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PHẦN III – NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 
 
 
 
 

I. Loại trừ áp dụng cho tất cả các điều kiện bảo hiểm bao gồm cả các điều khoản sửa đổi bổ 

sung 

 

Bảo hiểm Bảo Việt không chịu trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm đối với các rủi ro xảy ra do các 

nguyên nhân sau: 

 

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

2.  Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật phải thụ án hình 

sự và vi phạm luật lệ an toàn giao thông; 

3.  Hậu quả của việc uống rượu bia vượt quá nồng độ qui định 50 miligam/100mililit máu 

hoặc 0,25 miligam/ 1 lít khí thở. Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng bởi các chất kích 

thích khác là nguyên nhân trực tiếp của tai nạn; 

4.  Các hành động đánh nhau của Người được bảo hiểm, trừ khi chứng minh được hành 

động đánh nhau đó chỉ với mục đích tự vệ; 

5.  Điều trị y tế hoặc sử dụng thuốc không có đơn thuốc và sự chỉ dẫn của bác sỹ; 

6.  Tham gia vào các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là hành khách), tham gia 

các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của lực lượng vũ trang; 

7.  Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ; 

8.  Chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố, bạo động, dân biến, phiến loạn các hoạt 

động dân sự hoặc hành động của bất kỳ người cầm đầu của  tổ chức nào nhằm lật đổ, đe 

dọa chính quyền, kiểm soát bằng vũ lực; 

9.  Tham gia tập luyện hoặc tham gia thi đấu các môn thể thao chuyên nghiệp, bất kỳ hoạt 

động đua nào; 

10. Bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh lao phổi, bệnh sốt rét; 

 

 

11. Điều trị các bệnh lây lan qua đườ ng tình dục, ốm đau liên quan đến các bệnh thuộc hội 

chứng suy giảm miễn dịch (HIV) bao gồm các hội chứng liên quan đến AIDS và/hoặc 

bất cứ biến chứng hoặc biến đổi nào, điều trị bệnh liệt dương hoặc bệnh lây truyền qua 

đường tình dục hay bất cứ hội chứng liên quan đến AIDS hoặc các bệnh liên quan đến 

AIDS khác; 

12. Điều trị và/hoặc phẫu thuật cho các bệnh di truyền, dị tật, khuyết tật bẩm sinh, bệnh dị 

dạng về gien, những chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm; 

 

13. Kiểm tra sức khỏe định kỳ (nội trú hay ngoại trú); Giám định y khoa hoặc tư vấn y tế 
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không  liên quan đến điều trị ốm đau hoặc thương  tật,  bao gồm  cả kiểm tra  phụ 

khoa/nam khoa; Xét nghiệm định kỳ, khám định kỳ cho trẻ mới sinh, tất cả các hình thức 

tiêm chủng, vắc-xin và thuốc phòng ngừa (trừ trường hợp tiêm vắc -xin sau khi bị tai nạn 

hay súc vật, côn trùng cắn) 

 

14. Kiểm tra thị lực, thính giác thông thường, điều trị suy biến tự nhiên/không phải vì lý do 

bệnh lý của cho việc suy giảm thính thị lực, bao gồm nhưng không giới hạn cho các tật 

khúc xạ như cận thị, viễn thị và  loạn thị và bất kỳ phẫu thuật để phục hồi hiệu chỉnh nào 

đối với các khuyết tật thoái hóa thính giác và thị giác; 

15. Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm mà không phải điều trị 

theo cách thông thường; 

16. Phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình thẩm mỹ 

17. Các điều trị mang tính chất thẩm mỹ bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều trị tăng 

sắc tố (nám da), điều trị mụn, trứng cá, điều trị chứng rụng tóc … bị loại trừ riêng đối với 

điều kiện ngoại trú.  Trường hợp người được bảo hiểm bị những bệnh này phải điều trị 

nội trú thì vẫn được giải quyết theo điều kiện D - Chi phí y tế do ốm đau , bệnh tật, thai 

sản. 

18. Chi phí để cung cấp, bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế thiết bị hỗ trợ điều trị hay bộ 

phận giả như định nghĩa số 2. Tuy nhiên riêng phần sử dụng địa đệm, nẹp, vis cố định 

vào cơ thể được áp dụng như sau: 

1.   Đối với điều trị bệnh cơ xương khớp : loại trừ đối với cả điều kiện D và ngoại trú 

2.  Đối với trườ ng hợp tai nạn : áp dụng giới hạn 10% STBH của chi phí y tế do tai 

nạn 

19. Các chất bổ sung hoặc thay thế phục vụ cho việc ăn kiêng có sẵn trong tự nhiên và có 

thể được mua mà không cần chỉ định, bao gồm nhưng không giới hạn với các loại 

vitamin, khoáng chất và các chất hữu cơ( trừ trường hợp các loại vitamin có chỉ định 

của bác sỹ và chi phí cho cac loại thuốc này không lớn hơn chi phí thuốc điều trị) 

20. Thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, hậu quả của phá thai do nguyên nhân 

tâm lý hay xã hội, điều trị vô sinh nam/ nữ, thụ tinh nhân tạo, điều trị bất lực,  hoặc thay 

đổi giới tính và bất kỳ hậu quả hay biến chứng nào từ những điều trị trên; 

21. Điều trị kiểm soát trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân); 

22. Điều trị bệnh tâm thần/ thần kinh hoặc rối loạn tâm thần…Điều trị rối loạn giấc ngủ, mất 

ngủ, suy nhược và hội chứng căng thẳng do công việc (stress) hoặc các bệnh có liên quan 

từ hội chứng đó; 

23. Điều trị tại phòng mạch bác sĩ tư, phòng nha tư nhân không có giấy phép hành nghề và 

không cung cấp được chứng từ/hóa đơn tài chính theo quy định của luật pháp trừ 

trường hợp có quy đị nh khác được ghi rõ trong Bảng tóm tắt hợp đồng bảo hiểm hoặc 

Sửa đổi bổ sung; 

24. Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tiên hợp đồng có hiệu lực. 
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I. General exclusions to all conditions 
 
 
Baoviet Insurance shall not be liable to pay for risks caused by the followind reasons: 

1.  Wilful misconduct of the Insured Person or the legal  Beneficiary. 

2.  Grave violation of law, regulation and other rule of the local authority or other 

social bodies and serious violation of traffic regulations by the 14 year-old Insured Person 

and over. 

3.  For Traffic Law violations, this exclusion is only applicable to the Insured who 

rides, drives or race any kind of transportation with the blood alcohol level of over 

50mg/100ml of blood or 25 mg/1l of atmosphere using other legally-prohibited drugs or 

stimulants. The use of and under the influence of alcohol, beer or other similar stimulants 

by the Insured Person, when it is proven that it has been the direct cause of the accident; 

4.  The Insured Person’s act of fighting, unless such act can be proved that it is only a 

defence against an attack; 

5.  Medical treatment or use of medicaments or medicines without applying prescription or 

indication of the physician. 

6.  Participating in air transport activities (except in the capacity of an air passenger), military 

demonstration or training, fighting in armed forces. 

7.  Earthquake, volcanic eruption, radioactive contamination; 

8.  Medical expenses directly or indirectly arising from or required as a consequence of war, 

riots, invasion, acts of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether declared or 

not), strike, civil war, munity, civil commotion assuming the proportions of or amounting 

to a popular uprising, insurection, rebellion, military uprising, insurrection, rebellion, 

military or usurped power or any act of any person acting on or on behalf of or in 

connection with any organization actively directed towards the overthrow or to the 

influencing of any government  or ruling body by force, terrorism or violence. 

9.  Participation in any professional sport activities, any racing activities. 

10. Syphilis, gonorrhea, tuberculosis, malaria. 

11. Treatment of sexually transmitted disease, Human Immunodeficiency Virus (“HIV”) 

related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (“AIDS”) Related 

Complex and/or any mutation, derivation, or variation thereof, impotence treatment or sex- 

transformation, any AIDS-related Complex (ARC) and any other AIDS related conditions 

or diseases, malaria fever, tuberculosis. 

12. Birth defects, Congenital Anomalies, genetic deformities or diseases, Hereditiary Medical 

Conditions with symptoms present at birth and surgery which was prescribed before the 

inception date of the policy. 

13. Routine healthchecks ( in or out-patient); Hospitalization for the purpose of clinical test or 

medical expertise which in manner that has no relationship to the treatment of illness or 

injury including gynecology/andrology, routine tests, routine check up for new born babies. 

Vaccinations  and  prevention  medicines  (except  for  vaccinating  after  being  bitten  by 

insects or animals), maternity check up for group less than 50 people. 

If the insureds have signs or symptoms and consult with specialist, and are required to have 
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more tests for diagnosis; however the results show that the insured is normal or haven’t 

yet been diagnosed of any diseases. In this case, all the costs related will be covered under 

this policy. 

14. Test of hearing and vision ability, treatment for degenerative problems of hearing and/or 

vision ability, including but not limit to myopia, presbyopia and astigmatism and any 

kind of surgery for hearing and vision problems. 

15. Treatment or operation at the request of the Insured Person which is in anyway not the 

normal therapeutics 

16. Any type of treatment for Beauty purpose, cosmetic or plastic surgery unless it is re- 

constructive surgery necessitated by an accidental injury that occurred during the period 

of insurance stated on the Policy. 

17. Treatment  for  beauty  purpose  including  but  not  limit  to  the  treatment  of  hyper- 

pigmentation  (melasma),  acne treatment,  hair-fall treatment…will be  excluded  in  out- 

patient treatment but still be covered in in-patient treatment under condition D- 

Hospitalisation and Surgical procedures following illness, childbirth 

18. Cost of providing, maintaining or fitting any external protheses or appliances, corrective 

devices, hearing and/or visual aids, crutches, wheelchairs or other equipments… 

- Treatment  of  musculoskeleton  diseases:  excluding  for  Condition  D  and  out- 

patient treatment 

- Treatment of accidents: 10% of   Sum insured for medical expenses following 

accidents 

19. Products classified as vitamins or minerals or organic substances, nutritional or dietary 

supplements, including cosmetic products (except to treat diagnosed, clinically significant 

vitamin deficiency syndromes) 

20. Test or treatment directly or indirectly arising from or required in connection with: 

male and female birth control, any abortion performed due to psychological or social 

reasons, infertility and/or fertility and sterilization or its reversal, or any form of assisted 

conception, or treatment pf impotence, or sex change, or any consequence or complications 

thereof. 

21. Treatment for weight loss or weight problems 

22. Treatment for mental, psychological problems, sleep disorder, stress and other related 

diseases 

23. Treatment at private doctors’ office unless it is stated otherwise in the Schedule Policy 

24. Special diseases and pre-existing conditions in the first year from the inception date


