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1. Tên thương mại: Bảo hiểm toàn diện học sinh

2. Quy tắc bảo hiểm:

Quy tắc bảo hiểm toàn diện học sinh ban hành kèm theo Quyết định số: 2357/QĐ-PHH ngày 03/08/2012 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC).

3. Đối tượng được 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.

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

5. Các điểm loại trừ bảo hiểm:

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

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

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

- 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.

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

- Và các điểm loại trừ khác được quy định chi tiết tại Quy tắc bảo hiểm toàn diện học sinh ban hành kèm theo Quyết 
định số: 2357/QĐ-PHH ngày 03/08/2012 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 thủ theo quy định tại Điều 20 và 21 Luật 
kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022.

7. Hướng dẫn bồi thường:

7.1. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng 
nhận bảo hiểm (HĐBH/GCNBH).

Trường hợp chết do tai nạn : Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên 
HĐBH/GCNBH. 
Trường hợp thương tật thân thể do tai nạn: trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo 
hiểm thương tật hiện hành của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

Trả tiền theo bảng tỷ lệ phẫu thuật hiện hành của Tổng Công ty Bảo 
hiểm BIDV.

Trả trợ cấp nằm viện theo hạn mức được thỏa thuận ghi trên 
HĐBH/GCNBH.

Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi  bảo hiểm
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Khi yêu cầu BIC trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc Người thừa kế hợp pháp phải gửi cho BIC các chứng 
từ sau đây:

- Bản gốc Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của BIC đính kèm hoặc tải trên website www.bic.vn) phải do chính 
Người được bảo hiểm hoặc Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm là người thừa kế/ Người thụ hưởng/ người được chỉ định 
trên Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm/ người được ủy quyền hợp pháp của Người được bảo hiểm 
kê khai và ký tên; 

- Biên bản tai nạn có xác nhận của nhà trường, hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an nơi người được 
bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn);

- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm (trích) danh sách người tham gia bảo hiểm (bản sao).

- Toàn bộ chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật), kết quả cận lâm 
sàng (nếu có), xác nhận tình trạng bệnh tật, thương tật;

- Giấy chứng tử/Giấy báo tử/Trích lục khai tử của Người được bảo hiểm, Giấy chứng nhận quyền thừa kế hợp pháp của 
thân nhân (trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong);

- Giấy phép lái xe hợp lệ trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông khi đang điều khiển phương 
tiện trên 50cc;

- Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm như: CMTND/CCCD hoặc hộ chiếu;

- Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp

- Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của Bên B.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu nêu trên phải bằng tiếng Việt, nếu các tài liệu nêu trên không phải tiếng Việt thì Người được bảo 
hiểm phải nộp kèm 1 bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của Công ty dịch 
thuật, chi phí dịch thuật do Người được bảo hiểm chi trả.

7.2. Thời hạn thông báo sự kiện bảo hiểm và thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm:

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người đại diện của Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm 
thông báo cho BIC trong 30 ngày bằng văn bản trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, trừ khi có 
thỏa thuận khác. Quá thời hạn trên thì sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ.

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 toàn diện học sinh ban hành kèm theo Quyết định số: 2357/QĐ-PHH ngày 
03/08/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

- 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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