởng nhanh chóng

Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập Cổng thông tin Khách hàng tại http://kh.dai-ichi-life.com.vn để truy vấn hợp đồng và thực hiện giao dịch.

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

