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CHƯƠNG III – ĐIỂM LOẠI TRỪ 

 

1. Các chi phí điều trị bất hợp lý, không cần thiết về mặt y tế, không theo thông lệ hợp 
lý và không theo chỉ định của bác sĩ. 

2. Hành động cố ý gây thiệt hại của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp 
pháp của Người được bảo hiểm. 

3. Người được bảo hiểm cố ý vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của chính quyền 
địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức được thành lập theo quy định của Pháp luật 
Việt Nam. 

4. Hậu quả của tình trạng thai sản, sanh đẻ, hoặc các ốm đau, bệnh tật, bệnh nghề 
nghiệp. 

5. Người được bảo hiểm 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  

6. 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.  

7. Chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố. 

8. Người được bảo hiểm bị tác động bởi chất kích thích, chất gây nghiện, thuốc cai 
nghiện, thuốc không được bác sĩ chuyên môn kê toa, rượu, bia hoặc các chất có cồn 
và việc ảnh hưởng này là nguyên nhân gây ra tai nạn.   

9. Người được bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng có nồng 
độ cồn vượt quá quy định của Luật giao thông   

10. Các chấn thương do các tác nhân hạt nhân gây ra hoặc do bị nhiễm chất phóng xạ. 

11. Bất kỳ hành động cố ý phạm pháp hoặc ẩu đả của Người được bảo hiểm, trừ khi là 
hành động cứu người, bảo vệ tài sản hoặc tự vệ. 

12. Hậu quả phát sinh từ việc ăn, uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc. 

13. Các chi phí và điều trị từ trước ngày có hiệu lực của hợp đồng. 

14. Các chi phí và điều trị cho các đối tượng không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm. 

15. Các hình thức điều trị thẩm mỹ, giải phẫu thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình và các 
hậu quả liên quan. 

16. Dịch vụ điều trị tại nhà (không bao gồm chi phí y tá chăm sóc tại nhà) hoặc tại viện 
điều trị bằng thủy lực hay các phương pháp thiên nhiên, spa, viện điều dưỡng, an 
dưỡng, hoặc tại những nơi không phải là Cơ sở y tế.  

17. Điều trị và phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không liên quan 
tới điều kiện điều trị và phẫu thuật bình thường do ngành y tế quy định. 

18. Điều trị bệnh nghề nghiệp. 

19. Các chi phí cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị hoặc dụng cụ chỉnh hình, 
các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay xe lăn, các máy móc phục vụ cá nhân 
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Người được bảo hiểm để chẩn đoán bệnh hoặc hỗ trợ điều trị y tế (máy tạo nhịp 
tim, máy khí dung…). 

20. Các chi phí cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, bộ phận giả ngoại trừ các dụng 
cụ, thiết bị cần thiết phải được cấy ghép vào bên trong cơ thể để duy trì sự sống 
như quy định trong Quyền lợi chi phí phẫu thuật. 

21. Hậu quả của việc sử dụng ma túy, các chất có cồn, thuốc không có chỉ định của bác 
sĩ chuyên môn hoặc thuốc chỉ định để điều trị các bệnh nghiện. 

22. Các chi phí để có cơ quan cấy ghép nội tạng như cho, nhận, mua, vận chuyển, bảo 
quản nội tạng. Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm cho các chi phí y tế cho 
việc cấy ghép nội tạng vào cơ thể. 

23. Thực phẩm chức năng, khoáng chất, các chất hữu cơ bổ sung cho chế độ dinh 
dưỡng hoặc phục vụ cho chế độ ăn kiêng có sẵn trong tự nhiên, các sản phẩm mỹ 
phẩm. 

24. Việc điều trị không được khoa học công nhận, điều trị thử nghiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


