
QUY TẮC BẢO HIỂM
TOÀN DIỆN HỌC SINH



Điều 1: Phạm vi địa lý

 Phạm vi địa lý được bảo hiểm của bảo hiểm này là 
lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng bảo hiểm

 Học sinh, sinh viên đang theo học các trường: mẫu 
giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 
thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy 
nghề.

 Công ty bảo hiểm không nhận bảo hiểm và không 
chịu trách nhiệm đối với:

 - Những người mắc bệnh thần kinh, tâm thần, 
phong.

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

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

Điều 3: Các quyền lợi bảo hiểm khác

 Người được bảo hiểm theo Quy tắc này vẫn được 
tham gia và hưởng quyền lợi của các loại hình bảo 
hiểm khác nếu ký các hợp đồng độc lập với nhau.

Điều 4: Các định nghĩa

 Những thuật ngữ sau đây trong Quy tắc này được 
hiểu:

Là người có tên trong Giấy yêu cầu bảo 
hiểm, được Công ty bảo hiểm chấp nhận 
cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm và được 
hưởng quyền lợi khi rủi ro được bảo hiểm 
xảy ra cho người đó.

Là người có yêu cầu bảo hiểm và trực tiếp 
hoặc thông qua nhà trường giao kết Hợp 
đồng với doanh nghiệp bảo hiểm và 
đóng phí bảo hiểm.

Là người được chỉ định nhận tiền bảo 
hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm hoặc là 
Người thừa kế hợp pháp trong trường 
hợp không có chỉ định.
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Là Tổng Công ty  Bảo hiểm BIDV (BIC)

Phạm vi bảo hiểm A và B: là số tiền bồi 
thường tối đa là Công ty bảo hiểm có thể 
trả cho Người được bảo hiểm, được nêu 
trong Hợp đồng bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm C: là số tiền bồi thường 
tối đa mà Công ty bảo hiểm có thể trả cho 
Người được bảo hiểm, được nêu trong 
Hợp đồng bảo hiểm.

Là 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 hoặc 
thương tật thân thể.

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

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

- Có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị 
nội trú và có phiếu theo dõi sức khỏe 
hằng ngày cho mỗi bệnh nhân của mình.

- 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 túy, chất kích thích hoặc 
để điều trị các căn bệnh rối loạn tâm 
thần, phong.

Là việc Người được bảo hiểm cần lưu trú 
liên tục ít nhất 24 giờ ở một cơ sở y tế 
hoặc đã hoàn thành thủ tục đăng ký 
nhập viện để điều trị ốm đau, bệnh tật, 
thương tật thân thể khỏi về lâm sàng.

Là một phương pháp khoa học để điều trị 
thương tật thân thể hoặc bệnh tật được 
thực hiện bởi những phẫu thuật viên có 
bằng cấp thông qua những ca mổ bằng 
tay với các dụng cụ y tế hoặc bằng máy 
móc y tế trong bệnh viện.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2357/CV-PHH ngày 03/08/2012 
của Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Bảo hiểm BIDV)
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Bệnh đặc 
biệt

Bệnh có 
sẵn
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III. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM

Điều 6: Các điểm loại trừ áp dụng chung cho các 
điều kiện

 Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm với 
những rủi ro xảy ra đối với Người được bảo hiểm do:

1. Hành vi cố ý của Người được bảo hiểm hoặc Người 
thụ hưởng.

2. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng trực tiếp do sử 
dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích 
tương tự khác.

3. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi 
được xác nhận đó là hành động tự vệ.

4. Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm 
nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của nhà 
trường, chính quyền địa phương hoặc các tổ chức 
xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao 
thông.

5. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, nội 
chiến, đình công.

Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho các điều kiện 
A, C và D

 Công ty bảo hiểm không nhận bảo hiểm và không 
chi trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp sau:

1. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo hướng dẫn 
của cơ sở y tế.

2. Điều dưỡng, an dưỡng.

3. Nằm viện để kiểm tra sức khỏe hoặc khám giám 
định y khoa mà không liên quan đến việc điều trị 
bệnh tật.

4. Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh tật bẩm sinh, 
những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ 
trước ngày bắt đầu bảo hiểm.

5. Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Người 
được bảo hiểm mà không liên quan đến việc điều 
trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy 
định.

6. Điều trị chưa được khoa học công nhận hoặc điều 
trị thử nghiệm.

7. Tạo hình thẩm mỹ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, 
làm giả các bộ phận của cơ thể.

8. Những bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm 
đầu tiên tham gia bảo hiểm.

9. Người được bảo hiểm mắc các bệnh giang mai, lậu, 
nhiễm vi rút HIV, sốt rét, lao.
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