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�I�U KHO�N 

 
S�N PH�M B�O HI�M LIÊN K�T CHUNG �ÓNG PHÍ LINH HO�T  

 
(���c phê chu�n theo Công V�n s� 108/BTC-QLBH ngày 06 tháng 01 n�m 2015 

c�a B� Tài Chính) 

 

CH�	NG I: NH
NG QUY ��NH CHUNG 
 
�I�U 1: ��NH NGH�A 
 
1.1 Công Ty: là Công Ty Trách Nhi	m H
u H�n Manulife (Vi	t Nam), công ty b�o 

him nhân th� ���c thành l�p và ho�t ��ng theo pháp lu�t Vi	t Nam. 

 

1.2 K Ho�ch B�o Hi�m: là K� Ho�ch B�o Him Cơ B�n ho�c K� Ho�ch B�o Him 

Nâng Cao v� quy�n l�i c�a H�p ��ng �ã ���c ch�n và ghi trong Trang H�p 

��ng, ho�c Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có). 

 

1.3 Bên Mua B�o Hi�m: là cá nhân ho�c t� ch�c có nhu c�u mua b�o him, cùng 

giao k�t H�p ��ng v�i Công Ty, và ���c ghi tên là Bên Mua B�o Him trong 

Trang H�p ��ng, ho�c (các) Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có). Vào th�i 

�im yêu c�u b�o him:  

 

a) Bên Mua B�o Him n�u là cá nhân ph�i t� �� m��i tám (18) Tu�i tr� lên, 

�ang hi	n di	n t�i Vi	t Nam và có n�ng l�c hành vi dân s� ��y ��; 

 

b) Bên Mua B�o Him n�u là t� ch�c ph�i ���c thành l�p và �ang ho�t ��ng 

theo pháp lu�t Vi	t Nam.   

 

Bên Mua B�o Him s� có t�t c� các quy�n và ngh a v! ���c nêu trong H�p ��ng 

và b" ràng bu�c b�i các �i�u kho�n c�a H�p ��ng này.  

 

1.4 Ng��i ���c B�o Hi�m: là ng��i mà tính m�ng và/ho�c s�c kh#e c�a ng��i �ó là 

��i t��ng ���c b�o him, và ���c ghi nh�n trong Trang H�p ��ng là Ng��i 

���c B�o Him t�ơng �ng v�i Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n ho�c t�ơng �ng v�i 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có).  

 
Vào th�i �im yêu c�u b�o him, tr� tr��ng h�p ���c quy �"nh khác �i t�i các 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng c! th, Ng��i ���c B�o Him ph�i: 

 

(i) còn s�ng và có m�i quan h	 ���c b�o him v�i Bên Mua B�o Him,  

(ii) �ang hi	n di	n t�i Vi	t Nam, 

(iii) trong �� Tu�i t� m�t (01) tháng Tu�i ��n sáu m�ơi l�m (65) Tu�i, ho�c 

��i v�i Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng – B�o Him Tr� C�p Y T� 

2014, Ng��i ���c B�o Him ph�i trong �� Tu�i t� m�t (01) Tu�i ��n sáu 

m�ơi l�m (65) Tu�i   

(iv) có n�ng l�c hành vi dân s� ��y �� theo quy �"nh c�a pháp lu�t.   
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1.5 Ng��i Th� H��ng: là (các) cá nhân, ho�c t� ch�c ���c Bên Mua B�o Him ch$ 
�"nh � nh�n quy�n l�i b�o him. Ng��i Th! H��ng ���c ghi tên trong h� sơ yêu 

c�u b�o him và các Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có).  

 

1.6 S� Ti�n B�o Hi�m: là m	nh giá c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n ho�c các 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) do Bên Mua B�o Him yêu c�u và 

Công Ty ch�p nh�n b�o him. S� Ti�n B�o Him ���c th hi	n c! th cho Quy�n 

L�i B�o Him Cơ B�n và t�ng Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) trong 

�ơn yêu c�u b�o him, Trang H�p ��ng ho�c (các) Xác Nh�n Thay ��i H�p 

��ng (n�u có). 

 

1.7 Tu�i: là tu�i c�a Ng��i ���c B�o Him ho�c Bên Mua B�o Him tính theo ngày 

sinh nh�t g�n nh�t tr��c (i) Ngày Hi	u L�c H�p ��ng, ho�c (ii) Ngày hi	u l�c 

c�a t�ng Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng liên quan (n�u ���c thêm vào sau 

Ngày Hi	u L�c H�p ��ng), ho�c (iii) Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng trong các 

N�m H�p ��ng ti�p theo. Tu�i ���c dùng làm cơ s� � tính quy�n l�i b�o him 

và áp d!ng các quy �"nh theo H�p ��ng này và các Quy�n L�i B�o Him T�ng 

C��ng liên quan. 

 

1.8 Ngày / Tháng / N�m 
 
1.8.1 Ngày C�p H�p ��ng: là ngày H�p ��ng ���c Công Ty ch�p thu�n và 

phát hành theo h� sơ yêu c�u b�o him h�p l	 c�a Bên Mua B�o Him. 

Ngày C�p H�p ��ng ���c ghi nh�n t�i Trang H�p ��ng ho�c Xác Nh�n 

Thay ��i H�p ��ng (n�u có). 

 

1.8.2 Ngày Hi�u L�c H�p ��ng: là ngày H�p ��ng b&t ��u có hi	u l�c và 

���c ghi nh�n t�i Trang H�p ��ng ho�c Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng 

(n�u có). Ngày Hi	u L�c H�p ��ng ���c dùng � xác �"nh các Ngày K% 

Ni	m N�m H�p ��ng, các Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng, N�m H�p ��ng, 

và Ngày �áo H�n H�p ��ng. 

 

1.8.3 Ngày K� Ni�m N�m H�p ��ng: là ngày l�p l�i (ho�c ngày li�n tr��c n�u 

không có ngày trùng l�p) hàng n�m c�a Ngày Hi	u L�c H�p ��ng. Ngày 

K% Ni	m N�m H�p ��ng có cùng ngày và tháng v�i Ngày Hi	u L�c H�p 

��ng. 

 

1.8.4 Ngày K� Ni�m Tháng H�p ��ng: là ngày l�p l�i (ho�c ngày li�n tr��c 

n�u không có ngày trùng l�p) hàng tháng c�a Ngày Hi	u L�c H�p ��ng. 

Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng có cùng ngày v�i Ngày Hi	u L�c H�p 

��ng. 

 

1.8.5 N�m H�p ��ng: là kho�ng th�i gian m�t n�m k t� Ngày Hi	u L�c H�p 

��ng cho ��n Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng g�n nh�t li�n sau �ó hay 

b�t k' kho�ng th�i gian m�t n�m nào ti�p theo tính t� m�t Ngày K% Ni	m 

N�m H�p ��ng ��n Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng ti�p sau. 

 

1.8.6 Ngày �áo H�n H�p ��ng: là Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng khi Ng��i 

���c B�o Him �� chín m�ơi chín (99) Tu�i. Ngày �áo H�n H�p ��ng 
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���c ghi � Trang H�p ��ng ho�c Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u 

có). Vào Ngày �áo H�n H�p ��ng, H�p ��ng s� ch�m d�t hi	u l�c. 

 

1.8.7 Ngày �n H�n �óng Phí: là ngày mà Phí B�o Him Cơ B�n T�i Thiu 

c�n ph�i ���c �óng ��y �� theo các �i�u kho�n và �i�u ki	n c�a H�p 

��ng này.  

 

1.9 Trang H�p ��ng: là m�t ph�n c�a H�p ��ng th hi	n m�t s� chi ti�t c! th c�a 

H�p ��ng. 
 

1.10 Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng: là v�n b�n do Công Ty phát hành xác nh�n vi	c 

Công Ty ch�p thu�n các yêu c�u thay ��i liên quan ��n H�p ��ng theo yêu c�u 

c�a Bên Mua B�o Him ho�c quy�t �"nh c�a Công Ty v� vi	c thay ��i �i�u kho�n 

c�a H�p ��ng. Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng ���c l�p thành v�n b�n có ch
 ký 

c�a T�ng Giám ��c c�a Công Ty ho�c ng��i ���c �y quy�n và là m�t ph�n c�a 

H�p ��ng. 

 

1.11 Qu  Liên Kt Chung: là qu( ���c hình thành t� ngu�n phí b�o him c�a các 

h�p ��ng b�o him liên k�t chung. Qu( Liên K�t Chung ���c qu�n lý và ��u t� 

theo danh m!c ��u t� ���c Công Ty l�a ch�n và tuân th� ��y �� các yêu c�u và 

quy �"nh c�a pháp lu�t Vi	t Nam. 

 

1.12 Phí B�o Hi�m �!nh K": là t�ng các: (i) kho�n phí c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ 

B�n (sau �ây g�i là “Phí B�o Him Cơ B�n”) và (ii) kho�n phí c�a (các) Quy�n 

L�i B�o Him T�ng C��ng (sau �ây g�i là “Phí B�o Him T�ng C��ng”) (n�u 

có) do Bên Mua B�o Him l�a ch�n và ���c ghi trong Trang H�p ��ng hay Xác 

Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có).  

 

1.13 Phí B�o Hi�m Cơ B�n T�i Thi�u: là kho�n Phí B�o Him Cơ B�n mà Bên Mua 

B�o Him c�n ph�i �óng t�i m)i Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng trong giai �o�n 

ba (03) N�m H�p ��ng ��u tiên. Kho�n phí này ���c xác �"nh c�n c� vào S� 

Ti�n B�o Him mà Bên Mua B�o Him l�a ch�n. 

 

1.14 Phí B�o Hi�m �óng Thêm: là kho�n phí do Bên Mua B�o Him �óng thêm 

ngoài Phí B�o Him �"nh K' và tuân theo quy �"nh c�a Công Ty nêu trong �i�u 

19. 

 

1.15 Phí B�o Hi�m ���c Phân B�: là ph�n còn l�i c�a Phí B�o Him �"nh K' và Phí 

B�o Him �óng Thêm sau khi kh�u tr� Phí Ban ��u. 

 

1.16 Phí Ban �$u: là kho�n phí ���c kh�u tr� t� Phí B�o Him �"nh K' và Phí B�o 

Him �óng Thêm tr��c khi phân b� vào Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. 

 

1.17 Phí B�o Hi�m R%i Ro: là kho�n phí ���c kh�u tr� hàng tháng � ��m b�o chi tr� 

quy�n l�i b�o him theo quy �"nh c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n.  

 

1.18 Phí B�o Hi�m R%i Ro T�ng C��ng: là kho�n phí ���c kh�u tr� hàng tháng � 

��m b�o chi tr� quy�n l�i b�o him theo quy �"nh c�a (các) Quy�n L�i B�o Him 

T�ng C��ng ���c �ính kèm theo H�p ��ng này.  
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1.19 Phí Qu�n Lý H�p ��ng: là kho�n phí ���c kh�u tr� hàng tháng � Công Ty 

th�c hi	n công vi	c c�n thi�t liên quan ��n vi	c qu�n lý, duy trì H�p ��ng và 

cung c�p các thông tin liên quan ��n H�p ��ng cho Bên Mua B�o Him. 

 

1.20 Phí Ch�m D&t H�p ��ng: là kho�n phí mà Bên Mua B�o Him ph�i ch"u khi 

yêu c�u ch�m d�t H�p ��ng tr��c th�i h�n. 

 

1.21 Phí Rút Giá Tr! Tài Kho�n H�p ��ng: là kho�n phí mà Bên Mua B�o Him 

ph�i ch"u khi yêu c�u rút m�t ph�n t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. 

 

1.22 Kho�n Kh�u Tr' Hàng Tháng: là kho�n ti�n ���c Công Ty kh�u tr� hàng 

tháng t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng bao g�m Phí B�o Him R�i Ro, Phí B�o 

Him R�i Ro T�ng C��ng (n�u có) và Phí Qu�n Lý H�p ��ng. 

 

1.23 N�: là b�t k' kho�n phí, phí b�o him ho�c kho�n ti�n nào mà Bên Mua B�o 

Him c�n ph�i �óng � duy trì hi	u l�c H�p ��ng ho�c ph�i thanh toán cho Công 

Ty theo các �i�u kho�n và �i�u ki	n c�a H�p ��ng, bao g�m c� các Kho�n Kh�u 

Tr� Hàng Tháng ��n h�n, các kho�n t�m �ng t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng, 

các kho�n phí b�o him ��n h�n, và các kho�n khác c�ng v�i lãi tích l*y phát sinh 

trên các kho�n ti�n này. T�t c� các kho�n ti�n này s� ���c coi là còn n� Công Ty 

và s� ���c Công Ty kh�u tr� tr��c khi thanh toán b�t k' quy�n l�i b�o him nào 

theo H�p ��ng này. 

 

1.24 Giá Tr! Tài Kho�n H�p ��ng: là giá tr" ���c xác �"nh t� các kho�n Phí B�o 

Him ���c Phân B� sau khi �ã tr� �i Kho�n Kh�u Tr� Hàng Tháng và các chi 

phí khác có liên quan (n�u có). Vi	c tính toán Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng ���c 

quy �"nh t�i �i�u 26 c�a H�p ��ng này.  

 

1.25 Giá Tr! Hoàn L�i: là giá tr" thu ���c sau khi l�y Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng 

tr� �i Phí Ch�m D�t H�p ��ng. 

 

1.26 Giá Tr! Ti�n M(t Th�c Tr�: là giá tr" thu ���c sau khi l�y Giá Tr" Hoàn L�i tr� 

�i các kho�n N� (n�u có). 

 

1.27 Hành Vi Ph�m T)i: là các hành vi c�a Bên Mua B�o Him, Ng��i ���c B�o 

Him, ho�c Ng��i Th! H��ng gây ra nguy him cho chính mình ho�c cho xã h�i 

theo quy �"nh t�i B� lu�t hình s� c�a n��c C�ng Hòa Xã H�i Ch� Ngh a Vi	t 

Nam và �ã có phán quy�t c�a tòa án có th�m quy�n v� vi	c hành vi �ó �ã vi ph�m 

pháp lu�t hình s�. 

 

1.28 Quy�n L�i B�o Hi�m T�ng C��ng: là các quy�n l�i b�o him ���c cung c�p 

theo yêu c�u c�a Bên Mua B�o Him và các �i�u kho�n và �i�u ki	n c�a (các) 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng. Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng ���c ghi 

rõ trong Trang H�p ��ng hay (các) Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có).  

 

1.29 Quy�n L�i B�o Hi�m Cơ B�n: là các quy�n l�i b�o him ���c quy �"nh t�i các 

�i�u 12, 13, 14, 15 và 16 c�a H�p ��ng này. 

 
1.30 Tai N�n: ngh a là m�t s� ki	n ho�c m�t chu)i s� ki	n liên t!c, khách quan x�y ra 

do tác ��ng c�a m�t l�c, m�t v�t b�t ng� t� bên ngoài lên cơ th c�a Ng��i ���c 
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B�o Him và gây ra th�ơng t�t ho�c t+ vong cho Ng��i ���c B�o Him. S� ki	n 

ho�c chu)i s� ki	n nêu trên ph�i:  

 

a) là nguyên nhân tr�c ti�p, duy nh�t và không liên quan ��n b�t k' nguyên 

nhân nào khác gây ra th�ơng t�t ho�c t+ vong cho Ng��i ���c B�o Him; 

và 

 

b) x�y ra ngoài s� tiên li	u, ngoài s� kim soát, không ch� �"nh và ngoài ý 

mu�n c�a Ng��i ���c B�o Him; và 

 

c) gây ra th�ơng t�t ho�c t+ vong cho Ng��i ���c B�o Him trong vòng 

(90) ngày k t� ngày x�y ra Tai N�n. 

 

�I�U 2: H*P �+NG B�O HI�M  
 

2.1 H� sơ yêu c�u b�o him là các v�n b�n ���c l�p, ký và cung c�p h�p l	 b�i Bên 

Mua B�o Him, Ng��i ���c B�o Him và các bên khác liên quan ��n vi	c yêu 

c�u b�o him c�a Bên Mua B�o Him. H� sơ yêu c�u b�o him bao g�m �ơn yêu 

c�u b�o him, t�t c� các b�n kê khai, b�n tr� l�i hay b�t c� ch�ng t� y t� nào ���c 

cung c�p cho Công Ty vì m!c �ích yêu c�u b�o him. H� sơ yêu c�u b�o him 

ph�i ���c Bên Mua B�o Him và Ng��i ���c B�o Him ký. 

 

2.2 H� sơ yêu c�u b�o him, �i�u kho�n và �i�u ki	n b�o him c�a Quy�n L�i B�o 

Him Cơ B�n, Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có), cùng v�i (các) Xác 

Nh�n Thay ��i H�p ��ng, Trang H�p ��ng s� t�o thành toàn b� th#a thu�n c�a 

các bên (“H�p ��ng”) �i�u ch$nh quy�n và ngh a v! c�a các bên trong vi	c yêu 

c�u và ch�p thu�n b�o him.  

 

2.3 Công Ty s� không b�o him cho Ng��i ���c B�o Him và H�p ��ng s� không 

có hi	u l�c t� th�i �im giao k�t n�u: 

 

a) không nh�n ���c s� ��ng ý b,ng v�n b�n c�a chính Ng��i ���c B�o 

Him, ho�c n�u Ng��i ���c B�o Him là ng��i ch�a thành niên ph�i có 

s� ��ng ý b,ng v�n b�n c�a cha/m- ho�c ng��i giám h� h�p pháp c�a 

Ng��i ���c B�o Him v� vi	c c�p b�o him cho Ng��i ���c B�o Him. 

H� sơ yêu c�u b�o him có ch
 ký c�a Ng��i ���c B�o Him ho�c c�a 

cha/m- ho�c ng��i giám h� h�p pháp c�a Ng��i ���c B�o Him ch�a 

thành niên s� ���c coi là s� ��ng ý b,ng v�n b�n; 

 

b) Bên Mua B�o Him và Ng��i ���c B�o Him không có quan h	 b�o 

him theo quy �"nh c�a pháp lu�t v� kinh doanh b�o him.  

 

Trong các tr��ng h�p này, Công Ty s� không có ngh a v! thanh toán b�t k' 

quy�n l�i b�o him nào theo H�p ��ng và ch$ hoàn l�i các kho�n phí b�o 

him mà Bên Mua B�o Him th�c t� �ã n�p, không có lãi, sau khi �ã kh�u 

tr�: (i) các kho�n Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng, (ii) các kho�n quy�n l�i 

b�o him �ã ���c thanh toán và N� (n�u có), (iii) các kho�n chi phí khám, xét 

nghi	m y khoa. Công Ty s� không yêu c�u Bên Mua B�o Him hoàn tr� b�t 

k' kho�n thanh toán nào n�u các kho�n phí b�o him �ã n�p nh# hơn các 

kho�n kh�u tr� nêu trên. 
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2.4  N�u H�p ��ng ���c thay ��i ho�c ���c s+a ��i theo yêu c�u c�a Bên Mua B�o 

Him thì nh
ng thay ��i ho�c s+a ��i �ó ch$ có hi	u l�c sau khi Công Ty ban 

hành v�n b�n ch�p thu�n có ch
 ký c�a T�ng Giám ��c ho�c ng��i ���c �y 

quy�n.  

 

�I�U 3: B�O HI�M T�M TH,I 
 

3.1 Trong th�i h�n b�o hi�m t�m th�i, n�u Ng��i ���c B�o Him c�a Quy�n L�i 

B�o Him Cơ B�n t+ vong do Tai N�n, Công Ty s� chi tr� m�t kho�n ti�n b,ng 

t�ng S� Ti�n B�o Him c�a s�n ph�m cơ b�n/s�n ph�m chính ghi trên t�t c� h� sơ 

yêu c�u b�o him �ang ���c xem xét c�a cùng m�t Ng��i ���c B�o Him �ó 

ho�c hai tr�m tri	u (200.000.000) ��ng, tùy theo s� nào nh# hơn. Công Ty s� 

thanh toán quy�n l�i b�o him t�m th�i cho nh
ng Ng��i Th! H��ng có tên trong 

h� sơ yêu c�u b�o him. Tuy nhiên, n�u t�ng phí b�o him �ã �óng c�a t�t c� các 

h� sơ yêu c�u b�o him �ang ch� c�p l�n hơn hai tr�m tri	u (200.000.000) ��ng, 

Công Ty s� ch$ tr� l�i t�ng phí b�o him �ã �óng, không có lãi. Th�i h�n b�o 

him t�m th�i ch$ áp d!ng ��i v�i các Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n và không áp 

d!ng cho các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng. Trong tr��ng h�p Công Ty chi 

tr� quy�n l�i b�o him t�m th�i, Công Ty s� không hoàn l�i s� phí b�o him �ã 

�óng. 

 

Th�i h�n b�o hi�m t�m th�i là kho�ng th�i gian ���c tính t� khi Công Ty �óng 

d�u xác nh�n �ã nh�n ��y �� h� sơ yêu c�u b�o him h�p l	 và �ã nh�n ���c ��y 

�� phí b�o him ��u tiên. Th�i H�n B�o Him T�m Th�i s� ch�m d�t vào Ngày 

C�p H�p ��ng ho�c ngày Công Ty ban hành v�n b�n t�m hoãn ho�c t� ch�i b�o 

him. 

 

3.2 �i�u ki	n áp d!ng b�o him t�m th�i: quy�n l�i b�o him t�m th�i ch$ ���c chi 

tr� n�u d�a trên các thông tin kê khai t�i h� sơ yêu c�u b�o him, Ng��i ���c 

B�o Him �áp �ng các yêu c�u b�o him v�i các �i�u ki	n tiêu chu�n. 

 

3.3 Quy�n l�i b�o him t�m th�i nêu trên s� không có hi	u l�c và Công Ty s� ch$ tr� 

l�i phí b�o him �ã �óng, không tính lãi, sau khi �ã tr� các kho�n chi phí y t� và 

chi phí mà Công Ty ph�i thanh toán trong vi	c �ánh giá r�i ro b�o him n�u 

Ng��i ���c B�o Him t+ vong do b�t k' nguyên nhân tr�c ti�p nào sau �ây gây 

ra: 

 

a) T� t+, dù trong tr�ng thái t$nh táo hay m�t trí; ho�c 

 

b) S+ d!ng ma tuý, ch�t kích thích, ch�t gây nghi	n ho�c các th�c u�ng có 

c�n vi ph�m pháp lu�t hi	n hành; ho�c 

 

c) Các Hành Vi Ph�m T�i c�a Ng��i ���c B�o Him, Bên Mua B�o Him 

ho�c c�a Ng��i Th! H��ng; ho�c 

 

d) B�t k' s� t+ vong nào do liên quan ��n H�i ch�ng suy gi�m mi.n d"ch 

m&c ph�i (AIDS) và tình tr�ng ho�c b	nh t�t nào liên quan ��n AIDS 

(ARC), ho�c nhi.m vi rút (virus) gây suy gi�m mi.n d"ch � ng��i (HIV); 

ho�c 
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e) S� ki	n d/n ��n t+ vong c�a Ng��i ���c B�o Him x�y ra tr��c khi Th�i 

h�n b�o him t�m th�i b&t ��u. 

 

�I�U 4: TH,I GIAN CÂN NH-C 
 

Trong vòng hai m�ơi m�t (21) ngày k t� ngày nh�n H�p ��ng, Bên Mua B�o 

Him có quy�n t� ch�i tham gia b�o him b,ng cách g+i v�n b�n thông báo ��n 

Công Ty, kèm theo các hóa �ơn thu phí b�o him (n�u có), và b� H�p ��ng. Sau 

khi nh�n ���c ��y �� các tài li	u, Công Ty s� hoàn tr� l�i phí b�o him �ã �óng, 

không có lãi, sau khi tr� �i chi phí khám, xét nghi	m y khoa ho�c b�t k' kho�n 

quy�n l�i b�o him nào mà Công Ty �ã tr� liên quan ��n H�p ��ng, n�u có. 

 

�I�U 5: NGH�A V. CUNG C/P THÔNG TIN C0A CÔNG TY 
 

Khi giao k�t H�p ��ng, Công Ty có trách nhi	m t� mình ho�c thông qua các bên 

trung gian cung c�p ��y �� thông tin liên quan ��n H�p ��ng, gi�i thích ��y �� 

các �i�u ki	n, �i�u kho�n b�o him cho Bên Mua B�o Him. Trong tr��ng h�p 

Công Ty c� ý cung c�p thông tin sai s� th�t nh,m giao k�t H�p ��ng thì Bên 

Mua B�o Him có quy�n �ơn ph�ơng ch�m d�t H�p ��ng và yêu c�u Công Ty 

hoàn tr� toàn b� s� phí �ã �óng. 

 
�I�U 6: NGH�A V. KÊ KHAI TRUNG TH1C C0A BÊN MUA B�O HI�M VÀ 

NG�,I ��*C B�O HI�M 
 

6.1 Bên Mua B�o Him và Ng��i ���c B�o Him có ngh a v! ph�i kê khai trung 

th�c và cung c�p ��y �� các thông tin theo yêu c�u c�a Công Ty � Công Ty 

�ánh giá kh� n�ng ch�p nh�n b�o him ho�c chi tr� quy�n l�i b�o him theo H�p 

��ng ho�c các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có). Vi	c Công Ty có 

ho�c không có yêu c�u kim tra y t� s� không có tác d!ng ho�c ���c di.n gi�i � 

gi�i tr� ngh a v! kê khai trung th�c c�a Bên Mua B�o Him và Ng��i ���c B�o 

Him. 

 

6.2 Vào b�t k' th�i �im nào, k c� sau khi s� ki	n b�o him �ã phát sinh ho�c H�p 

��ng ho�c Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) �ã ch�m d�t, n�u có b,ng 

ch�ng cho th�y Bên Mua B�o Him và/ho�c Ng��i ���c B�o Him �ã c� ý kê 

khai không chính xác, thi�u ho�c làm sai l	ch h� sơ, làm �nh h��ng ��n quy�t 

�"nh c�a Công Ty v� vi	c ch�p thu�n b�o him, Công Ty s� không có ngh a v! 

chi tr� b�t c� quy�n l�i b�o him nào theo H�p ��ng ho�c b�t k' Quy�n L�i B�o 

Him T�ng C��ng liên quan nào. Công Ty có quy�n không hoàn tr� b�t c� kho�n 

phí b�o him nào �ã �óng, �ơn ph�ơng ch�m d�t H�p ��ng ho�c Quy�n L�i B�o 

Him T�ng C��ng liên quan. Trong tr��ng h�p ch�m d�t H�p ��ng, Công Ty 

ch$ hoàn tr� Giá Tr" Ti�n M�t Th�c Tr� còn l�i sau khi �ã kh�u tr� các kho�n 

quy�n l�i b�o him �ã ���c thanh toán. Công Ty s� không yêu c�u Bên Mua B�o 

Him hoàn tr� b�t k' kho�n thanh toán nào n�u Giá Tr" Ti�n M�t Th�c Tr� nh# 

hơn các kho�n kh�u tr� nêu trên. T�i th�i �im Công Ty phát hi	n hành vi gian 

d�i (n�u có), b�t k' quy�n l�i b�o him nào �ã ���c ch�p thu�n nh�ng ch�a ���c 

chi tr� thì các quy�n l�i b�o him �ó ��u ngay l�p t�c b" h�y b#, m�t hi	u l�c và 

Công Ty s� không có ngh a v! ti�p t!c chi tr�. 
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�I�U 7: TR�,NG H*P KÊ KHAI SAI TU2I VÀ/HO3C GI4I TÍNH C0A 
NG�,I ��*C B�O HI�M 

 

7.1 Tùy thu�c vào quy�t �"nh c�a Công Ty, trong tr��ng h�p kê khai sai tu�i và/ho�c 

gi�i tính c�a Ng��i ���c B�o Him mà Tu�i �úng v/n n,m trong nhóm tu�i 

���c b�o him, Công Ty có th tính toán và �i�u ch$nh l�i kho�n Phí B�o Him 

R�i Ro, Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng, Phí B�o Him �"nh K' và/ho�c các 

kho�n chi phí khác theo Tu�i �úng theo quy �"nh c�a Công Ty t�i t�ng th�i �im 

và �i�u ch$nh Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng m�t cách thích h�p theo quy �"nh c�a 

s�n ph�m này. H�p ��ng, Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng và các thông tin c�a 

Ng��i ���c B�o Him s� ���c �i�u ch$nh � c�p nh�t các thông tin chính xác.  

 

7.2 Trong tr��ng h�p kê khai sai Tu�i và Tu�i th�c c�a Ng��i ���c B�o Him 

không n,m trong nhóm tu�i có th ���c b�o him theo quy �"nh t�ơng �ng t�i 

�i�u 1.4 ho�c các quy �"nh c�a các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có), 

Công Ty có quy�n h�y b# H�p ��ng này ho�c (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng 

C��ng (n�u có). Trong tr��ng h�p h�y b# H�p ��ng, Công Ty s� hoàn tr� l�i cho 

Bên Mua B�o Him s� phí b�o him �ã th�c �óng, không có lãi sau khi �ã kh�u 

tr�: (i) các kho�n Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng (n�u có), (ii) các kho�n quy�n 

l�i b�o him �ã ���c thanh toán và N� (n�u có), (iii) các kho�n chi phí khám, xét 

nghi	m y khoa và các chi phí phát sinh h�p lý trong vi	c �ánh giá r�i ro b�o him 

c�a Ng��i ���c B�o Him. Công Ty s� không yêu c�u Bên Mua B�o Him hoàn 

tr� b�t k' kho�n thanh toán nào n�u các kho�n phí b�o him �ã �óng nh# hơn các 

kho�n kh�u tr� nêu trên. 

 

�I�U 8: MI5N TRUY XÉT 
 

8.1 Ngo�i tr� tr��ng h�p kê khai sai v� Tu�i và/ho�c gi�i tính nh� quy �"nh t�i �i�u 

7 ho�c c� ý cung c�p thông tin không trung th�c ho�c không ��y �� nh� ���c 

quy �"nh t�i �i�u 6, trong khi H�p ��ng v/n còn hi	u l�c, vi	c Bên Mua B�o 

Him và/ho�c Ng��i ���c B�o Him kê khai không chính xác ho�c b# sót các 

thông tin trong h� sơ yêu c�u b�o him ho�c các m/u �ơn, b�n kê khai liên quan 

��n vi	c th�m �"nh và ch�p thu�n b�o him c�a Công Ty s� không làm cho H�p 

��ng b" h�y b# n�u H�p ��ng �ã có hi	u l�c ít nh�t hai m�ơi t� (24) tháng k t� 

Ngày C�p H�p ��ng ho�c k t� ngày khôi ph!c hi	u l�c h�p ��ng g�n nh�t, tùy 

thu�c vào ngày nào ��n sau. 

 

8.2 �i�u kho�n này s� không áp d!ng trong tr��ng h�p Bên Mua B�o Him và/ho�c 

Ng��i ���c B�o Him c� ý không kê khai ho�c không cung c�p ��y �� và trung 

th�c nh
ng thông tin mà n�u bi�t ���c các thông tin �ó, Công Ty s� t�m hoãn 

ho�c t� ch�i ch�p nh�n b�o him.  

 

�I�U 9: TI�N T6 VÀ N	I THANH TOÁN  
 

T�t c� các kho�n ti�n ph�i �óng cho Công Ty ho�c do Công Ty tr� theo quy �"nh 

t�i H�p ��ng s� ���c thanh toán b,ng ��ng Vi	t Nam. T�t c� các kho�n ti�n do 

Công Ty chi tr� s� ch$ ���c chi tr� trong ph�m vi lãnh th� c�a n��c C�ng Hòa Xã 

H�i Ch� Ngh a Vi	t Nam. 
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�I�U 10: QUY�N VÀ NGH�A V. C0A BÊN MUA B�O HI�M VÀ NG�,I TH. 
H�7NG 

 

Trong ph�m vi c�a �i�u 10 này, khi �� c�p ��n Ng��i ���c B�o Him có ngh a là 

Ng��i ���c B�o Him c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n. 

 
10.1 Bên Mua B�o Hi�m 
 

a) Bên Mua B�o Him s� th�c hi	n m�i quy�n và ngh a v! c�a mình ���c 

quy �"nh trong H�p ��ng ho�c do Công Ty quy �"nh trong th�i gian H�p 

��ng còn hi	u l�c. 

 

b) Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, tr��ng h�p Bên Mua B�o Him 

là cá nhân b" t+ vong: 

 

(i) N�u Ng��i ���c B�o Him d��i 18 Tu�i thì (nh
ng) ng��i th�a 

k� h�p pháp c�a Bên Mua B�o Him ph�i cùng th�ng nh�t ch$ �"nh 

m�t ng��i trong s� (nh
ng) ng��i th�a k� h�p pháp này � tr� 

thành Bên Mua B�o Him m�i c�a H�p ��ng. Ng��i ���c ch$ 
�"nh này ph�i h�i �� các �i�u ki	n � tr� thành Bên Mua B�o 

Him m�i theo quy �"nh trong H�p ��ng này và các quy �"nh c�a 

pháp lu�t. Sau khi ���c s� ch�p thu�n c�a Công Ty, Bên Mua B�o 

Him m�i s� ti�p nh�n t�t c� các quy�n và ngh a v! phát sinh t� 

H�p ��ng.  

 

(ii) N�u Ng��i ���c B�o Him t� �� 18 Tu�i tr� lên và h�i �� các 

�i�u ki	n c�a Bên Mua B�o Him theo quy �"nh trong H�p ��ng 

này và các quy �"nh c�a pháp lu�t, thì Ng��i ���c B�o Him s� 

tr� thành Bên Mua B�o Him m�i c�a H�p ��ng. Sau khi ���c s� 

ch�p thu�n c�a Công Ty, Bên Mua B�o Him m�i s� ti�p nh�n t�t 

c� các quy�n và ngh a v! phát sinh t� H�p ��ng. 

 

c) Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, tr��ng h�p Bên Mua B�o Him 

là t� ch�c ch�m d�t ho�t ��ng (gi�i th, phá s�n và các tr��ng h�p ch�m 

d�t ho�t ��ng khác theo quy �"nh c�a pháp lu�t) và Ng��i ���c B�o 

Him t� �� 18 Tu�i tr� lên, n�u Ng��i ���c B�o Him h�i �� các �i�u 

ki	n c�a Bên Mua B�o Him theo quy �"nh trong H�p ��ng này và các 

quy �"nh c�a pháp lu�t, thì s� tr� thành Bên Mua B�o Him m�i c�a H�p 

��ng. Sau khi ���c s� ch�p thu�n c�a Công Ty, Bên Mua B�o Him m�i 

s� ti�p nh�n t�t c� các quy�n và ngh a v! phát sinh t� H�p ��ng. Trong 

tr��ng h�p Ng��i ���c B�o Him ch�a �� 18 Tu�i, ng��i giám h� c�a 

Ng��i ���c B�o Him s� tr� thành Bên Mua B�o Him m�i n�u �áp �ng 

các �i�u ki	n ���c quy �"nh t�i H�p ��ng này. 

 

d) Công Ty s� không ch"u trách nhi	m v� tính hi	u l�c và tranh ch�p v� vi	c 

ch$ �"nh Bên Mua B�o Him m�i.   

 

10.2 Ng��i Th� H��ng 
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a) Ng��i Th! H��ng ���c Bên Mua B�o Him ch$ �"nh trong �ơn yêu c�u 

b�o him ho�c ���c thay ��i và ch�p thu�n b�i Công Ty trong (các) Xác 

Nh�n Thay ��i H�p ��ng. Ng��i Th! H��ng ���c h��ng các quy�n l�i 

c�a H�p ��ng, n�u và khi ���c Công Ty ��ng ý chi tr� các quy�n l�i b�o 

him trong tr��ng h�p Ng��i ���c B�o Him t+ vong. T�t c� các quy�n 

l�i khác c�a H�p ��ng trong th�i gian Ng��i ���c B�o Him còn s�ng, 

s� ���c thanh toán cho Bên Mua B�o Him ho�c theo th#a thu�n khác 

gi
a Công Ty và Bên Mua B�o Him. 

 

b) N�u không có Ng��i Th! H��ng nào ���c ch$ �"nh ho�c t�t c� Ng��i Th! 

H��ng ��u �ã t+ vong/ch�m d�t ho�t ��ng tr��c khi Ng��i ���c B�o 

Him t+ vong, quy�n l�i b�o him t+ vong s� ���c chi tr� cho Bên Mua 

B�o Him ho�c ng��i th�a k� h�p pháp c�a Bên Mua B�o Him. N�u có 

t� hai Ng��i Th! H��ng tr� lên thì: 

 

(i) quy�n l�i b�o him t+ vong s� ���c chia ��u cho t�t c� m�i Ng��i 

Th! H��ng, tr� khi có quy �"nh khác trong H�p ��ng ho�c trong 

v�n b�n ch$ �"nh Ng��i Th! H��ng �ang có hi	u l�c áp d!ng; 

ho�c 

 

(ii) n�u có b�t k' Ng��i Th! H��ng nào �ã t+ vong/ch�m d�t ho�t 

��ng tr��c khi Ng��i ���c B�o Him t+ vong, ph�n quy�n l�i 

b�o him c�a Ng��i Th! H��ng �ó s� ���c chia ��u cho nh
ng 

Ng��i Th! H��ng còn l�i, tr� khi có quy �"nh khác �i trong H�p 

��ng ho�c trong v�n b�n ch$ �"nh Ng��i Th! H��ng �ang có hi	u 

l�c áp d!ng. 

 

c) Tr� tr��ng h�p Ng��i Th! H��ng �ã ���c ch$ �"nh trong �ơn yêu c�u 

b�o him, vi	c ch$ �"nh Ng��i Th! H��ng ph�i ���c l�p thành v�n b�n và 

ph�i ���c s� ch�p thu�n c�a Công Ty b,ng Xác Nh�n Thay ��i H�p 

��ng. Trong th�i gian Ng��i ���c B�o Him còn s�ng, Bên Mua B�o 

Him có th thay ��i Ng��i Th! H��ng b,ng v�n b�n v�i s� ch�p thu�n 

c�a Công Ty mà không c�n có s� ��ng ý tr��c c�a b�t k' Ng��i Th! 

H��ng nào.  

 

d) B�t k �ã có các quy �"nh khác t�i H�p ��ng này và tr� tr��ng h�p Công 

Ty ch�p thu�n b,ng v�n b�n khác, trong tr��ng h�p Bên Mua B�o Him 

là t� ch�c:  

 

(i) Quy�n l�i b�o him t+ vong s� ���c chi tr� cho Ng��i Th! 

H��ng. Các quy�n l�i liên quan ��n Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p 

��ng ho�c Rút Toàn B� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng, t�m �ng t� 

Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng, Quy�n L�i �áo H�n H�p ��ng s� 

���c chi tr� cho Bên Mua B�o Him. T�t c� các quy�n l�i b�o 

him còn l�i khác ���c quy �"nh t�i H�p ��ng này s� ���c chi tr� 

cho Ng��i ���c B�o Him; 

 

(ii) N�u không có Ng��i Th! H��ng nào ���c ch$ �"nh h�p l	, quy�n 

l�i b�o him t+ vong s� ���c chi tr� cho  ng��i th�a k� c�a Ng��i 

���c B�o Him; và  
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(iii) Trong m�i tr��ng h�p, vi	c thay ��i Ng��i Th! H��ng ph�i ���c 

Ng��i ���c B�o Him ��ng ý. 

 

e) Công Ty s� không ch"u trách nhi	m v� tính hi	u l�c c�a s� ch$ �"nh ho�c 

vi	c công b� Ng��i Th! H��ng. 

 
�I�U 11: CÁC THAY �2I LIÊN QUAN ��N H*P �+NG 
 

Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, Bên Mua B�o Him có th yêu c�u thay 

��i các chi ti�t c�a H�p ��ng phù h�p v�i các quy �"nh c�a H�p ��ng này và 

pháp lu�t. T�t c� yêu c�u thay ��i các chi ti�t c�a H�p ��ng bao g�m nh�ng 

không gi�i h�n � thay ��i Ng��i Th! H��ng nh� quy �"nh t�i �i�u 10.2, thay ��i 

thông tin liên h	 và ngh� nghi	p, chuyn nh��ng nh� quy �"nh t�i �i�u 11.1 và 

11.2, �"nh k' �óng phí, Phí B�o Him Cơ B�n, S� Ti�n B�o Him và/ho�c tham 

gia ho�c h�y b# các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng, ph�i ���c l�p theo m/u 

c�a Công Ty và g+i ��n Công Ty. Các thay ��i này s� ch$ có hi	u l�c sau khi 

���c Công Ty ch�p thu�n b,ng v�n b�n ho�c ban hành (các) Xác Nh�n Thay ��i 

H�p ��ng. 

 

11.1 Các thay 8�i c� th� liên quan 8n thông tin liên l�c, nơi c� trú, ngh� nghi�p 
 

a) N�u Bên Mua B�o Him và/ho�c Ng��i ���c B�o Him thay ��i nơi c� 

trú, �"a ch$ liên h	, di chuyn ra n��c ngoài, h� tên, ho�c ch�ng minh 

nhân dân, Bên Mua B�o Him ph�i thông báo b,ng v�n b�n cho Công Ty 

trong vòng ba m�ơi (30) ngày k t� ngày thay ��i. 

 

b) Ng��i ���c B�o Him có ngh a v! ph�i thông báo cho Công Ty các thay 

��i v� ngh� nghi	p, tính ch�t công vi	c ho�c v� vi	c tham gia các ho�t 

��ng th thao có tính ch�t nguy him trong th�i h�n ba m�ơi (30) ngày k 

t� ngày có s� thay ��i nêu trên.  

 

c) Công Ty có th ti�p t!c duy trì quy�n l�i b�o him cho Ng��i ���c B�o 

Him v�i các �i�u ki	n không thay ��i, và/ho�c thay ��i Phí B�o Him 

R�i Ro, và/ho�c Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng (n�u có) và/ho�c Phí 

B�o Him �"nh K' và/ho�c S� Ti�n B�o Him; và/ho�c lo�i tr� m�t s� 

quy�n l�i b�o him theo nh
ng �i�u ki	n riêng do Công Ty toàn quy�n 

quy�t �"nh.  

 

d) Trong tr��ng h�p Bên Mua B�o Him không thông báo thay ��i ngh� 

nghi	p, tính ch�t công vi	c, nơi c� trú, vi	c di chuyn ra n��c ngoài theo 

quy �"nh t�i �i�u này, Công Ty có th �i�u ch$nh l�i các Kho�n Kh�u Tr� 

Hàng Tháng t� th�i �im x�y ra các thay ��i liên quan d�a trên nh
ng 

�i�u ki	n riêng do Công Ty có toàn quy�n quy�t �"nh, ho�c Công Ty có 

quy�n �ơn ph�ơng ch�m d�t H�p ��ng và thanh toán Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng ���c xác �"nh vào ngày Công Ty có thông báo v� vi	c ch�m 

d�t H�p ��ng tr� N� (n�u có).  

 

11.2 Chuy�n nh��ng 
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a) Bên Mua B�o Him có th chuyn nh��ng H�p ��ng trong khi H�p ��ng 

v/n �ang có hi	u l�c n�u có v�n b�n yêu c�u và ���c Công Ty ch�p thu�n 

b,ng v�n b�n thông qua vi	c phát hành Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng. 

��i t��ng nh�n chuyn nh��ng h�p ��ng ph�i h�i �� �i�u ki	n � tr� 

thành Bên Mua B�o Him nh� quy �"nh t�i �i�u 1.3. 

 

b) Công Ty không ch"u trách nhi	m v� tính hi	u l�c hay tính ��y �� c�a b�t 

k' yêu c�u chuyn nh��ng nào. Sau khi chuyn nh��ng, ng��i ���c 

chuyn nh��ng s� ti�p nh�n các quy�n và ngh a v! c�a Bên Mua B�o 

Him theo quy �"nh c�a H�p ��ng. 

 

CH�	NG 2: QUY�N L*I B�O HI�M 
 

Trong th�i gian H�p ��ng v/n còn hi	u l�c, ph! thu�c vào các lo�i tr� b�o him 

t�ơng �ng, �i�u kho�n c�a Ch�ơng 2 này quy �"nh các quy�n l�i b�o him (i) cho 

Ng��i ���c B�o Him và (ii) theo S� Ti�n B�o Him c�a Quy�n L�i B�o Him 

Cơ B�n.  

 

Các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng s� ���c áp d!ng cho Ng��i ���c B�o 

Him c�a t�ng quy�n l�i t�ơng �ng nh� ���c th hi	n t�i Trang H�p ��ng ho�c 

các Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có) và theo các �i�u kho�n và �i�u ki	n 

c! th c�a t�ng Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng, n�u có. 

 

Trong tr��ng h�p Bên Mua B�o Him là t� ch�c, Công Ty s� tính toán và kh�u 

tr� thu� ��i v�i ph�n phí b�o him do Bên Mua B�o Him �óng cho Ng��i ���c 

B�o Him (n�u có) khi chi tr� b�t k' quy�n l�i b�o him ho�c kho�n thanh toán 

nào theo quy �"nh c�a H�p ��ng này c�n c� theo các quy �"nh v� thu� t�i th�i 

�im chi tr�. 

 

�I�U 12: QUY�N L*I B�O HI�M KHI T9 VONG 
 

12.1 N�u Ng��i ���c B�o Him t+ vong trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, 

Công Ty s� xem xét chi tr� quy�n l�i b�o him t+ vong là:  

 

[��i v:i K Ho�ch B�o Hi�m Cơ B�n: s� l�n hơn gi
a:  

 

(i) S� Ti�n B�o Him �ang áp d!ng t�i th�i �im Ng��i ���c B�o 

Him t+ vong; ho�c   

 

(ii) Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng tính ��n ngày có yêu c�u gi�i quy�t 

quy�n l�i b�o him t+ vong.] 

 

[��i v:i K Ho�ch B�o Hi�m Nâng Cao: t�ng s� ti�n c�a: 

 

(i) S� Ti�n B�o Him �ang áp d!ng t�i th�i �im Ng��i ���c B�o 

Him t+ vong; và 

 

(ii) Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng tính ��n ngày có yêu c�u gi�i quy�t 

quy�n l�i b�o him t+ vong.] 
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12.2 B�t k �ã có quy �"nh t�i �i�u 12.1, trong tr��ng h�p Ng��i ���c B�o Him là 

tr0 em d��i b�n (04) Tu�i, S� Ti�n B�o Him theo quy �"nh c�a �i�u 12.1 s� 

���c �i�u ch$nh theo Tu�i và t% l	 d��i �ây: 

 

Tu�i c�a Ng��i ���c B�o Him t�i th�i 

�im t+ vong 

T% l	 �i�u ch$nh (% c�a 

S� Ti�n B�o Him)  

T� m�t (01) tháng Tu�i ��n d��i 01 Tu�i 20% 

T� 01 Tu�i ��n d��i 02 Tu�i 40% 

T� 02 Tu�i ��n d��i 03 Tu�i 60% 

T� 03 Tu�i ��n d��i 04 Tu�i 80% 

 

12.3 Tr��c khi thanh toán Quy�n l�i b�o him t+ vong nh� ���c nêu t�i �i�u 12.1 ho�c 

12.2 nêu trên, Công Ty s� xem xét:  

 

a) C�ng:  

 

(i) Các Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng theo quy �"nh c�a �i�u 

kho�n Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng kèm theo H�p ��ng này 

(n�u có);  

 

(ii) Các kho�n phí b�o him �ã �óng, không có lãi, ���c n�p sau ngày 

yêu c�u gi�i quy�t quy�n l�i b�o him t+ vong (n�u có); 

 

(iii) Các kho�n Phí B�o Him R�i Ro, Phí B�o Him R�i Ro T�ng 

C��ng (n�u có), Phí Qu�n Lý H�p ��ng, không có lãi, t� sau th�i 

�im t+ vong c�a Ng��i ���c B�o Him. 

 

b) Tr� �i: 

 

(i)  N� (n�u có); 

 

(ii) T�t c� các Quy�n l�i b�o him phát sinh sau th�i �im t+ vong mà 

Công Ty �ã thanh toán (n�u có). 

 

�I�U 13: QUY�N L*I �ÁO H�N H*P �+NG 
 

Vào Ngày �áo H�n H�p ��ng và n�u H�p ��ng v/n còn hi	u l�c, Công Ty s� 

chi tr� toàn b� Giá Tr" Ti�n M�t Th�c Tr� cho Bên Mua B�o Him.  

 

�I�U 14: QUY�N L*I H�7NG LÃI T; K�T QU� �<U T� C0A QU= LIÊN 
K�T CHUNG  

 

Trong th�i gian H�p ��ng �ang còn hi	u l�c, Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng s� 

���c tích lãi hàng tháng theo m�c lãi su�t ��u t� ���c Công Ty công b� theo các 

quy �"nh ���c nêu t�i �i�u 26. 
 

�I�U 15: QUY�N L*I �3C BI6T KHI DUY TRÌ H*P �+NG  
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15.1 Vào Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng th� n�m (05) và các Ngày K% Ni	m N�m 

H�p ��ng ti�p theo sau �ó, Công Ty s� chi tr� vào Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng 

không ph�y n�m ph�n tr�m (0,5%) c�a giá tr" trung bình c�a m��i hai (12) Giá 

Tr" Tài Kho�n H�p ��ng t�i m��i hai (12) Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng g�n 

nh�t, bao g�m Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng t�i th�i �im �ang xem xét, n�u 

�áp �ng các �i�u ki	n sau: 

 

a) T�i th�i �im xem xét, H�p ��ng v/n còn hi	u l�c và ch�a t�ng b" m�t 

hi	u l�c trong b�t k' th�i �im nào trong th�i h�n xem xét; và 

 

b) Không có giao d"ch t�m �ng t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng nào trong 

su�t th�i h�n xem xét; 

 

c) Không có giao d"ch Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng trong su�t th�i h�n 

xem xét; và 

 

d) T�i th�i �im xem xét, t�ng c�a (các) kho�n: (i) Phí B�o Him �"nh K' 

(bao g�m c� kho�n phí b�o him ���c kh�u tr� t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p 

��ng nh� ���c nêu t�i �i�u 20.2) và (ii) Phí B�o Him �óng Thêm �ã 

�óng c�ng d�n trong th�i h�n xem xét ph�i b,ng ho�c l�n hơn (t�ng) Phí 

B�o Him �"nh K' quy n�m trong toàn b� th�i h�n xem xét liên quan; và 

 

e) T�i th�i �im xem xét, S� Ti�n B�o Him hi	n t�i ph�i b,ng ho�c l�n hơn 

S� Ti�n B�o Him t�i th�i �im c�p H�p ��ng. 

 

15.2 Vì m!c �ích c�a �i�u 15 này, th�i h�n xem xét ���c xác �"nh là: 

 

a) Th�i h�n xem xét ��u tiên là N�m (05) N�m H�p ��ng ��u tiên, tính t� 

Ngày Hi	u L�c H�p ��ng; ho�c 

 

b) M)i N�m H�p ��ng ti�p theo sau th�i h�n xem xét ��u tiên. 

 

�I�U 16: QUY�N L*I GIA T>NG S? TI�N B�O HI�M KHÔNG C<N TH�M 
��NH  

 

Trong th�i gian H�p ��ng v/n còn hi	u l�c, b&t ��u t� N�m H�p ��ng th� hai 

(02) và tr��c khi Ng��i ���c B�o Him ��t Tu�i sáu m�ơi l�m (65), Bên Mua 

B�o Him có th yêu c�u t�ng S� Ti�n B�o Him c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ 

B�n mà không c�n ph�i tr�i qua th�m �"nh s�c kh#e n�u Ng��i ���c B�o Him 

k�t hôn và/ho�c có con (con ru�t), v�i các �i�u ki	n sau: 

 

a) Ng��i ���c B�o Him �ã ���c Công Ty ch�p thu�n b�o him v�i �i�u 

ki	n tiêu chu�n vào th�i �im phát hành H�p ��ng ho�c th�i �im khôi 

ph!c hi	u l�c H�p ��ng g�n nh�t, tùy ngày nào x�y ra sau; và 

 

b) Yêu c�u thay ��i và các ch�ng t� ���c g+i ��n Công Ty trong vòng sáu 

(06) tháng k t� ngày k�t hôn ho�c có con; và 
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c) S� Ti�n B�o Him t�ng t�i �a m)i l�n là n�m m�ơi ph�n tr�m (50%) S� 

Ti�n B�o Him t�i th�i phát hành H�p ��ng nh�ng không v��t quá m�t 

t% (1.000.000.000) ��ng cho m)i l�n t�ng.  

 

d) S� Ti�n B�o Him sau khi thay ��i ph�i tuân th� theo quy �"nh v� S� Ti�n 

B�o Him t�i �a c�a s�n ph�m này.  

 

e) S� l�n t�i �a yêu c�u t�ng S� Ti�n B�o Him theo �i�u này là ba (03) l�n 

trong su�t th�i h�n H�p ��ng. 

 

f) Bên Mua B�o Him ph�i �óng m�t kho�n phí b�o him tùy theo quy �"nh 

c�a Công Ty t�i t�ng th�i �im 

 

g) Công Ty b�o l�u quy�n quy�t �"nh ch�p thu�n/t� ch�i ��i v�i yêu c�u 

thay ��i S� Ti�n B�o Him nêu t�i �i�u này tùy t�ng th�i �im. 

 

Vi	c thay ��i S� Ti�n B�o Him s� có hi	u l�c vào Ngày K% Ni	m Tháng H�p 

��ng ti�p theo ngay sau ngày yêu c�u thay ��i ���c Công Ty ch�p thu�n. Phí 

B�o Him �"nh K', Phí B�o Him R�i Ro và/ho�c các �i�u ki	n khác c�a H�p 

��ng và/ho�c các �i�u ki	n c�a Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) có 

th ���c Công Ty �i�u ch$nh phù h�p v�i S� Ti�n B�o Him m�i. 

 

CH�	NG 3: CÁC LO�I TR; B�O HI�M 
 
�i�u 17: CÁC LO�I TR; �?I V4I QUY�N L*I B�O HI�M C	 B�N 
 

Công Ty s� không thanh toán b�t k' Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n nào là do nguyên 

nhân tr�c ti�p liên quan ��n m�t trong các s� ki	n sau:  

 

a) T� t+ ho�c có hành vi t� t+ trong th�i gian hai (02) n�m k t� Ngày C�p 

H�p ��ng ho�c ngày khôi ph!c hi	u l�c H�p ��ng g�n nh�t, tùy thu�c 

vào ngày nào x�y ra sau cho dù Ng��i ���c B�o Him có b" m�t trí hay 

không. ��i v�i kho�n t�ng c�a S� Ti�n B�o Him, lo�i tr� do nguyên 

nhân t� t+ s� ���c áp d!ng v�i th�i gian hai (02) n�m k t� ngày vi	c t�ng 

S� Ti�n B�o Him có hi	u l�c; ho�c 

 

b) Do Ng��i ���c B�o Him t� ý s+ d!ng, u�ng, hút ho�c hít b�t k' lo�i 

thu�c kích thích, ma túy, các ch�t có c�n, ch�t gây nghi	n, ch�t ��c ho�c 

thu�c không theo ch$ �"nh c�a bác s ; ho�c 

 

c) Do Hành Vi Ph�m T�i c�a Ng��i Th! H��ng, Ng��i ���c B�o Him 

ho�c Bên Mua B�o Him; ho�c 

 

d) Liên quan ��n H�i ch�ng suy gi�m mi.n d"ch m&c ph�i (AIDS) và tình 

tr�ng ho�c b	nh t�t nào liên quan ��n AIDS (ARC), ho�c nhi.m vi rút 

(virus) gây suy gi�m mi.n d"ch � ng��i (HIV); ho�c 

 

Trong các tr��ng h�p trên, Công Ty s� ch$ hoàn l�i s� phí b�o him mà Bên Mua 

B�o Him �ã th�c �óng, không có lãi sau khi �ã kh�u tr�: (i) các kho�n Rút Giá 

Tr" Tài Kho�n H�p ��ng, (ii) các kho�n quy�n l�i b�o him �ã ���c thanh toán 
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và N� (n�u có), (iii) các chi phí phát sinh h�p lý c�a Công Ty. Công Ty s� không 

yêu c�u Bên Mua B�o Him hoàn tr� b�t k' kho�n thanh toán nào n�u các kho�n 

phí b�o him �ã �óng nh# hơn các kho�n kh�u tr� nêu trên.  

 

�I�U 18:  CÁC LO�I TR; �?I V4I CÁC QUY�N L*I B�O HI�M T>NG 
C�,NG 

 

18.1 Công Ty s� không thanh toán b�t k' Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng nào là do 

nguyên nhân tr�c ti�p liên quan ��n m�t trong các s� ki	n sau: 

 

a) T� t+ ho�c có hành vi t� t+ ho�c b�t k' tr��ng h�p t� ý gây ra t�n th�ơng, 

cho dù Ng��i ���c B�o Him có b" m�t trí hay không; ho�c 

 

b) Các Hành Vi Ph�m T�i c�a Ng��i ���c B�o Him, Bên Mua B�o Him 

ho�c c�a Ng��i Th! H��ng; ho�c 

 

c) Do Ng��i ���c B�o Him t� ý s+ d!ng b�t k' lo�i thu�c kích thích, ma 

túy, các ch�t có c�n, ch�t gây nghi	n, ch�t ��c ho�c thu�c không theo ch$ 
�"nh c�a bác s ; ho�c 

 

d) Do chi�n tranh ho�c hành ��ng nào liên quan ��n chi�n tranh, dù là ���c 

tuyên b� hay không ���c tuyên b�, tham gia l�c l��ng v* trang c�a b�t k' 

n��c nào �ang có chi�n tranh hay l�c l��ng dân phòng; ho�c 

  

e)       B�o lo�n, �u ��, kh�i ngh a, b�o ��ng dân s�, biu tình, �ình công hay 

kh�ng b�, cho dù Ng��i ���c B�o Him có th�c s� tham gia hay không; 

ho�c 

 

f) Ng��i ���c B�o Him b" tai n�n khi di chuyn ho�c �i l�i b,ng máy bay, 

ho�c tham gia trên các ph�ơng ti	n v�n chuyn hàng không, tr� khi Ng��i 

���c B�o Him là hành khách có mua vé trên m�t chuy�n bay th�ơng 

m�i; ho�c 

 

g) B�t k' t�n th�ơng nào c�a Ng��i ���c B�o Him khi vi ph�m pháp lu�t 

ho�c c� tình c�n tr� ho�c ch�ng l�i vi	c truy b&t c�a ng��i thi hành pháp 

lu�t ho�c do h�u qu� tr�c ti�p ho�c gián ti�p c�a các hành vi ch�y xe quá 

t�c �� ho�c u�ng r��u bia v��t quá m�c quy �"nh khi tham gia giao thông 

theo lu�t giao thông hi	n hành; ho�c 

 

h)       Tham gia các ho�t ��ng th thao chuyên nghi	p ho�c các ho�t ��ng nh� 

nh�y dù, leo núi, s�n b&n, �ua xe, �ua ng�a, l�n có bình khí nén ho�c các 

ho�t ��ng có tính ch�t nguy him t�ơng t�. 

 

18.2 Trong tr��ng h�p s� ki	n d/n ��n phát sinh vi	c chi tr� Quy�n L�i B�o Him Cơ 

B�n ho�c Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) là do hành vi c� ý ho�c 

Hành Vi Ph�m T�i c�a m�t trong s� nh
ng Ng��i Th! H��ng ���c ch$ �"nh, 

Công Ty s� v/n có th xem xét � thanh toán quy�n l�i b�o him cho nh
ng 

Ng��i Th! H��ng còn l�i theo các quy �"nh pháp lu�t có hi	u l�c t�i th�i �im 

chi tr�. 
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CH�	NG 4: NGH�A V. VÀ QUY�N C0A BÊN MUA B�O HI�M 
 
�I�U 19: PHÍ B�O HI�M 
 

19.1 Phí b�o hi�m và ngh@a v� 8óng phí b�o hi�m 
 

a) Phí b�o him có th ���c thanh toán theo �"nh k' nh� ���c nêu c! th t�i 

Trang H�p ��ng ho�c (các) Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng (n�u có).  

 

b) Trong ba (03) N�m H�p ��ng ��u tiên, Bên Mua B�o Him c�n ph�i 

�óng phí b�o him � t�ng Phí B�o Him �"nh K' �ã �óng c�ng d�n (bao 

g�m kho�n phí b�o him ���c kh�u tr� t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng 

nh� ���c nêu t�i �i�u 20.2) ph�i l�n hơn ho�c b,ng Phí B�o Him Cơ 

B�n T�i Thiu c�ng d�n, tính t� Ngày Hi	u L�c H�p ��ng ��n m)i Ngày 

K% Ni	m Tháng H�p ��ng.  

 

T� N�m H�p ��ng th� t� (04), Bên Mua B�o Him c�n ph�i �óng phí � 

t�ng Phí B�o Him �"nh K' �ã �óng c�ng d�n tính t� Ngày Hi	u L�c 

H�p ��ng ph�i l�n hơn ho�c b,ng ba (03) n�m Phí B�o Him Cơ B�n T�i 

Thiu quy n�m. 

 

c) Ph�ơng th�c phân b� phí b�o him 

 

(i) N�u các kho�n phí b�o him ���c n�p trong vòng m��i l�m (15) 

ngày tr��c Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng: kho�n phí b�o him 

này tr��c tiên s� ���c s+ d!ng � �óng cho Phí B�o Him �"nh 

K' quy n�m c�a N�m H�p ��ng hi	n t�i và N�m H�p ��ng ti�p 

theo li�n k�. T�t c� các kho�n phí b�o him còn l�i, sau khi �óng 

�� cho Phí B�o Him �"nh K' quy n�m c�a N�m H�p ��ng hi	n 

t�i và N�m H�p ��ng ti�p theo li�n k�, s� ���c xem là Phí B�o 

Him �óng Thêm và s� ���c phân b� m�t cách t�ơng �ng theo 

các quy �"nh c�a H�p ��ng này. 

 

(ii) N�u các kho�n phí b�o him ���c n�p ngoài th�i gian m��i l�m 

(15) ngày tr��c Ngày K% Ni	m N�m H�p ��ng: kho�n phí b�o 

him này tr��c tiên s� ���c s+ d!ng � �óng cho Phí B�o Him 

�"nh K' quy n�m c�a N�m H�p ��ng hi	n t�i. T�t c� các kho�n 

phí b�o him còn l�i sau khi �óng �� cho Phí B�o Him �"nh K' 

quy n�m c�a N�m H�p ��ng hi	n t�i s� ���c xem là Phí B�o 

Him �óng Thêm và s� ���c phân b� m�t cách t�ơng �ng theo 

các quy �"nh c�a H�p ��ng này. 

 

d) Phí B�o Him �"nh K' và Phí B�o Him �óng Thêm s� ���c phân b� 

vào Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng sau khi kh�u tr� Phí Ban ��u nh� quy 

�"nh t�i �i�u 27. Phí B�o Him �óng Thêm ph�i tuân th� m�c yêu c�u t�i 

�a và t�i thiu do Công Ty quy �"nh t�i t�ng th�i �im. 

 

19.2 Công Ty có quy�n, nh�ng không có ngh a v!, g+i thông báo nh&c nh� v� vi	c 

thanh toán phí b�o him cho Bên Mua B�o Him. Tuy nhiên, Bên Mua B�o Him 
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có trách nhi	m thanh toán phí b�o him vào ho�c tr��c Ngày ��n H�n �óng Phí, 

cho dù có nh�n ���c thông báo nh&c nh� n�p phí hay không.  
 

�I�U 20: GIA H�N �ÓNG PHÍ B�O HI�M VÀ H*P �+NG M/T HI6U L1C 
 

20.1 Th�i gian gia h�n �óng phí b�o hi�m là sáu m�ơi (60) ngày s� ���c b&t ��u k t� 

ngày x�y ra b�t k' s� ki	n nào d��i �ây, tùy thu�c s� ki	n nào x�y ra tr��c: 

 

a) Trong giai �o�n ba (03) N�m H�p ��ng ��u tiên:  

 

(i) Vào Ngày ��n H�n �óng Phí mà Phí B�o Him �"nh K' �ã �óng c�ng 

d�n (bao g�m c� kho�n phí b�o him ���c kh�u tr� t� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng nh� ���c nêu t�i �i�u 20.2) nh# hơn Phí B�o Him Cơ B�n 

T�i Thiu c�ng d�n, ho�c  

 

(ii) Khi Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng tr� N� nh# hơn không (0). 

 

Ho�c: 

 

b) K t� N�m H�p ��ng th� t� (04) tr� �i: Khi Giá Tr" Tài Kho�n H�p 

��ng tr� N� nh# hơn không (0).  

 

Trong th�i gian gia h�n �óng phí b�o him, H�p ��ng v/n có hi	u l�c.  

 

20.2 Vào ngày k�t thúc th�i gian gia h�n �óng phí b�o him nh� nêu t�i �im (i) �i�u 

20.1.(a), n�u Công Ty v/n ch�a nh�n ���c b�t k' kho�n phí b�o him nào ���c 

�óng cho H�p ��ng và Bên Mua B�o Him không có yêu c�u ch�m d�t H�p 

��ng, Công Ty s� t� ��ng kh�u tr� Phí B�o Him �"nh K' t� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng � �óng phí b�o him cho H�p ��ng. Trong tr��ng h�p Giá Tr" Tài 

Kho�n H�p ��ng nh# hơn Phí B�o Him �"nh K', toàn b� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng s� ���c rút h�t � �óng phí b�o him cho H�p ��ng. Kho�n kh�u tr� 

t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng nêu t�i �i�u này v/n ph�i ���c áp d!ng m�c Phí 

Ban ��u nh� quy �"nh t�i �i�u 27.  

 

20.3 K�t thúc th�i gian gia h�n �óng phí b�o him nh� quy �"nh t�i �i�u 20.1 nêu trên, 

n�u: (i) Phí B�o Him �"nh K' �ã �óng c�ng d�n sau khi �ã bao g�m kho�n phí 

b�o him rút t� Gía Tr" Tài Kho�n H�p ��ng nêu t�i �i�u 20.2 v/n nh# hơn Phí 

B�o Him Cơ B�n T�i Thiu c�ng d�n xác �"nh t�i ngày k�t thúc th�i gian gia 

h�n �óng phí, ho�c (ii) Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng tr� N� v/n nh# hơn không 

(0) thì H�p ��ng s� m�t hi	u l�c v�i Giá Tr" Tài Kho�n b,ng không (0). 

 

20.4 Trong su�t th�i h�n H�p ��ng m�t hi	u l�c nh� ���c nêu t�i �i�u 20.3 nêu trên, 

không có b�t k' Kho�n Kh�u Tr� Hàng Tháng hay kho�n phí nào phát sinh c*ng 

nh� không có b�t k' quy�n l�i b�o him nào ���c chi tr�.  

 

20.5 Các kho�n phí b�o him c�ng d�n nêu t�i �i�u 20 này ���c tính t� Ngày Hi	u 

L�c H�p ��ng cho ��n b�t k' th�i �im xem xét nào ���c nêu c! th t�i �i�u 

này.  
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�I�U 21: KHÔI PH.C HI6U L1C H*P �+NG 
 
Bên Mua B�o Him có th yêu c�u khôi ph!c hi	u l�c H�p ��ng trong vòng hai (02) 

n�m k t� ngày H�p ��ng b" m�t hi	u l�c nh�ng không tr. hơn Ngày �áo H�n H�p 

��ng n�u �áp �ng các �i�u ki	n sau: 

 

a) Bên Mua B�o Him ph�i g+i yêu c�u khôi ph!c hi	u l�c H�p ��ng b,ng 

v�n b�n theo quy �"nh c�a Công Ty; và 

 

b) B,ng ch�ng v� kh� n�ng có th ���c b�o him c�a Ng��i ���c B�o 

Him ���c Công Ty ch�p nh�n; và  

 

c) Bên Mua B�o Him ph�i thanh toán toàn b�: 

 

(i) Kho�n Kh�u Tr� Hàng Tháng trong th�i gian gia h�n �óng phí 

(n�u có); và 

 

(ii) Phí B�o Him Cơ B�n T�i Thiu c�ng d�n ch�a thanh toán tính 

��n ngày Công Ty ch�p thu�n vi	c khôi ph!c H�p ��ng; và 

 

(iii) N� ch�a tr� và lãi ���c tính v�i m�c lãi su�t theo quy �"nh c�a 

Công Ty; và 

 

(iv) M�t kho�n phí � duy trì Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng theo quy 

�"nh c�a Công Ty t�i th�i �im khôi ph!c H�p ��ng. 

 

N�u ���c Công Ty ch�p thu�n, ngày khôi ph!c hi	u l�c h�p ��ng s� ���c th hi	n t�i 

Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng do Công Ty phát hành. 

 

�I�U 22: RÚT GIÁ TR� TÀI KHO�N H*P �+NG 
 
22.1 Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c và b&t ��u t� N�m H�p ��ng th� hai 

(02), Bên Mua B�o Him có th yêu c�u rút m�t ph�n Giá Tr" Tài Kho�n H�p 

��ng b,ng cách g+i yêu c�u b,ng v�n b�n ��n Công Ty, n�u �áp �ng các �i�u 

ki	n sau: 

 

a) S� ti�n yêu c�u c�a m)i l�n rút không v��t quá tám m�ơi ph�n tr�m 

(80%) Giá Tr" Ti�n M�t Th�c Tr�; và 

 

b) S� ti�n yêu c�u c�a m)i l�n rút không th�p hơn giá tr" rút t�i thiu theo 

quy �"nh c�a Công Ty t�i t�ng th�i �im; và 

 

c) Sau khi rút, s� d� còn l�i trong Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng không th�p 

hơn m�c quy �"nh c�a Công Ty t�i t�ng th�i �im; và 

 

d) Bên Mua B�o Him ph�i tr� Phí Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng ���c 

quy �"nh t�i �i�u 27.6. 

 

22.2 ��i v�i K� Ho�ch B�o Him Cơ B�n, S� Ti�n B�o Him c�a Quy�n L�i B�o 

Him Cơ B�n sau khi rút m�t ph�n Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng s� ���c �i�u 



 20/29 

 

ch$nh gi�m t�ơng �ng n�u Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng sau khi rút nh# hơn S� 

Ti�n B�o Him �ó. Trong tr��ng h�p �i�u ch$nh, S� Ti�n B�o Him m�i này ph�i 

�áp �ng �i�u ki	n v� S� Ti�n B�o Him t�i thiu theo quy �"nh c�a Công Ty. 

 

�I�U 23: CH/M DAT H*P �+NG TR�4C TH,I H�N/RÚT TOÀN BB GIÁ 
TR� TÀI KHO�N H*P �+NG 

 

Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, Bên Mua B�o Him có th yêu c�u ch�m 

d�t H�p ��ng tr��c th�i h�n � nh�n Giá Tr" Ti�n M�t Th�c Tr� b,ng cách g+i 

yêu c�u b,ng v�n b�n theo quy �"nh c�a Công Ty.  

 

�I�U 24: T�M ANG T; GIÁ TR� TÀI KHO�N H*P �+NG 
 

24.1 Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c và b&t ��u t� N�m H�p ��ng th� hai 

(02), Bên Mua B�o Him có th yêu c�u Công Ty t�m �ng t� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng n�u t�ng giá tr" t�m �ng (bao g�m yêu c�u t�m �ng trong quá kh� và 

hi	n t�i, c�ng lãi ch�a hoàn tr�) không v��t quá tám m�ơi ph�n tr�m (80%) Giá 

Tr" Ti�n M�t Th�c Tr� c�a H�p ��ng t�i th�i �im yêu c�u t�m �ng và không 

th�p hơn m�c t�i thiu do Công Ty quy �"nh vào t�ng th�i �im. 

 

24.2 Bên Mua B�o Him có trách nhi	m thanh toán lãi cho các kho�n t�m �ng t� Giá 

Tr" Tài Kho�n H�p ��ng theo m�c và cách th�c do Công Ty quy�t �"nh.  

 

24.3 Bên Mua B�o Him có th hoàn tr� giá tr" t�m �ng và lãi phát sinh vào b�t c� lúc 

nào n�u kho�n thanh toán m)i l�n �áp �ng m�c thanh toán t�i thiu do Công Ty 

quy �"nh t�i t�ng th�i �im. 

 

24.4 Công Ty có quy�n kh�u tr� các kho�n t�m �ng (c�ng lãi) tr��c khi chi tr� b�t k' 

quy�n l�i b�o him nào theo H�p ��ng này. 

 

�I�U 25: QUY�N THAY �2I CHI TI�T C0A H*P �+NG B�O HI�M 
 
25.1 Thay 8�i S� Ti�n B�o Hi�m và/ho(c K Ho�ch B�o Hi�m  
 

a) Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, bên c�nh Quy�n L�i Gia T�ng S� 

Ti�n B�o Him Không C�n Th�m �"nh, Bên Mua B�o Him có th yêu 

c�u t�ng ho�c gi�m S� Ti�n B�o Him và/ho�c thay ��i K� Ho�ch B�o 

Him v�i các �i�u ki	n sau: 

 

(i) Bên Mua B�o Him ph�i g+i yêu c�u thay ��i b,ng v�n b�n theo 

quy �"nh c�a Công Ty; và 

 

(ii) ��i v�i yêu c�u t�ng S� Ti�n B�o Him và/ho�c thay ��i t� K� 

Ho�ch B�o Him Cơ B�n thành K� Ho�ch B�o Him Nâng Cao: 

Bên Mua B�o Him ph�i cung c�p b,ng ch�ng v� kh� n�ng có th 

���c b�o him theo quy �"nh c�a Công Ty; và 

 

(iii) Bên Mua B�o Him ch$ có th yêu c�u t�ng S� Ti�n B�o Him 

và/ho�c thay ��i K� Ho�ch B�o Him b&t ��u t� N�m H�p ��ng 

th� hai (02) tr� �i; và 
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(iv) S� Ti�n B�o Him sau khi thay ��i ph�i tuân th� theo quy �"nh v� 

S� Ti�n B�o Him t�i thiu và t�i �a c�a s�n ph�m này; và 

 

(v) N�u Phí B�o Him Cơ B�n hi	n t�i th�p hơn Phí B�o Him Cơ 

B�n T�i Thiu sau khi thay ��i S� Ti�n B�o Him và/ho�c K� 

Ho�ch B�o Him, Bên Mua B�o Him ph�i �óng m�t kho�n phí 

b�o him  t�ơng �ng v�i vi	c thay ��i S� Ti�n B�o Him và/ho�c 

K� Ho�ch B�o Him. 

 

b) ��i v�i yêu c�u thay ��i t� K� Ho�ch B�o Him Nâng Cao sang K� 

Ho�ch B�o Him Cơ B�n: S� Ti�n B�o Him c�a Quy�n L�i B�o Him 

Cơ B�n sau khi thay ��i b,ng t�ng c�a S� Ti�n B�o Him tr��c khi thay 

��i và Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng t�i th�i �im yêu c�u thay ��i. 

 

c) Phí B�o Him �"nh K', Phí B�o Him R�i Ro, Phí B�o Him R�i Ro 

T�ng C��ng (n�u có) và/ho�c các �i�u ki	n khác c�a H�p ��ng và các 

�i�u ki	n c�a Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) có th ���c 

Công Ty �i�u ch$nh phù h�p v�i S� Ti�n B�o Him m�i và/ho�c K� 

Ho�ch B�o Him m�i. 

 

d) Công Ty b�o l�u quy�n quy�t �"nh ch�p thu�n/t� ch�i ��i v�i yêu c�u 

thay ��i S� Ti�n B�o Him và/ho�c K� Ho�ch B�o Him tùy t�ng th�i 

�im. Vi	c thay ��i S� Ti�n B�o Him và/ho�c K� Ho�ch B�o Him ch$ 
có hi	u l�c vào Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng ti�p theo ngay sau ngày 

yêu c�u thay ��i ���c Công Ty ch�p thu�n.  

 

25.2 Thay 8�i Phí B�o Hi�m Cơ B�n  
 

Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c, Bên Mua B�o Him có th yêu c�u thay 

��i Phí B�o Him Cơ B�n v�i các �i�u ki	n sau: 

 

a) Cung c�p yêu c�u thay ��i �ã ���c �i�n hoàn ch$nh theo quy �"nh c�a 

Công Ty; và 

 

b) Phí B�o Him Cơ B�n sau khi thay ��i tuân th� m�c Phí B�o Him Cơ 

B�n t�i thiu và t�i �a theo quy �"nh c�a Công Ty t�i t�ng th�i �im; và 

 

c) ��i v�i yêu c�u t�ng Phí B�o Him Cơ B�n: Bên Mua B�o Him ph�i 

�óng m�t kho�n phí b�o him theo quy �"nh c�a Công Ty t�i t�ng th�i 

�im; và 

 

d) Thanh toán m�i kho�n N� ch�a tr�. 

 

Vi	c thay ��i Phí B�o Him Cơ B�n s� có hi	u l�c vào Ngày K% Ni	m Tháng 

H�p ��ng ti�p theo ngay sau ngày yêu c�u thay ��i ���c Công Ty ch�p thu�n và 

���c ghi trên Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng do Công Ty phát hành và có th �nh 

h��ng ��n S� Ti�n B�o Him. 
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25.3 Tham gia thêm ho(c h%y bC (các) Quy�n L�i B�o Hi�m T�ng C��ng 
 

a) Tham gia thêm (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng 

 

Trong th�i gian H�p ��ng còn hi	u l�c và b&t ��u t� N�m H�p ��ng th� hai 

(02), tùy thu�c vào ch�p thu�n c�a Công Ty, H�p ��ng có th b� sung thêm các 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng v�i �i�u ki	n: 

 

i) Công Ty có cung c�p Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng ���c yêu 

c�u; và 

 

ii) Ng��i yêu c�u ���c b�o him �áp �ng ��y �� các �i�u ki	n ���c 

b�o him theo các quy �"nh c�a (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng 

C��ng liên quan; và 

 

iii) Ng��i ���c B�o Him c�a Quy�n L�i B�o Him Cơ B�n �ang 

trong �� tu�i t� m�t (01) tháng Tu�i ��n sáu m�ơi l�m (65) Tu�i 

vào ngày hi	u l�c c�a Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng t�ơng 

�ng; và 

 

iv) Các kho�n Phí B�o Him T�ng C��ng liên quan �ã ���c �óng ��. 

 

b)  Hi	u l�c c�a (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng  

N�u (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng ���c thêm vào cùng th�i �im c�p 

H�p ��ng, thì ngày hi	u l�c và ngày c�p c�a (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng 

C��ng �ó là Ngày Hi	u L�c H�p ��ng và Ngày C�p H�p ��ng và ���c ghi 

nh�n t�i Trang H�p ��ng.  

N�u (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng ���c Công Ty ch�p thu�n thêm vào 

sau th�i �im c�p H�p ��ng, thì ngày hi	u l�c và ngày c�p c�a (các) Quy�n L�i 

B�o Him T�ng C��ng s� ���c ghi nh�n t�i Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng do 

Công Ty phát hành. Ngoài các quy �"nh c! th c�a H�p ��ng này, vi	c chi tr� các 

quy�n l�i b�o him s� tuân theo các �i�u kho�n và �i�u ki	n c�a t�ng Quy�n L�i 

B�o Him T�ng C��ng t�ơng �ng. 

 

c)  H�y b# (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng 

 

Trong th�i gian H�p ��ng và (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng v/n còn 

hi	u l�c, Bên Mua B�o Him có th yêu c�u: 

 

(i) H�y b# (các) quy�n l�i này .  

 

(ii) Công Ty không kh�u tr� Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng t� Giá 

Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. 

 

(Các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng ���c h�y b# s� b&t ��u có hi	u l�c vào 

ngày ���c ghi trên Xác Nh�n Thay ��i H�p ��ng do Công Ty phát hành. 
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CH�	NG 5: THÔNG TIN V� QU= LIÊN K�T CHUNG VÀ GIÁ TR� TÀI 
KHO�N H*P �+NG 

 
�I�U 26: THÔNG TIN V� QU= LIÊN K�T CHUNG VÀ GIÁ TR� TÀI KHO�N 

H*P �+NG 
 
26.1 Thông tin v� cơ c�u và ho�t 8)ng c%a Qu  Liên Kt Chung 

 

a) Qu( Liên K�t Chung (“Qu(”) ���c hình thành t� Phí B�o Him ���c 

Phân B� và ���c t�o ra t� t�t c� các h�p ��ng b�o him liên k�t chung do 

Công Ty phát hành. M!c tiêu ��u t� c�a Qu( là nh,m m!c �ích ��t ���c 

l�i nhu�n ��u t� �n �"nh và sinh l�i v�i kh� n�ng thanh kho�n cao. Các tài 

s�n t�p trung ch� y�u vào trái phi�u chính ph�, trái phi�u �ô th", trái phi�u 

doanh nghi	p, các công c! c�a th" tr��ng ti�n t	 và các kênh ��u t� khác. 

Công Ty có toàn quy�n quy�t �"nh chính sách ��u t� và ph�ơng th�c qu�n 

lý Qu( phù h�p v�i quy �"nh c�a pháp lu�t. 

 

b)  Công Ty b�o l�u quy�n �y thác toàn b� ho�c b�t k' th�m quy�n ��u t� và 

quy�t �"nh c�a Công Ty cho b�t k' cá nhân hay t� ch�c nào theo các �i�u 

ki	n do Công Ty quy�t �"nh. 

 

26.2 T� l� lãi su�t tích lDy 
 

a) �"nh k' hàng tháng, Công Ty s� �ánh giá trin v�ng ��u t� c�a Qu( Liên 

K�t Chung c�n c� vào tình hình ho�t ��ng ��u t� trên th" tr��ng tài chính 

� d� báo t% su�t l�i nhu�n ��u t� d� ki�n c�a Qu( trong th�i gian s&p t�i 

sau khi �ã kh�u tr� Phí qu�n lý qu( và Phí ngân hàng.. Ngoài các kho�n 

phí nêu trên, Công Ty có th b� sung các lo�i chi phí khác sau khi ���c 

B� Tài Chính ch�p thu�n. 

 

b) �"nh k' hàng tháng, d�a trên d� báo t% su�t l�i nhu�n ��u t� d� ki�n nh� 

���c quy �"nh t�i m!c a �i�u 26.2 nêu trên, Công Ty s� thông báo m�c 

Lãi su�t công b� áp d!ng cho các H�p ��ng.  

 

c) Sau khi k�t thúc m)i n�m tài chính, Công Ty s� �ánh giá l�i k�t qu� ho�t 

��ng c�a Qu( Liên K�t Chung trong n�m v�a qua. N�u ho�t ��ng ��u t� 

c�a Qu( Liên K�t Chung ��t k�t qu� t�t hơn d� ki�n, t�c là Lãi su�t công 

b� th�p hơn k�t qu� th�c t�, Công Ty s� chi tr� ph�n lãi su�t chênh l	ch 

này vào Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng trong n�m tài chính ti�p theo, sau 

khi kh�u tr� các Phí liên quan (n�u có). 

 

d) Trong tr��ng h�p ho�t ��ng ��u t� c�a Qu( Liên K�t Chung ��t k�t qu� 

th�p hơn d� ki�n, t�c là Lãi su�t công b� cao hơn k�t qu� th�c t�, Giá Tr" 
Tài Kho�n H�p ��ng c�a Bên Mua B�o Him v/n gi
 nguyên theo m�c 

Lãi su�t công b� mà Công Ty �ã áp d!ng. 

 

e) Công Ty cam k�t t% l	 lãi su�t ��u t� s� không th�p hơn (i) b�n ph�n tr�m 

m)i n�m (4%/n�m) cho n�m (05) N�m H�p ��ng ��u tiên, và (ii) ba ph�n 

tr�m m)i n�m (3%/n�m) t� N�m H�p ��ng th� sáu (06) ��n N�m H�p 

��ng th� m��i (10), và hai ph�n tr�m m)i n�m (2%/n�m) cho nh
ng N�m 
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H�p ��ng ti�p theo. M�c Lãi su�t ��u t� s� là Lãi su�t cao hơn gi
a lãi 

su�t công b� và Lãi su�t ��u t� cam k�t t�i thiu. 

 

26.3 Thông tin v� Giá Tr! Tài Kho�n H�p ��ng 
 

Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng s� thay ��i và ���c �i�u ch$nh theo các giao d"ch 

c�a H�p ��ng bao g�m nh�ng không gi�i h�n: 

 

a) T�ng sau khi c�ng vào Phí B�o Him ���c Phân B�; 

 

b) T�ng sau khi ���c c�ng ph�n lãi ��u t�; 

 

c) T�ng sau khi ���c c�ng vào Quy�n l�i ��c bi	t khi duy trì H�p ��ng (n�u 

có); 

 

d) Gi�m sau khi tr� Kho�n Kh�u Tr� Hàng Tháng (ngo�i tr� tr��ng h�p 

mi.n Kho�n Kh�u Tr� Hàng Tháng n�u H�p ��ng có �ính kèm Quy�n 

L�i Mi.n Kho�n Kh�u Tr� Dành Cho Ng��i ���c B�o Him và/ho�c 

Quy�n L�i Mi.n Kho�n Kh�u Tr� Dành Cho Bên Mua B�o Him); 

 

e) Gi�m sau khi tr� kho�n rút ti�n t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng � �óng 

Phí b�o him; 

 

f) Gi�m sau khi tr� kho�n Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng ho�c Rút Toàn 

B� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng và Phí �i kèm. 

 

Hàng n�m, Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng s� ���c thông báo ��n Bên Mua B�o 

Him b,ng v�n b�n. 

 

CH�	NG 6: CÁC KHO�N PHÍ LIÊN QUAN ��N H*P �+NG B�O HI�M 
LIÊN K�T CHUNG 

 
�I�U 27: CÁC LO�I PHÍ 
 

27.1 Phí Ban �$u 
 

Phí Ban ��u s� ���c kh�u tr� t� Phí B�o Him �"nh K' và Phí B�o Him �óng 

Thêm tr��c khi phân b� vào Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng và tuân theo t% l	 sau: 

 

N�m H�p ��ng Phí B�o Him �"nh K'  Phí B�o Him �óng Thêm 

1 55% 5% 

2 33% 5% 

3 27% 5% 

4 10% 5% 

5 5% 5% 

T� N�m H�p ��ng 

th� 06 ��n N�m H�p 

��ng th� 10 

3% 3% 

T� N�m H�p ��ng 

th� 11 tr� �i 
1% 1% 
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27.2 Phí Qu�n Lý H�p ��ng 
 

a) Phí Qu�n Lý H�p ��ng s� ���c kh�u tr� hàng tháng vào Ngày K% Ni	m 

Tháng H�p ��ng t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. 

 

b) Trong n�m 2015, Phí Qu�n Lý H�p ��ng là hai m�ơi l�m ngàn (25.000) 

��ng m)i tháng và s� t� ��ng t�ng hai ngàn (2.000) ��ng m)i n�m d�ơng 

l"ch sau �ó. Tuy nhiên, trong m�i tr��ng h�p, Phí Qu�n Lý H�p ��ng s� 

không v��t quá sáu m�ơi ngàn (60.000) ��ng m)i tháng.  

 

c) Công Ty có quy�n thay ��i Phí Qu�n Lý H�p ��ng ho�c m�c t�ng Phí 

Qu�n Lý H�p ��ng sau khi có s� ch�p thu�n c�a B� Tài Chính. N�u có s� 

thay ��i, Công Ty s� g+i thông báo cho Bên Mua B�o Him ba (03) tháng 

tr��c khi áp d!ng m�c Phí Qu�n Lý H�p ��ng m�i. 

 

27.3 Phí B�o Hi�m R%i Ro 
 
a) Trong khi H�p ��ng còn hi	u l�c, Phí B�o Him R�i Ro ���c kh�u tr� 

hàng tháng vào Ngày K% Ni	m Tháng H�p ��ng t� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng. 

 

b) T% L	 Phí B�o Him R�i Ro thay ��i theo tu�i hi	n t�i, gi�i tính, tình 

tr�ng s�c kh#e và ngh� nghi	p c�a Ng��i ���c B�o Him. T% L	 Phí B�o 

Him R�i Ro có th thay ��i sau khi ���c B� Tài Chính ch�p thu�n. 

Trong tr��ng h�p này, Công Ty s� g+i thông báo b,ng v�n b�n cho Bên 

Mua B�o Him ba (03) tháng tr��c khi áp d!ng. 

 

27.4 Phí B�o Hi�m R%i Ro T�ng C��ng 
 
a) Trong khi (các) Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng (n�u có) còn hi	u l�c, 

Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng ���c kh�u tr� hàng tháng vào Ngày 

K% Ni	m Tháng H�p ��ng t� Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. Trong N�m 

H�p ��ng th� nh�t (01), Bên Mua B�o Him s� ���c h��ng �u �ãi v�i 

m�c t% l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng b,ng n�m m�ơi ph�n tr�m 

(50%) t% l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng tiêu chu�n. T� N�m H�p 

��ng th� hai (02) tr� �i, t% l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng b,ng 

m�t tr�m ph�n tr�m (100%) t% l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng tiêu 

chu�n. 

 

b) T% l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng thay ��i theo tu�i hi	n t�i, gi�i 

tính, tình tr�ng s�c kh#e và ngh� nghi	p c�a Ng��i ���c B�o Him . T% 

l	 Phí B�o Him R�i Ro T�ng C��ng có th thay ��i sau khi ���c B� Tài 

Chính ch�p thu�n. Trong tr��ng h�p này, Công Ty s� thông báo b,ng v�n 

b�n cho Bên Mua B�o Him ba (03) tháng tr��c khi áp d!ng.   

 
27.5 Phí Ch�m D&t H�p ��ng  
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Phí Ch�m D�t H�p ��ng phát sinh khi Bên Mua B�o Him yêu c�u ch�m d�t 

H�p ��ng tr��c ngày �áo h�n, và s� thay ��i tùy thu�c vào N�m H�p ��ng. Phí 

Ch�m D�t H�p ��ng là t% l	 ph�n tr�m tính trên Phí B�o Him �"nh K' quy n�m 

t�i th�i �im c�p H�p ��ng và tuân theo b�ng sau: 

 

N�m H�p ��ng 

Phí Ch�m D�t H�p ��ng 

(% c�a Phí B�o Him �"nh K' quy 

n�m t�i th�i �im c�p H�p ��ng) 

T� N�m H�p ��ng th� 01 ��n 

N�m H�p ��ng th� 03 
100% 

T� N�m H�p ��ng th� 04 ��n 

N�m H�p ��ng th� 05 
90% 

6 50% 

7 40% 

8 30% 

9 20% 

10 10% 

T� N�m H�p ��ng th� 11 tr� 

�i 
0% 

 

27.6 Phí Rút Giá Tr! Tài Kho�n H�p ��ng 
 

Phí Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng phát sinh khi Bên Mua B�o Him yêu c�u 

Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng. Phí Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng cho m)i 

giao d"ch rút là t% l	 ph�n tr�m tính trên s� ti�n rút và tuân theo b�ng sau: 

 

N�m H�p ��ng 

Phí Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng 

(% c�a s� ti�n rút t� Giá Tr" Tài Kho�n 

H�p ��ng) 

1 Không cho phép rút ti�n 

T� N�m H�p ��ng th� 02 

��n N�m H�p ��ng th� 03 
20% 

T� N�m H�p ��ng th� 04 

��n N�m H�p ��ng th� 05 
18% 

6 10% 

7 8% 

8 6% 

T� N�m H�p ��ng th� 9 tr� 

�i 
0% 

 

Phí Rút Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng s� ���c kh�u tr� vào s� ti�n yêu c�u rút 

tr��c khi Công Ty chi tr� s� ti�n rút này cho Bên Mua B�o Him. 

 

27.7 Phí Qu�n Lý Qu  
 

a) Phí Qu�n Lý Qu( theo quy �"nh trong Trang H�p ��ng ho�c Xác Nh�n 

Thay ��i H�p ��ng ho�c Thông báo c�a Công Ty (n�u có) s� ���c kh�u 
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tr� tr��c khi Công Ty thông báo lãi su�t công b� nh� quy �"nh t�i �i�u 

26.2.  

 

b) Phí Qu�n Lý Qu( tính trên Giá Tr" Tài Kho�n H�p ��ng và có th thay 

��i. N�u Công Ty có thay ��i t�ng so v�i m�c hai ph�n tr�m m�t n�m 

(2%/n�m) thì ph�i ���c s� ch�p thu�n c�a B� Tài Chính. Trong tr��ng 

h�p này, Công Ty s� g+i thông báo cho Bên Mua B�o Him ba (03) tháng 

tr��c khi áp d!ng m�c Phí Qu�n Lý Qu( m�i. 

 

CH�	NG 7: GI�I QUY�T QUY�N L*I B�O HI�M – GI�I QUY�T MÂU 
THUEN VÀ TRANH CH/P – CH/M DAT H*P �+NG B�O HI�M 

 
�I�U 28: TH0 T.C GI�I QUY�T QUY�N L*I B�O HI�M 
 

28.1 Th% t�c gi�i quyt quy�n l�i b�o hi�m tF vong c%a Quy�n L�i B�o Hi�m Cơ 
B�n và quy�n l�i b�o hi�m c%a (các) Quy�n L�i B�o Hi�m T�ng C��ng 

 
a) Th�i h�n n)p yêu c$u gi�i quyt quy�n l�i b�o hi�m 

 

Thông báo v� s� ki	n b�o him x�y ra và các b,ng ch�ng, ch�ng t� liên 

quan ph�i ���c ng��i yêu c�u gi�i quy�t quy�n l�i b�o him n�p cho 

Công Ty trong vòng m��i hai (12) tháng k t� ngày x�y ra s� ki	n b�o 

him, n�u không Công Ty có quy�n t� ch�i gi�i quy�t quy�n l�i b�o him. 

Công Ty s� ch$ xem xét và/ho�c có ngh a v! chi tr� quy�n l�i b�o him 

trong tr��ng h�p vi	c ch�m n�p các b,ng ch�ng/ch�ng t� là do h�u qu� 

c�a các s� ki	n b�t kh� kháng theo quy �"nh c�a pháp lu�t. 

  

b) Ch&ng t' yêu c$u gi�i quyt quy�n l�i b�o hi�m tF vong c%a Quy�n 
L�i B�o Hi�m Cơ B�n 
 
Tr��c khi thanh toán quy�n l�i b�o him, Công Ty ph�i nh�n ���c ��y �� 

các lo�i ch�ng t� h�p l	 sau: 

 

(i) M/u �ơn yêu c�u gi�i quy�t quy�n l�i b�o him và gi�y �y quy�n 

do Công Ty cung c�p �ã ���c �i�n hoàn ch$nh và chính xác; và 

 

(ii) Gi�y ch�ng t+ (B�n sao có ch�ng th�c sao y b�n chính c�a các cơ 

quan có th�m quy�n); và 

 

 

(iii) H� sơ y t�, b�n sao b	nh án có xác nh�n c�a cơ s� y t� �i�u tr", 
gi�y ra vi	n, k�t qu� xét nghi	m, k�t qu� ch�n �oán hình �nh, gi�y 

ch�ng nh�n th�ơng tích, k�t qu� giám �"nh y khoa, b�ng kê chi ti�t 

vi	n phí, hóa �ơn, �ơn thu�c (n�u có); và 

 

(iv) H�p ��ng b�n chính (ho�c b�n sao y do Công Ty cung c�p); và 

 

(v) Các gi�y t� khác, bao g�m c� ch�ng minh nhân dân c�a Ng��i 

Th! H��ng và/ho�c ng��i ���c �y quy�n nh�n quy�n l�i b�o 
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him, v�n b�n và/ho�c ch�ng t� khác tùy tr��ng h�p c! th và c�n 

thi�t theo quy �"nh c�a Công Ty. 

 

c) Ch&ng t' yêu c$u gi�i quyt quy�n l�i b�o hi�m c%a (các) Quy�n L�i 
B�o Hi�m T�ng C��ng 
 
Ngoài các ch�ng t� ���c quy �"nh thêm t�i các Quy�n L�i B�o Him 

T�ng C��ng, m�t (01) trong các ch�ng t� gi�i quy�t quy�n l�i b�o him 

nêu t�i �im b �i�u 28.1 này c*ng s� ���c áp d!ng t�ơng �ng v�i t�ng 

Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng liên quan. Các ch�ng t� c! th s� ���c 

quy �"nh rõ t�i �i�u kho�n c�a m)i Quy�n L�i B�o Him T�ng C��ng �ó.  

 
d) Th�i gian gi�i quyt quy�n l�i b�o hi�m 

 

(i) Công Ty s� xem xét và chi tr� quy�n l�i b�o him (n�u ���c ch�p 

thu�n) ch�m nh�t là ba m�ơi (30) ngày k t� ngày nh�n ���c ��y 

�� các ch�ng t� theo yêu c�u. Trong tr��ng h�p t� ch�i chi tr�, 

Công Ty s� có v�n b�n nêu rõ lý do t� ch�i. 
 

(ii) N�u vì b�t k' lý do gì mà quy�n l�i b�o him ���c Công Ty ch�p 

nh�n nh�ng không ���c Công Ty chi tr� trong th�i gian quy �"nh 

thì Công Ty s� tr� lãi cho th�i gian tr� ch�m trên cơ s� lãi su�t 

b,ng v�i lãi su�t cơ b�n c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi	t Nam t�i 

th�i �im thanh toán. 

 

28.2 Th% t�c ch�m d&t H�p ��ng tr�:c th�i h�n 
 

Công Ty ph�i nh�n ���c ��y �� các lo�i ch�ng t� h�p l	 sau: 

 
a) Bên Mua B�o Him g+i yêu c�u b,ng v�n b�n theo quy �"nh c�a Công Ty, 
 
b) H�p ��ng b�n chính (ho�c b�n sao y do Công Ty cung c�p). 

 
28.3 Th% t�c gi�i quyt quy�n l�i 8áo h�n H�p ��ng 
 

Công Ty ph�i nh�n ���c ��y �� các lo�i ch�ng t� h�p l	 sau: 

 

a) M/u �ơn yêu c�u gi�i quy�t quy�n l�i �áo h�n do Công Ty cung c�p �ã 

���c �i�n ��y �� và chính xác, 
 
b) H�p ��ng b�n chính (ho�c b�n sao y do Công Ty cung c�p). 

 
�I�U 29: GI�I QUY�T MÂU THUEN VÀ TRANH CH/P 
 

29.1 H�p ��ng ���c �i�u ch$nh và gi�i thích theo pháp lu�t c�a n��c C�ng Hòa Xã 

H�i Ch� Ngh a Vi	t Nam. 

 

29.2 N�u có b�t k' tranh ch�p nào không th gi�i quy�t thông qua th�ơng l��ng thì 

tranh ch�p �ó s� ���c ��a ra tòa án có th�m quy�n nơi Bên Mua B�o Him c� trú 

h�p pháp ho�c nơi Công Ty có tr! s� chính � phân x+. 



 29/29 

 

 

29.3 Th�i hi	u kh�i ki	n ��i v�i các tranh ch�p phát sinh liên quan ��n H�p ��ng này 

là ba (03) n�m, ho�c th�i h�n khác tùy vào quy �"nh c�a pháp lu�t hi	n hành, k 

t� th�i �im phát sinh tranh ch�p. 

 

�I�U 30: CH/M DAT H*P �+NG B�O HI�M 
 

H�p ��ng s� ch�m d�t ngay khi có b�t k' s� ki	n nào d��i �ây x�y ra: 

 

30.1 Ngày Bên Mua B�o Him yêu c�u ch�m d�t H�p ��ng tr��c th�i h�n nh� nêu t�i 

�i�u 22; ho�c 

 

30.2 H�p ��ng m�t hi	u l�c; ho�c 

 

30.3 Ngày �áo H�n H�p ��ng; ho�c 

 

30.4 Ngày Ng��i ���c B�o Him t+ vong; ho�c 

 

30.5 Các tr��ng h�p khác nh� ���c quy �"nh t�i H�p ��ng này. 

 

Vi	c ch�m d�t H�p ��ng s� không làm �nh h��ng ��n b�t k' kho�n thanh toán 

quy�n l�i b�o him phát sinh tr��c th�i �im ch�m d�t H�p ��ng. 

 


