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NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM 
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 2018 

LƯU Ý: Các Quy định dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản 
của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm. 

1. Nghĩa vụ kê khai chính xác các thông tin cần thiết 

Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và 
trung thực tất cả các thông tin cần thiết để Prudential đánh giá khả năng chấp nhận 
bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay 
thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm 
theo quy định tại điều này. Nếu vi phạm nghĩa vụ trên, tùy từng trường hợp, 
Prudential sẽ có quyền không chịu trách nhiệm bảo hiểm hoặc chấp thuận bảo hiểm 
có điều kiện hoặc vẫn chấp thuận bảo hiểm.  

Nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi cư trú, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho 
Prudential bằng văn bản. 

2. Quyền lợi bảo hiểm 

Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 
100% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm; 
trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một phần và các khoản 
nợ, nếu có. Quyền lợi tử vong chỉ được chi trả nếu quyền lợi Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn chưa được chi trả hoặc chấp thuận chi trả. 

Quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70. 

Kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, 
Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70. Theo đó, nếu 
Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính bị Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn hoặc tử vong, Prudential sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm của 
sản phẩm bảo hiểm chính và Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay 
sau ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc ngày chấp thuận chi trả quyền lợi 
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 

Giới hạn chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi 
Người được bảo hiểm là trẻ em: 

• Dưới 1 tuổi: hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng không có lãi; 

• Từ 1 đến dưới 2 tuổi: 25% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có; 
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• Từ 2 đến dưới 3 tuổi: 50% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có 

• Từ 3 đến dưới 4 tuổi: 75% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có. 

Quyền lợi tử vong chỉ được chi trả nếu quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn chưa 
được chi trả hoặc chấp thuận chi trả. 

Quyền lợi khi đáo hạn: toàn bộ Giá trị quỹ tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày 
đáo hạn Hợp đồng. 

Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng: 3,5% giá trị bình quân của Giá trị quỹ của hợp 
đồng trong 60 tháng gần nhất trong mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
năm thứ 5. 

Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn 

Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn sẽ được cộng thêm vào Giá trị Tài khoản cơ 
bản ngay sau khi Thời hạn cân nhắc theo mức sau:  

Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm 
hợp đồng đầu tiên 

(Đơn vị tính: đồng)

Quà tặng tham gia hợp đồng giá 
trị lớn (% Phí bảo hiểm cơ bản 
năm hợp đồng đầu tiên thực 

đóng)

%3nêlởrtgnồđuệirt05ừT

%5nêlởrtgnồđuệirt001ừT

3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chính 

- Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi tử vong cho sự kiện tử vong có liên 
quan đến: 

 Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong thời 
gian 2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực 
hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm gần 
nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 

 Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm; hoặc 

 Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ 
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trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm 
việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc 

 Do thi hành án tử hình. 

- Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nếu 
tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm: 

 Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo 
hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc  

 Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong 
trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc  

 Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm; hoặc  

 Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách 
trên các chuyến bay dân dụng 

4. Lưu ý khác 

- Việc giao kết các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không phải là điều kiện bắt buộc 
để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính. Giá trị quỹ hợp đồng có thể 
giảm nhanh hơn và không đủ để chi trả khoản khấu trừ hàng tháng (phí quản 
lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro) khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 
Nhóm 1. 

- Tùy thuộc vào Giá trị quỹ của hợp đồng, Hợp đồng bảo hiểm có thể có giá trị 
hoàn lại kể từ ngày có hiệu lực. 

- Trong 5 năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đảm bảo duy trì 
hiệu lực với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo 
hiểm cơ bản của 5 Năm hợp đồng đầu tiên. 

- Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ khi (i) Giá trị quỹ của hợp đồng 
không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng; hoặc (ii) Khi 
hết thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm vẫn không nộp 
đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, nếu Hợp đồng bảo hiểm đang ở trong 05 
(năm) Năm hợp đồng đầu tiên. 

- Prudential được quyền khấu trừ các khoản nợ, nếu có trước khi chi trả giá trị 
hoàn lại hay bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào.  


