
QUY TẮC BẢO HIỂM
KẾT HỢP CON NGƯỜI



Điều 1: Đối tượng bảo hiểm 

1.  Đối tượng được bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam 
và người nước ngoài đang công tác, học tập và làm 
việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi.

2. BIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách 
nhiệm đối với các đối tượng sau:

a. Những người bị bệnh tâm thần, phong;

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

c. Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, 
thương tật.

Điều 2: Phạm vi bảo hiểm

1.  Phạm vi bảo hiểm theo Quy tắc này chỉ bao gồm 
những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam (trừ khi 
có thỏa thuận khác)

2.  Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn ít nhất hai trong 
ba Điều kiện bảo hiểm quy định tại phần II dưới đây.

3.  Trường hợp một người được bảo hiểm đồng thời 
theo nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc Hợp 
đồng bảo hiểm) khác nhau theo Quy tắc bảo hiểm 
này với tổng số tiền bảo hiểm của từng điều kiện 
vượt quá Số tiền bảo hiểm quy định cho điều kiện 
đó tại “Biểu phí và Số tiền bảo hiểm” của BIC thì BIC 
chỉ chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm theo Số tiền 
bảo hiểm tối đa quy định cho từng Điều kiện bảo 
hiểm.

Điều 3: Một số khái niệm

Trong Quy tắc này, những từ ngữ dưới đây được hiểu 
như sau:
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là người có tên trong Hợp đồng bảo hiểm 
hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm và được 
hưởng quyền lợi theo Hợp đồng bảo 
hiểm.

là người có yêu cầu bảo hiểm cho bản 
thân mình và/hoặc cho các thành viên 
trong nhóm và người phụ thuộc nếu có 
yêu cầu và được BIC chấp nhận bảo hiểm.

là người được chỉ định nhận tiền bảo 
hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm hoặc là 
người thừa kế theo pháp luật trong 
trường hợp không có chỉ định.

là một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp 
được Nhà nước công nhận, cấp giấy phép 
hoạt động và:

- Có khả năng, có phương tiện chẩn đoán 
bệnh, điều trị và phẫu thuật;

- Có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị 
nội trú và theo dõi sức khoẻ cho mỗi 
bệnh nhân;

- Không phải là trạm y tế xã, phường, y tế 
cơ quan (ngoại trừ trường hợp sinh đẻ);

- Không phải là nơi dùng để nghỉ ngơi 
hoặc điều dưỡng hay một cơ sở đặc biệt 
dành riêng cho người già, hoặc để cai 
nghiện rượu, ma tuý, chất kích thích hoặc 
để điều trị các căn bệnh rối loạn tâm 
thần, phong.

là một cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp 
tại Việt Nam và:

- Có khả năng và phương tiện chẩn đoán 

1. Người 
được bảo 
hiểm:

2. Bên 
mua bảo 
hiểm:

3.  Người 
thụ 
hưởng:

4.  Cơ sở 
y tế: 

5.  Bệnh 
viện 
đông y: 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3349/QĐ-PHH ngày  30/11/2010 
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIC)
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Trên cơ sở Người được bảo hiểm yêu cầu Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (sau đây gọi tắt là BIC) nhận bảo hiểm theo 
Quy tắc bảo hiểm này bằng cách kê khai vào Giấy yêu cầu bảo hiểm và Người được bảo hiểm đồng ý rằng Giấy yêu 
cầu bảo hiểm là một bộ phận cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm này.

Với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán đủ cho BIC số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo 
hiểm và tuân theo các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm này và các bổ 
sung kèm theo (nếu có), BIC đồng ý trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản 
như sau:



bệnh, điều trị theo phương pháp y học cổ 
truyền;

- Không phải là nơi dùng để nghỉ ngơi 
hoặc điều dưỡng hay một cơ sở đặc biệt 
dành riêng cho người già, hoặc để cai 
nghiện rượu, ma tuý, chất kích thích hoặc 
để điều trị các căn bệnh rối loạn tâm 
thần, phong.

là việc người được bảo hiểm lưu trú tại 
Bệnh viện ít nhất 24 (hai mươi bốn) giờ để 
điều trị tai nạn, bệnh tật, sinh đẻ hay điều 
trị thai sản.

là một phương pháp khoa học để điều trị 
thương tật hoặc bệnh tật được thực hiện 
bằng tay bởi những phẫu thuật viên có 
bằng cấp thông qua những ca mổ bằng 
tay với sự trợ giúp của các công cụ y tế 
hoặc bằng máy móc y tế trong bệnh viện.

là các sự kiện xảy ra do một lực bất ngờ, 
ngoài ý muốn, tác động từ bên ngoài lên 
thân thể Người được bảo hiểm và là 
nguyên nhân trực tiếp và duy nhất dẫn 
đến chết hay thương tật cho Người được 
bảo hiểm.

là bệnh ung thư, u bướu các loại, huyết 
áp, bệnh tim mạch (không bao gồm các 
ca cấp tính cần trợ cứu y tế khẩn cấp), 
viêm dạ dày mãn tính, viêm đa khớp, 
viêm gan, bệnh trĩ, sỏi ruột, các loại sỏi 
trong hệ bài tiết, đục thuỷ tinh thể, viêm 
xoang mãn tính.

là một tình trạng bệnh và những hậu 
quả của bệnh đó làm cho Người được 
bảo hiểm phải nằm viện vào bất kỳ thời 
gian nào trong vòng 12 tháng ngay 
trước ngày đầu tiên tham gia bảo hiểm, 
hoặc các bệnh mãn tính, bệnh bẩm 
sinh hoặc bất kỳ tình trạng bệnh lý nào 
đã được bác sĩ chẩn đoán hoặc điều trị 
trong vòng 12 tháng trước ngày bắt 
đầu bảo hiểm; hoặc cá nhân được bảo 
hiểm đã nhận biết được triệu chứng 
hay sự tồn tại của căn bệnh này từ 
trước ngày bắt đầu tham gia bảo hiểm.
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6.  Nằm 
viện:

11. Chăm 
sóc thai 
sản: 

7.  Phẫu 
thuật:

8.  Tai nạn:

9.  Bệnh 
đặc biệt:

10. Bệnh 
có sẵn: 

là việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ 
trước, trong và sau khi sinh, điều trị sẩy 
thai, hoặc bất kỳ biện pháp điều trị nào 
cần thiết từ quá trình mang thai đến khi 
sinh (kể cả trường hợp bình thường hoặc 
phức tạp). Khi quyền lợi này được bảo 
hiểm, thì bảo hiểm này chỉ được áp dụng 
đối với việc sinh nở sau 270 (hai trăm bảy 
mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn 
bảo hiểm quy đinh trong  hợp đồng bảo 
hiểm đầu tiên và với điều kiện đóng thêm 
phí bảo hiểm. Quyền lợi này chỉ áp dụng 
cho phụ nữ tuổi từ 18 đến 40 và chỉ áp 
dụng cho hợp đồng bảo hiểm tập thể (trừ 
khi có thỏa thuận khác).

II. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

Điều 4: Điều kiện bảo hiểm A

Bảo hiểm cho trường hợp chết do ốm 
đau, bệnh tật trừ những điểm loại trừ quy 
định tại phần III dưới đây.

Có hiệu lực sau 30 (ba mươi) ngày kể từ 
ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy 
định (hoặc theo thỏa thuận khác được 
quy định cụ thể trong Giấy chứng 
nhận/Hợp đồng bảo hiểm). Đối với hợp 
đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên 
có hiệu lực ngay sau khi Người tham gia 
bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo (hoặc 
theo thỏa thuận khác được quy định cụ 
thể trong Giấy chứng nhận/Hợp đồng 
bảo hiểm).

Trường hợp Người được bảo hiểm chết 
thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC trả toàn bộ 
Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng 
nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5: Điều kiện bảo hiểm B

Bảo hiểm cho trường hợp chết hoặc 
thương tật thân thể do tai nạn trừ những 
điểm loại trừ quy định tại phần III dưới 
đây.

1. Phạm vi 
bảo hiểm:

1. Phạm vi 
bảo hiểm:

2. Hiệu lực 
bảo hiểm: 

3. Quyền 
lợi bảo 
hiểm: 
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1. Phạm vi 
bảo hiểm:

2. Hiệu lực 
bảo hiểm: 

3. Quyền 
lợi bảo 
hiểm: 

2. Hiệu lực 
bảo hiểm: 

3. Quyền 
lợi bảo 
hiểm: 
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