NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tử vong, nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ
trường hợp nào sau đây:
• Hành vi tự tử của Người được bảo hiểm (“NĐBH”) trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực của hợp
đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
• Hành vi gian lận bảo hiểm; hành vi phạm tội của khách hàng hay Người thụ hưởng. Trong trường hợp
có nhiều hơn một Người thụ hưởng (“NTH”), AIA sẽ không chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong cho
NTH nào có hành vi gian lận bảo hiểm hoặc hành vi phạm tội gây ra với NĐBH. Trường hợp NĐBH tử
vong thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, AIA sẽ chấm dứt hợp đồng và hoàn lại giá trị nào cao hơn giữa:
• Giá trị hoàn lại tính đến thời điểm xảy ra sự kiện tử vong; hoặc
• Tất cả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các quyền lợi bảo hiểm đã chi trả trước đó và
khoản nợ, nếu có.
Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (“TTTB&VV”)
hoặc quyền lợi tử vong do tai nạn nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:
• Hành vi gian lận bảo hiểm; hành vi phạm tội của khách hàng hay NTH. Trong trường hợp có nhiều hơn
một NTH, AIA sẽ không chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn cho NTH nào có hành vi gian
lận bảo hiểm hoặc hành vi phạm tội gây ra với NĐBH;
• Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn;
• Sử dụng chất ma túy;
• Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền;
• Tự gây ra thương tích cho bản thân;
• Tham gia các hoạt động thể thao hoặc giải trí nguy hiểm như: lặn có bình dưỡng khí, nhảy dù, nhảy
bungee (nhảy từ một độ cao nhất định với một sợi dây đàn hồi buộc ở cổ chân), leo núi, đua ngựa hay
đua xe;
• Di chuyển trên các phương tiện hàng không trừ khi NĐBH là hành khách hoặc phi hành đoàn trên các
chuyến bay thương mại được cấp phép và có lịch trình thường xuyên.
Khách hàng sẽ không được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư hoặc quyền lợi bệnh hiểm nghèo
nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:
• Bệnh ung thư hoặc Bệnh hiểm nghèo đã được chẩn đoán trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày
AIA chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
• Hành vi gian lận bảo hiểm;
• Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn;
• Sử dụng chất ma túy;
• Sử dụng thuốc không có chỉ định của Bác sĩ;
• Tự gây ra thương tích cho bản thân.

