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Điều khoản bổ sung này được áp dụng và là một bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp đồng 

bảo hiểm nếu như trong phần Giấy chứng nhận bảo hiểm có kèm theo sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 

Các điều khoản và điều kiện quy định trong Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm vẫn được áp dụng đối 

với sản phẩm bảo hiểm bổ sung này trừ khi có quy định khác.  

 

Điều 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1.1 “Người được bảo hiểm” 

là người được ghi tên là Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này quy định tại 

Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

1.2 “Độ tuổi có thể được bảo hiểm” 

là tuổi từ 18 đến 60 tính theo sinh nhật trước của Người được bảo hiểm xét vào Ngày bắt đầu 

quyền lợi bảo hiểm áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 

1.3 “Ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm” 

là ngày sản phẩm bảo hiểm bổ sung này chấm dứt hiệu lực như quy định trong Giấy chứng nhận 

bảo hiểm. 

1.4 “Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn” 

có nghĩa là Người được bảo hiểm mất khả năng lao động do bị tổn thương thân thể hay bệnh tật, 

dẫn đến hậu quả: 

a. Người được bảo hiểm hoàn toàn mất khả năng hoạt động trong khoảng thời gian liên tục sáu 

tháng, và đồng thời theo nhận định của Dai-ichi Life Việt Nam sau khi xem xét các bằng 

chứng y khoa thỏa đáng, Người được bảo hiểm mãi mãi không còn khả năng lao động để 

kiếm sống; hoặc 

b. Người được bảo hiểm bị: 

i. cụt hoàn toàn cả hai tay hoặc hai chân, hoặc một tay và một chân; hoặc 

ii. mất thị lực không thể phục hồi cả hai mắt; hoặc 

iii. cụt hoàn toàn một tay hoặc một chân và đồng thời mất thị lực không thể phục hồi một mắt.  

Nếu Người được bảo hiểm chỉ toàn làm các công việc nội trợ không lương vào khoảng thời gian 

xảy ra sự kiện đưa đến Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn thì định nghĩa trên cũng 

bao gồm cả các công việc nội trợ không lương. Người được bảo hiểm phải được điều trị tại nhà 

và phải thường xuyên được một chuyên viên y tế chăm sóc điều trị.  

1.5 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này bao gồm quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí (khi tham gia với 

Hợp đồng sản phẩm chính truyền thống) và quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí (khi tham gia 

với Hợp đồng sản phẩm bảo hiểm hưu trí). Bên mua bảo hiểm sẽ lựa chọn quyền lợi bảo hiểm cụ 

thể khi tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. Quyền lợi bảo hiểm cụ thể của từng Hợp đồng 

bảo hiểm sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và không thay đổi trong suốt thời 

gian hợp đồng của sản phẩm này.  

1.6 “Số tiền bảo hiểm” 

Là số tiền mà Dai-ichi Life Việt Nam nhận bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm bổ sung này với 

lựa chọn quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí; và được quy định trong Giấy chứng nhận bảo 

hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi bổ sung có liên quan khác (nếu có).  
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Điều 2: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  

2.1 Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc Mất khả năng lao động 

hoàn toàn và vĩnh viễn: 

Trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, nếu Người được bảo hiểm bị tử 

vong hoặc Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn trước Ngày chấm dứt quyền lợi bảo 

hiểm, tùy theo quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm khi tham gia 

sản phẩm bảo hiểm bổ sung này, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi tương ứng như sau: 

a. Đối với quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí: 

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ ngừng thu các khoản phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm kể từ 

kỳ thu phí tiếp theo sau thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm đến Ngày chấm dứt quyền lợi bảo 

hiểm. Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực trong suốt thời gian Dai-ichi Life Việt 

Nam ngừng thu phí theo quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí.  

b. Đối với quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí:  

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tự động hàng tháng đóng vào Hợp đồng bảo hiểm một khoản phí 

bằng 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được 

ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc những sửa đổi bổ sung (nếu có).  

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm này sẽ được bắt đầu kể từ Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng tiếp 

theo ngay sau khi Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc Mất khả năng lao động hoàn toàn 

và vĩnh viễn và sẽ chấm dứt khi đến Ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bảo 

hiểm bổ sung này hoặc khi Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực.  

Quyền lợi bảo hiểm sẽ chỉ được chi trả trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và sẽ 

không ảnh hưởng đến những quyền lợi, quyền và nghĩa vụ khác của Bên mua bảo hiểm cũng 

như không đảm bảo cho việc hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm chính và sản phẩm bổ sung 

(nếu có) luôn được duy trì. 

Trong mọi trường hợp, Quyền lợi bảo hiểm do Dai-ichi Life Việt Nam chi trả hàng tháng sẽ 

không vượt quá 1/12 (một phần mười hai) Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

này và sẽ phải luôn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều kiện cần có khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm: 

a. Bên mua bảo hiểm phải cung cấp cho Dai-ichi Life Việt Nam bằng chứng chứng minh về 

trường hợp tử vong của Người được bảo hiểm. 

b. Khi yêu cầu giải quyết quyền lợi Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn, Người được 

bảo hiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là bị Mất khả năng lao động hoàn toàn 

và vĩnh viễn. Việc xác nhận này phải được thực hiện không sớm hơn 06 (sáu) tháng và 

không muộn hơn 09 (chín) tháng kể từ ngày xảy ra Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh 

viễn. Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt,  

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm 

phải được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận là bị mất hoàn toàn tay hoặc chân hoặc mắt 

như điều khoản liên quan quy định. Việc xác nhận này có thể thực hiện sớm hơn 06 (sáu) 

tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn.  

c. Dai-ichi Life Việt Nam có quyền từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với các trường hợp 

quy định tại Điều 3 dưới đây hoặc quy định tại Điều khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm.  

d. Khi xét thấy cần thiết, Bác sĩ được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận có quyền tiến hành 

kiểm tra sức khỏe của Người được bảo hiểm để xác định mức độ thương tật.  
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2.2 Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn hợp đồng: 

 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không có giá trị thanh toán khi đáo hạn hợp đồng. 

2.3 Quyền lợi bảo hiểm khi hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm: 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không có Giá trị hoàn lại khi hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm. 

2.4 Chấm dứt sản phẩm bảo hiểm bổ sung này: 

Trách nhiệm của Dai-ichi Life Việt Nam đối với sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt 

sau khi Dai-ichi Life Việt Nam đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản của 

Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ sung này hoặc vào Ngày chấm dứt quyền lợi bảo hiểm.  

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này cũng có thể chấm dứt do những nguyên nhân khác được quy 

định cụ thể tại các Điều hoặc Khoản khác trong Hợp đồng bảo hiểm. 

2.5 Thay đổi Số tiền bảo hiểm (chỉ áp dụng với lựa chọn quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ đóng phí) 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực, sau năm hợp đồng đầu tiên, Bên mua 

bảo hiểm có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm theo quy định của Dai-ichi Life Việt 

Nam tại từng thời điểm. 

Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng tiếp theo ngay 

sau ngày yêu cầu thay đổi Số tiền bảo hiểm được Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận. Phí bảo 

hiểm và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

 Trong trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm: 

• Tuổi của Người được bảo hiểm không được vượt quá 60 (sáu mươi) tuổi khi yêu cầu tăng Số 

tiền bảo hiểm; 

• Việc yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm chỉ được thực hiện khi Dai-ichi Life Việt Nam vẫn còn 

đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm này; 

• Dai-ichi Life Việt Nam có thể yêu cầu bằng chứng về sức khỏe của Người được bảo hiểm. 

Điều 3: CÁC QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM 

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chấp nhận yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nếu Người 

được bảo hiểm bị Chết hoặc Mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn do bất cứ nguyên 

nhân nào sau đây, dù trực tiếp hay gián tiếp, gây ra: 

a. Tự tử trong vòng hai năm kể từ Ngày bắt đầu quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ 

sung này hoặc ngày khôi phục hiệu lực các quyền lợi bảo hiểm (“Tự tử” bao gồm việc nhận 

định hợp lý là tự tử đối với các trường hợp chết mà nguyên nhân chết mặc dù không được 

kết luận cụ thể là do tự tử nhưng hoàn cảnh và các sự việc xung quanh xác định là do tự tử); 

b. Chấn thương hoặc bệnh do Người thụ hưởng hay Bên mua bảo hiểm gây ra đối với Người 

được bảo hiểm; 

c. Do nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp của Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải 

(AIDS), các bệnh có liên quan đến AIDS hay do vi-rút gây bệnh AIDS;  

d. Bị tử hình, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị bắt giữ hay vượt ngục; 

e. Chiến tranh (có tuyên bố hay không tuyên bố), các hành động thù địch hoặc mang tính chiến 

tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động hay bạo loạn dân sự;  

f. Nổ hoặc phóng xạ do các vũ khí, trang thiết bị, quá trình lắp đặt hạt nhân, nguyên tử hay hóa học; 

g. Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện; 
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h. Chết hoặc chấn thương 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; 

i. Chết hoặc chấn thương do bay hoặc tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi 

với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt 

động và lịch trình bay. 

Điều 4: THAM GIA CHIA LÃI 

 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không tham gia chia lãi. 


