
 
 

Quy tắc & Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm Tử kỳ”                                  Trang 1/2 

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM  
BẢO HIỂM BỔ SUNG BẢO HIỂM TỬ KỲ 

(Được phê chuẩn theo Công văn số 2843/BTC-QLBH ngày 12/03/2009 và được sửa đổi, 
        bổ sung theo công văn số 3124/BTC-QLBH ngày 18/03/2020 của Bộ Tài Chính) 

Điều 1: Những quy định chung 
1.1 Quy tắc và Điều khoản này là thỏa thuận bổ sung và là một phần không thể tách rời của 

Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết giữa Hanwha Life Việt Nam và Bên mua bảo hiểm.  
1.2 Các khái niệm sử dụng trong Quy tắc và Điều khoản này được hiểu đúng theo định 

nghĩa trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm chính. Nếu có sự khác biệt giữa Quy 
tắc và Điều khoản này với Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm chính thì quy định 
trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ được áp dụng.  

1.3 Các quy định về thủ tục bảo hiểm, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và giải quyết tranh 
chấp được áp dụng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản của Sản phẩm chính.  

1.4 Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm và định kỳ đóng phí bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung này được ghi trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi, 
bổ sung (nếu có). 

1.5 Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung “Bảo hiểm Tử kỳ” được quy 
định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (nếu có). 
Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này có thể là Bên mua bảo 
hiểm, Người được bảo hiểm của Sản phẩm chính hoặc Người được bảo hiểm bổ sung 
có quyền lợi có thể bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm. 

Điều 2: Giới hạn về tuổi tham gia bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm 
2.1 Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này phải nằm trong độ tuổi từ 

18 đến 59 tính theo sinh nhật vừa qua, nhưng tối đa là 65 tuổi khi Sản phẩm bảo hiểm 
bổ sung này đáo hạn. 

2.2 Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này là từ 6 đến 22 năm và được 
quy định cụ thể trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm. Trong mọi trường hợp, thời hạn bảo 
hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này không được vượt quá thời hạn đóng phí của 
Sản phẩm chính được quy định trong Giấy Chứng nhận bảo hiểm hoặc các thỏa thuận 
sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

2.3 Trong thời hạn đóng phí của Sản phẩm chính, Bên mua bảo hiểm có quyền chấm dứt 
hoặc tham gia thêm Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. 

Điều 3: Quyền lợi bảo hiểm 
Nếu Người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung này, Hanwha Life Việt Nam sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ 
sung này.  

Điều 4: Các quy định loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 
Hanwha Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 3 của 
Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân 
nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:  

a) Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) 
năm kể từ ngày có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Sản phẩm bảo 
hiểm bổ sung này; hoặc 

b) Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS ; hoặc 
c) Sử dụng trái phép chất ma túy, chất kích thích hoặc các chất gây nghiện khác; hoặc 
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d) Các hành vi cố ý phạm tội của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người 
thụ hưởng theo pháp luật hiện hành của nước sở tại. 

Điều 5: Chấm dứt hiệu lực của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung 
Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực khi một trong các điều kiện sau 
xảy ra:  

a) Sản phẩm chính chấm dứt hiệu lực; hoặc 
b) Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này kết thúc; hoặc 
c) Hợp đồng bảo hiểm được duy trì với “Số tiền bảo hiểm giảm”; hoặc 
d) Người được bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này đủ 65 tuổi; hoặc  
e) Người được bảo hiểm tử vong; hoặc  
f) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này.  

 
 
 


