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Tử vong hoặc thương tật toàn 
bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Chi phí y tế điều trị do tai nạn

Hỗ trợ thu nhập khi nằm viện 
điều trị do tai nạn
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1. Tên thương mại: Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

2. Quy tắc bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/7 ban hành kèm theo Quyết định số: 0009/QĐ-PHH ngày 03/01/2012 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

3. Đối tượng được bảo hiểm:

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, công tác tại Việt Nam (sau đây gọi là Người được bảo 
hiểm) có độ tuổi từ 1 đến 65 tuổi, loại trừ các đối tượng sau đây:

- Những người đang bị bệnh tâm thần, phong;

- Những người đang bị tàn phế hoặc bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

- Những người đang trong thời gian điều trị thương tật. 

4. Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm:

5. Các điểm loại trừ

BIC không chịu trách nhiệm đối với:

- Thương tổn thân thể:

+ Xảy ra khi Người được bảo hiểm tham gia (chơi hay tập luyện) các hoạt động bị loại trừ và đối với những người không 
thuộc độ tuổi giới hạn trog thời hạn bảo hiểm của đơn này.

+ Các tổn thương này xảy ra do Người Người được bảo hiểm tự tử hay có ý định tự tử, cố ý gây thương tích hoặc dấn 
thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người và chiến tranh cho dù tuyên bố hay không tuyên 
bố, xâm lược, chiến sự, nội chiến, bạo loạn, cách mạng hoặc hành động khởi nghĩa vũ trang hoặc cướp chính quyền 
hoặc nổi loạn hoặc bạo loạn dân sự, khủng bố.

- Động đất, núi lửa phun, sóng thần, nhiễm phóng xạ.

- Chết hoặc thương tật thân thể hoặc phát sinh các chi phí y tế do hậu quả của việc người được bảo hiểm:

+ Đã sử dụng ma túy/thuốc gây nghiện trừ khi người được bảo hiểm chứng minh được rằng họ đã sử dụng thuốc đúng 
theo đơn thuốc và theo sự chỉ dẫn y tế của bác sĩ và không phải là điều trị cơn nghiện ma túy hay chất kích thích hay 
thuốc ngủ;

- Tử vong: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm quy định tại Hợp đồng bảo hiểm/Giấy 
chứng nhận bảo hiểm (HĐBH/GCNBH)

- Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hiện 
hành của BIC.

Chi trả tới Số tiền bảo hiểm quy định tại HĐBH/GCNBH, cho các chi phí y tế, phẫu 
thuật, chăm sóc, điều trị hay chi phí sử dụng thiết bị y tế theo yêu cầu hay sự chỉ 
định của bác sĩ có bằng cấp và toàn bộ viện phí, nhà thương và các chi phí cấp cứu 
cần thiết phát sinh cho việc điều trị tai nạn thân thể bất ngờ.  

Chi trả theo thỏa thuận quy định tại HĐBH/GCNBH.

Số ngày hưởng trợ cấp là số ngày nằm viện điều trị thực tế dựa trên chỉ định điều 
trị của bác sỹ và xác nhận nghỉ việc của cơ quan. Số ngày hưởng trợ cấp: tối đa 60 
ngày/năm và được tính theo tỷ lệ nếu tham gia bảo hiểm ngắn hạn (dưới 12 tháng).

Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi  bảo hiểm
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+ Bị suy giảm thể lực, trí lực hay bệnh có sẵn mà không khai báo cho BIC và không được BIC chấp nhận bằng văn bản;

+ Ảnh hưởng của rượu hoặc uống rượu trong vòng 1 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn;

+ Ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả của, hay được quy cho hay bị làm trầm trọng thêm bởi 
chất có amiăng bằng bất kỳ hình thức hay số lượng nào.

- Và các điểm loại trừ khác được quy định chi tiết tại Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/7 ban hành kèm theo Quyết 
định số: 0009/QĐ-PHH ngày 03/01/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty bảo hiểm BIDV.

6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và BIC: tuân theo quy định tại Điều 20 và 21 Luật kinh 
doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022.

7. Hướng dẫn trả tiền bảo hiểm

7.1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

a. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của BIC)

b. Bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan nơi công tác hoặc chính quyền

địa phương hay công an nơi xảy ra tai nạn 

c. Chứng từ tài chính và chứng từ y tế:

- Chứng từ tài chính: chứng từ gốc hay hóa đơn gốc theo mẫu đăng ký với cơ quan Thuế

- Chứng từ y tế:

+ Giấy ra viện, toa thuốc…(trong  trường hợp nằm viện); giấy chứng nhận phẫu thuật (trong trường hợp phẫu thuật)...

+ Sổ  khám  bệnh/phiếu  khám,  kết  quả  chẩn  đoán  hình  ảnh,  kết  quả  xét nghiệm, đơn thuốc…

+ Các hóa đơn, chứng từ phải có tên và địa chỉ cơ sở y tế, tên bác sĩ, tên người được điều trị, chi tiết các mục điều trị và 
ngày điều trị. Đơn thuốc phải kê tên thuốc rõ ràng; hóa đơn tiền thuốc phải ghi rõ giá đơn vị, giá tổng cộng, ghi đúng 
số lượng, tên thuốc theo chỉ định của bác sĩ và có dấu của hiệu thuốc (nếu thuốc không do bệnh viện cung cấp)…

d. Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trong trường hợp chết);

e. Các chứng từ khác có liên quan theo yêu cầu của BIC.

7.2. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Ngay khi có thể thực hiện được và trong bất kỳ trường hợp nào, trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi xảy ra bất kỳ sự 
kiện nào có thể làm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản 
cho BIC.

8. Lưu ý

- Đây là bản giới thiệu tóm tắt về sản phẩm, không có giá trị là căn cứ giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp bảo hiểm. 
Phạm vi bảo hiểm, điều kiện điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cụ thể được quy định chi 
tiết trong Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/7 ban hành kèm theo Quyết định số: 0009/QĐ-PHH ngày 03/01/2012 
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) (Quy tắc bảo hiểm này được đăng tải tại website www.bic.vn).

- Bên mua bảo hiểm cần lưu ý tuân thủ các quy định tại các tài liệu đính kèm bộ Hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền 
và lợi ích của mình, đặc biệt là nghĩa vụ kê khai thông tin và đóng phí theo đúng thỏa thuận.
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