CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
A.

NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG.

1.

Điều trị ngoài phạm vi địa lý được quy định tại Hợp đồng/GCN bảo hiểm.

2.

Hậu quả của viêc sử dụng rượu, bia, ma tuý và các chất kích thích tương tự khác.

3.

Điều trị y tế hoặc sử dụng thuốc không theo sự chỉ dẫn của Bác sĩ.

4.

Bệnh nghề nghiệp.

5.

Hậu quả của tai nạn xảy ra trước thời gian tham gia bảo hiểm.

6.

Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.

7.
sản.

NĐBH có ý định tự tử hoặc cố ý dấn thân vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi có ý định cứu người, cứu tài

8.

Thương tật của người được bảo hiểm phát sinh từ đánh lộn trừ trường hợp do phải bảo vệ tính mạng của bản thân.

9.
Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền địa
phương hoặc các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.
10.
Bất kỳ việc điều trị hoặc thử nghiệm nào liên quan đến các bệnh lây lan qua đường tình dục (lậu, giang mai…),
bất kỳ hội chứng phức hợp liên quan đến hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), tình trạng và bệnh liên quan
đến virut HIV.
B.

LOẠI TRỪ RIÊNG ÁP DỤNG CHO ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM TAI NẠN

11.
NĐBH tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động thể thao nguy hiểm, các hoạt động của
lực lượng vũ trang, điều khiển hoặc thi hành công vụ trên máy bay, trừ khi là hành khách mua vé trên máy bay của một
hãng hàng không chở khách hoặc thuê chuyến hoạt động.
12.

Hậu quả của tình trạng thai sản, sanh đẻ, hoặc các ốm đau, bệnh tật…

C.

LOẠI TRỪ RIÊNG ÁP DỤNG CHO ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM VỀ CHI PHÍ Y TẾ

(bao gồm cả Nội trú và Ngoại trú)
1.
Các sản phẩm vitamin hoặc khoáng chất, các loại thuốc bổ sung cho chế độ dinh dưỡng, ăn kiêng bao gồm cả các
sản phẩm làm đẹp.
2.
Bất kỳ hình thức điều trị hoặc thuốc nào dựa vào thí nghiệm hoặc chưa được chứng minh dựa trên kiến thức y học
được chấp nhận rộng rãi.
3.

Điều dưỡng, an dưỡng.

4.
Nằm viện để kiểm tra sức khoẻ hoặc khám giám định y khoa, khám sức khoẻ định kỳ, tiêm ngừa, dùng thuốc có
tính chất phòng ngừa mà không liên quan đến việc điều trị bệnh tật.
5.

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

6.
Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của người được bảo hiểm và không liên quan đến việc điều trị và phẫu thuật
bình thường do ngành y tế qui định.

7.
Giải phẫu thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình trừ khi việc giải phẫu này nhằm mục đích tái tạo để phục hồi chức
năng của cơ quan bị tổn thương phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.
8.

Việc điều trị không được khoa học công nhận hoặc chưa từng được áp dụng.

9.
Tạo hình thẩm mĩ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, phục hồi thị giác, cận thị, viễn thị, loạn thị, làm chân, tay giả,
mắt giả, răng giả…..
10.

Chăm sóc trước và sau khi sinh đẻ.

11.
Thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, điều trị vô sinh, phá thai do nguyên nhân tâm lý hay xã hội và hậu
quả từ việc phá thai đó.
12.
Điều trị tất cả các loại bệnh, thần kinh, sốt rét, lao, bệnh phong, tâm thần hoặc rối loạn tâm thần và bệnh nghề
nghiệp.
13.

Khám và điều trị thai sản, vô sinh, kế họach hóa, nạo thai không phải vì mục địch điều trị.

14.

Các chi phí thẩm mỹ viện, mỹ viện, cận thị, lọan thị.

15.
Các sản phẩm vitamin hoặc khoáng chất, các loại thuốc bổ sung cho chế độ dinh dưỡng, ăn kiêng bao gồm cả các
sản phẩm làm đẹp.
16.
Điều trị các chứng bệnh liên quan đến việc trở ngại về đường hô hấp, bao gồm ngủ ngáy và ngừng thở khi ngủ,
lao lực và stress do công việc hoặc các tình trạng liên quan.
17.

Khám và điều trị tại Phòng khám tư nhân.

THỜI GIAN CHỜ:
Áp dụng thời gian chờ cho người tham gia mới như sau :
- Ốm đau, bệnh tật (không phải do tai nạn) : 30 ngày
- Sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai
sản : 60 ngày.
- Sinh đẻ : 270 ngày
- Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, bệnh mãn tính : 365 ngày
Thời gian chờ trên được áp dụng liên tục kể từ ngày tham gia đầu tiên của người được bảo hiểm tại hợp đồng trước đó.
* Lưu ý: Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không có giá trị thay thế hoặc bổ sung hợp đồng bảo hiểm hiện tại
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