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QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ TRỢ 

BẢO HIỂM TỪ BỎ THU PHÍ BẢO HIỂM MỞ RỘNG 

(Đã được Bộ Tài chính phê chuẩn theo  Công văn số 1884 TC/TCNH ngày 
06/03/2002, sửa đổi, bổ sung theo Công văn số 5152 TC/TCNH ngày 19/05/2003, 
Công văn số 183 TC/BH ngày 06/01/2004,Công văn số 5016/BTC-QLBH ngày 
19/04/2011, Công văn số 17554/BTC-QLBH ngày 18/12/2013 và Công văn số 
11473/ BTC-QLBH ngày 20/08/2015) 

 

Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm này là những nội dung thỏa thuận bổ sung giữa 
Prudential và Bên mua bảo hiểm nhằm bảo hiểm bổ sung cho Bên mua bảo hiểm 
hoặc Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí (tùy trường hợp) có tên trong Hợp đồng 
bảo hiểm chính đã ký kết hoặc phần sửa đổi bổ sung hợp pháp của hợp đồng. 
 

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

1.1 Trừ những khái niệm được định nghĩa dưới đây, các khái niệm sử dụng 
trong Quy tắc, Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này 
được hiểu đúng theo nghĩa đã giải thích trong Quy tắc, Điều khoản của Hợp 
đồng bảo hiểm chính đã ký kết. 

1.2 Các quy định về thủ tục bảo hiểm, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm và 
giải quyết tranh chấp được áp dụng tương tự như đã nêu trong Quy tắc, 
Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm chính đã ký kết. 

1.3 Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí trong Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm 
bổ trợ này là Bên mua bảo hiểm hoặc cá nhân hiện đang cư trú tại Việt 
Nam có quan hệ hôn nhân hoặc nuôi dưỡng, cấp dưỡng với Bên mua bảo 
hiểm, đồng ý làm Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí và được 
Prudential chấp nhận là Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí như ghi trên 
Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp 
đồng bảo hiểm nhân thọ. 

1.4 Nếu có những mâu thuẫn giữa Quy tắc, Điều khoản của Hợp đồng bảo 
hiểm sản phẩm bổ trợ này với Quy tắc, Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm 
chính, thì những quy định của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này sẽ 
được áp dụng. 

 

ĐIỀU 2:  GIỚI HẠN TUỔI VÀ THỜI HẠN BẢO HIỂM 

2.1 Độ tuổi để được Prudential chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản 
của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này là Bên mua bảo hiểm hoặc 
Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí đạt từ 18 đến 60 tuổi. Giới hạn tuổi 
của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí khi kết 
thúc hợp đồng là 65 tuổi.  
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2.2 Thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này là từ 5 đến 47 năm, 
nhưng không vượt quá thời hạn hợp đồng có hiệu lực còn lại của Hợp đồng 
bảo hiểm chính đã ký kết. 
 

ĐIỀU 3:  SỒ TIỀN BẢO HIỂM, PHÍ BẢO HIỂM VÀ ĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ BẢO 
HIỂM 

3.1 Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này được giới 
hạn tối đa là số phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết và số phí 
bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ mua kèm khác (nếu 
có). 

3.2 Phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này được ghi trong 
Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp 
đồng bảo hiểm nhân thọ. 

3.3 Định kỳ đóng phí của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này trùng với định kỳ đóng 
phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết. Điều này cũng được 
áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi về định kỳ đóng phí bảo hiểm của 
sản phẩm bảo hiểm chính đã ký kết. 

 

ĐIỀU 4:  HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

4.1 Nếu Người được bảo hiểm được Prudential chấp nhận bảo hiểm, hiệu lực 
của Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được tính từ ngày Bên mua bảo hiểm điền 
đầy đủ vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng đủ số phí bảo hiểm đầu tiên 
theo quy định tại Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc trên Thư xác nhận điều 
chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (nếu có), với điều kiện Bên mua bảo 
hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào ngày hiệu lực của sản 
phẩm bổ trợ này.  

4.2 Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này sẽ tự động kết thúc 
khi một trong các trường hợp sau xảy ra: 
 Bên mua bảo hiểm không nộp đủ phí sau 60 ngày kể từ ngày đến kỳ 

nộp phí bảo hiểm trừ trường hợp hợp đồng chính có đủ Giá trị hoàn lại 
để có thể nộp phí bảo hiểm tự động; hoặc 

 Hợp đồng bảo hiểm chính đã ký kết hết hiệu lực; hoặc 

 Thời hạn của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này kết thúc; hoặc 

 Prudential đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản 
của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này; hoặc 

 Khi Hợp đồng bảo hiểm chính đã có Giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm 
yêu cầu dừng đóng phí đối với Hợp đồng bảo hiểm chính và tiếp tục duy 
trì Hợp đồng bảo hiểm chính với Số tiền bảo hiểm giảm; hoặc 

 Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ 
trợ này; hoặc 
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 Khi Prudential đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho một trong các Hợp 
đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ từ bỏ thu phí khác đã ký kết (nếu có). 

ĐIỀU 5:  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  

 Trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này, 
nếu Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí tử 
vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Prudential sẽ miễn đóng 
phí bảo hiểm còn lại của Hợp đồng bảo hiểm chính đã ký kết, Hợp đồng 
bảo hiểm sản phẩm bổ trợ này và các Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm bổ trợ 
mua kèm khác đã ký kết (nếu có) nếu có đủ những bằng chứng mà 
Prudential yêu cầu theo Quy tắc, Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm sản 
phẩm bổ trợ này. 

 

ĐIỀU 6:  ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

 Prudential sẽ không miễn nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm theo quy định tại 
Điều 5 nói trên cho Bên mua bảo hiểm nếu Bên mua bảo hiểm hoặc 
Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ 
và vĩnh viễn: 
 trước ngày có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo 

hiểm sản phẩm bổ trợ này; hoặc 

 là hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của: 
- tự tử của Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm từ bỏ 

thu phí trong vòng hai năm kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm sản 
phẩm bổ trợ này có hiệu lực hoặc được khôi phục; hoặc 

- mưu toan tự tử hay tự gây thương tích của Bên mua bảo hiểm hoặc 
của Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí, dù trong trạng thái tinh 
thần bình thường hay mất trí; hoặc 

- sử dụng chất ma túy, kích thích; lạm dụng rượu bia; hoặc  
- tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành 

khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc 

- nhiễm AIDS/HIV hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc 

- hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm từ bỏ thu phí của Hợp 
đồng bảo hiểm từ bỏ thu phí này; hoặc 

- hành vi phạm tội của Bên mua bảo hiểm, của Người thụ hưởng; 
hoặc 

- chiến tranh, có tuyên bố hay không tuyên bố; bạo động; hoặc 

- tham gia các môn thể thao nguy hiểm như lặn có sử dụng máy thở, 
leo núi, nhảy dù…; mọi hình thức đua tốc độ cao hoặc các môn thể 
thao chuyên nghiệp khác. 

Trong trường hợp có hơn một Người thụ hưởng, và một hoặc một số người 
trong đó cố ý gây ra các hành vi phạm tội cho Người được bảo hiểm, 
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Prudential vẫn trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác 
theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định trong Hợp 
đồng bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm này. 

ĐIỀU 7:  THỦ TỤC THANH TOÁN BẢO HIỂM 

7.1.  Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 
 Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải gửi cho Prudential trong thời gian sớm 

nhất có thể những giấy tờ sau: 

 Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Từ bỏ thu phí bảo hiểm mở 
rộng đã được khai đầy đủ, chính xác; 

 Giấy chứng nhận Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do cơ quan y tế có 
thẩm quyền cấp, với chi phí do người nhận quyền lợi bảo hiểm chịu. 

7.2.  Trường hợp tử vong: 

 Người nhận quyền lợi bảo hiểm phải gửi cho Prudential trong thời gian sớm 
nhất có thể những giấy tờ sau: 

 Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm từ bỏ thu phí bảo hiểm mở 
rộng đã được khai đầy đủ, chính xác; 

 Giấy khai tử, giấy chứng tử, biên bản tai nạn giao thông, biên bản giải 
phẫu pháp y (tùy trường hợp). Mọi chi phí để có được các giấy tờ trên 
do người nhận quyền lợi bảo hiểm chịu.  

 Prudential có quyền yêu cầu người nhận quyền lợi bảo hiểm cung cấp các 
giấy tờ, hoặc bằng chứng bổ sung khác, tạo điều kiện để Prudential hoàn 
tất thủ tục thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Chi phí cho việc cung cấp các 
giấy tờ, bằng chứng bổ sung sẽ do Prudential chịu.  

 


