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BẢO VỆ 365 - BẢO HIỂM BỆNH NHIỆT ĐỚI
Không còn lo ngại trước các Bệnh nhiệt đới
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Nguồn: (*) Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 của Bộ Y tế;
 (**) Theo điều tra từ Bộ Y tế cho Bệnh Sốt xuất huyết năm 2017.
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550 	�
�

Sốt xuất huyết Sốt rét Rubella

�� #ˑ0�7x�������#ˑ0�)*l.�#x/)�/)*x5�å˭ *
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QUYỀN LỢI SẢN PHẨM

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

BẢO VỆ 365 - BẢO HIỂM BỆNH NHIỆT ĐỚI 02

Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn do Tai nạn 10.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh nhiệt đới 10.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm chính Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm gia tăng Số tiền bảo hiểm

Tuổi tham gia Từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn
bảo hiểm

1 năm

Thời hạn
đóng phí

1 năm

Người được bảo hiểm phải là
Bên mua bảo hiểm



TÓM TẮT QUY ĐỊNH LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM

1. Đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn
      •   Tình trạng tồn tại trước; hoặc
      •   Tự gây thương tích hoặc tự tử; hoặc
      •   Rối loạn tâm thần, mất trí hoặc rối loạn tâm lý; hoặc
      •   Tham gia vào hoạt động đình công, nổi loạn, bạo động; hoặc 
      •      •   Sử dụng trái phép rượu bia, ma túy, các loại thuốc, chất kích thích hoặc các   
  chất gây nghiện khác; hoặc
      •   Tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ khi với vai trò hành khách;  
  hoặc
      •   Tham gia (các) hoạt động thể thao chuyên nghiệp, xử lý chất nổ hoặc sử dụng  
  súng; hoặc 
      •   Hành vi phạm tội; hoặc
      •      •   Hành động có tính toán nhằm trục lợi bảo hiểm.

2. Đối với quyền lợi bảo hiểm Bệnh nhiệt đới
      •   Tình trạng tồn tại trước; hoặc
      •   Trong Thời gian chờ.
Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về Điều 
khoản loại trừ.
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Lưu ý: Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, vui lòng tham khảo Quy tắc và
Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài chính phê duyệt để biết thêm chi tiết.
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