
PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN 

 SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN CẦU 

((Theo công văn phê chuẩn số 11277/BTC-QLBH ngày 01/11/2022 của Bộ Tài Chính)   

STT Điều khoản Nội dung hiện tại Nội dung điều chỉnh 

1 Điều 6: KHÔI 
PHỤC HIỆU 
LỰC SẢN 
PHẨM 

Trong trường hợp sản phẩm bảo hiểm bổ sung này mất hiệu lực theo quy 
định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính, Bên mua bảo 

hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ sung này 
trong vòng 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày chấm dứt thời gian gia hạn đóng 
phí của sản phẩm bổ sung hoặc tính từ ngày sản phẩm bổ sung này mất 
hiệu lực (tuỳ ngày nào xảy ra sau). 

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ tái thẩm định và có quyền chấp thuận hoặc từ 
chối yêu cầu khôi phục hiệu lực này. Việc yêu cầu khôi phục hiệu lực sản 

phẩm bảo hiểm bổ sung này phải được thực hiện cùng với yêu cầu khôi 
phục hiệu lực sản phẩm bảo hiểm chính hoặc trong thời gian sản phẩm bảo 
hiểm chính có hiệu lực.   

Trong trường hợp sản phẩm bảo hiểm bổ sung này được Dai-ichi Life Việt 
Nam chấp thuận cho khôi phục: Mức phí bảo hiểm tại thời điểm khôi phục 
hiệu lực sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được áp dụng. 

Xóa nội dung Điều 6 

 Điều 7: CHẤM 
DỨT HIỆU 
LỰC SẢN 
PHẨM 

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HIỆU LỰC SẢN PHẨM 

7.1 Dai-ichi Life Việt Nam sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, … 

7.2 Dai-ichi Life Việt Nam có quyền từ chối gia hạn sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung này… 

7.3 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong 
các sự kiện sau xảy ra: 

- Người được bảo hiểm tử vong; hoặc 

- Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt hiệu lực; hoặc 

- Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
này; hoặc 

- Khi Dai-ichi Life Việt Nam từ chối việc tiếp tục duy trì sản phẩm 
bảo hiểm bổ sung này theo quy định tại Điều 7.1 hoặc Bên mua 
bảo hiểm từ chối gia hạn sản phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc 

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HIỆU LỰC SẢN PHẨM 

6.1 Dai-ichi Life Việt Nam sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo 
hiểm, … 

6.2 Dai-ichi Life Việt Nam có quyền từ chối gia hạn sản 

phẩm bảo hiểm bổ sung này… 

6.3 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực khi 
một trong các sự kiện sau xảy ra: 

- Người được bảo hiểm tử vong; hoặc 

- Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt hiệu lực; hoặc 

- Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung này; hoặc 

- Khi Dai-ichi Life Việt Nam từ chối việc tiếp tục duy 
trì sản phẩm bảo hiểm bổ sung này theo quy định tại 
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- Vào Ngày gia hạn năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo 
hiểm đạt tuổi 75 (bảy mươi lăm). 

7.4 Quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi chăm sóc răng sẽ chấm dứt … 

 7.5 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này hoặc các quyền lợi …. 

Điều 6.1 hoặc Bên mua bảo hiểm từ chối gia hạn sản 
phẩm bảo hiểm bổ sung này; hoặc 

- Vào Ngày gia hạn năm hợp đồng ngay sau khi Người 
được bảo hiểm đạt tuổi 75 (bảy mươi lăm). 

6.4 Quyền lợi điều trị ngoại trú và quyền lợi chăm sóc răng 
sẽ chấm dứt … 

6.5 Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này hoặc các quyền lợi …. 

 ĐIỀU 8: THỦ 
TỤC GIẢI 
QUYẾT 
QUYỀN LỢI 
BẢO HIỂM 

ĐIỀU 8: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

8.1 Người nhận quyền lợi bảo hiểm … 

8.3 Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm… 

8.3 Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các yêu cầu hợp lệ…. 

8.4 Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến yêu cầu…. 

ĐIỀU 7: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO 
HIỂM 

7.1 Người nhận quyền lợi bảo hiểm … 

7.2 Để yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm… 

7.3 Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các yêu cầu hợp lệ…. 

7.4 Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến yêu cầu…. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


