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Bảo vệ những nỗ lực mỗi ngày của bạn

Bạn nỗ lực mỗi ngày, phấn đấu trong công việc, rèn luyện sức khỏe 
nhằm vun vén tài chính vững vàng để chăm sóc bản thân và những 
người yêu thương.

An tâm trước những rủi ro sức khỏe cũng như quy luật thời gian khi về 
già càng là động lực trong cuộc sống mà bạn theo đuổi. 

Hãy để AIA đồng hành cùng bạn chủ động về tài chính trọn đời ngay từ 
hôm nay.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

• Bảo vệ những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra trong cuộc đời: bệnh 
hiểm nghèo, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV), mất khả năng 
sống độc lập, tử vong.

• Duy trì tài chính để được chăm sóc dài hạn nếu chẳng may bị 
mất khả năng sống độc lập hoặc bị TTTB&VV khi tuổi già.

• Hưởng những quyền lợi trên đến trọn đời chỉ với 20 năm đóng phí 
bảo hiểm.
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Nếu người được bảo hiểm (NĐBH) được chẩn đoán mắc 1 trong 38 bệnh hiểm 
nghèo dưới đây, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm.

Trước khi tròn 75 tuổi Từ 75 tuổi trở đi

Nếu NĐBH được chẩn đoán mắc 1 trong 10 bệnh hiểm nghèo phổ biến bên 
dưới, khách hàng sẽ nhận được 100% Số tiền bảo hiểm. 

• Phẫu thuật bắc 
   cầu động mạch vành

• Nhồi máu cơ tim

• Suy thận

• Ghép cơ quan 

• Đột quỵ

• Bệnh phổi mạn tính

• Bệnh Alzheimer hay 
   sa sút trí tuệ

• Bệnh Parkinson

• Ung thư

• Ghép tủy xương

• Phẫu thuật bắc cầu 
động mạch vành

• Nhồi máu cơ tim

• Suy thận

• Ghép cơ quan

• Đột quỵ

• Bệnh phổi mạn tính

• Bệnh Alzheimer hay 
Sa sút trí tuệ

• Bệnh Parkinson

• Ung thư

• Ghép tủy xương

• Bệnh cơ tim

• Phẫu thuật van tim

• Phẫu thuật động 
   mạch chủ

• Bệnh Lupus ban đỏ 
   hệ thống

• Bệnh gan mạn tính

• Viêm tụy mạn tính 
   tái phát 

• Tăng áp lực động 
mạch phổi 

    nguyên phát

• U não lành tính

• Mù hai mắt

• Hôn mê sâu

• Mất thính lực

• Mất khả năng 
   phát âm

• Bỏng nặng

• Chấn thương sọ 
   não nặng

• Phẫu thuật sọ não hở

• Mất khả năng sống 
độc lập

• Bệnh tế bào thần kinh 
vận động

• Bệnh xơ cứng rải rác

• Loạn dưỡng cơ

• Liệt hai chi

• Mất hai chi

• Viêm đa khớp dạng 
thấp nặng

• Bại liệt

• Viêm não nặng do 
   vi rút

• Viêm màng não do 
   vi khuẩn

• Thiếu máu bất sản

• Nhiễm HIV do Tai nạn 
nghề nghiệp

• Viêm gan siêu vi thể 
   tối cấp

1. Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
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Nếu NĐBH từ 75 tuổi trở đi và không may mắc một trong hai trường hợp sau:

Khách hàng sẽ nhận khoản thanh toán mỗi tháng tương ứng 1/120 của 100% 
Số tiền bảo hiểm (STBH). 

Chi trả bắt đầu từ ngày kỷ niệm tháng ngay sau khi AIA chấp thuận yêu cầu 
giải quyết quyền lợi này cho đến khi tổng số tiền chi trả đạt 100% STBH.

Nếu NĐBH tử vong hoặc được chẩn đoán mắc một trong các bệnh hiểm nghèo 
gồm: phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, nhồi máu cơ tim, suy thận, ghép cơ 
quan, đột quỵ, bệnh phổi mạn tính, bệnh Alzheimer hay sa sút trí tuệ, bệnh 
Parkinson, ung thư, ghép tủy xương trong thời gian đang được chúng tôi chi 
trả quyền lợi chăm sóc dài hạn này, khách hàng sẽ được nhận một lần khoản 
tiền còn lại của quyền lợi này.

•  Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV); hoặc

•  Mất khả năng sống độc lập

Nếu NĐBH tử vong khi Hợp đồng bảo hiểm còn 
hiệu lực, khách hàng sẽ được nhận 100% STBH.

Bảo hiểm trọn đời 1.0 09

2. Quyền lợi chăm sóc dài hạn

3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong
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Giá trị hoàn lại (GTHL): là số tiền tích lũy theo thời gian 
của HĐBH. Cơ sở tính GTHL được thể hiện trong cơ sở 
kỹ thuật sản phẩm đã được đăng ký với Bộ Tài chính. 
Hợp đồng bảo hiểm có giá trị hoàn lại sau khi đã có 
hiệu lực được 02 năm và phí bảo hiểm của 02 năm hợp 
đồng đó đã được đóng đủ.

Hành vi gian lận bảo hiểm: là hành vi của bên mua 
bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, giả 
mạo tài liệu, làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu 
giải quyết quyền lợi bảo hiểm; hoặc tự gây thiệt hại về 
tính mạng, sức khỏe của người được bảo hiểm để 
hưởng quyền lợi bảo hiểm.

Bệnh hiểm nghèo: là bệnh hay phẫu thuật hay thủ 
thuật hay tình trạng bất thường phát sinh lần đầu tiên 
đối với người được bảo hiểm và thỏa các điều kiện được 
quy định tại Phụ lục 2 của quy tắc và điều khoản sản 
phẩm; việc chẩn đoán hay điều trị bệnh hay phẫu thuật 
hay thủ thuật hay tình trạng bất thường phải được thực 
hiện tại bệnh viện và phù hợp với các tiêu chuẩn thông 
thường về thực hành y khoa.

Giải thích từ ngữ

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 
từ 18 đến 55 tuổi

Thời hạn hợp đồng: 
tính từ ngày hiệu lực hợp đồng cho đến khi xảy ra 
một trong các trường hợp chấm dứt HĐBH.

Đóng phí bảo hiểm: 
20 năm từ ngày có hiệu lực của hợp đồng.

Một số điều cần biết

Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV): là khi người 
được bảo hiểm bị mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể 
phục hồi được chức năng của:

• hai tay; hoặc

• hai chân; hoặc

• một tay và một chân; hoặc

• mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn hai mắt; hoặc

• một tay và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn một 
mắt; hoặc

• một chân và mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn 
một mắt.



12 13

Mất thị lực hoàn toàn và vĩnh viễn được hiểu là mất hẳn mắt 
hoặc mù hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng 
của mắt; mất tay được tính từ cổ tay trở lên; mất chân được 
tính từ mắt cá chân trở lên. Việc chứng nhận mất hoàn toàn 
tay, chân hoặc mắt có thể được thực hiện ngay sau khi sự 
kiện bảo hiểm xảy ra. Việc xác nhận liệt hoàn toàn và vĩnh 
viễn tay, chân hoặc mất thị lực của mắt phải được thực hiện 
bởi Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra 
sự kiện bảo hiểm.

Mất khả năng sống độc lập: do chuyên gia y tế xác nhận 
mất khả năng sống độc lập kéo dài trong thời gian ít nhất 
sáu tháng và mất vĩnh viễn khả năng thực hiện độc lập ba hoặc nhiều hơn ba 
trong số những Hoạt động sinh hoạt hàng ngày khi có hoặc không có sử dụng 
các thiết bị cơ học, các dụng cụ đặc biệt, hoặc các thiết bị trợ giúp dành cho 
người khuyết tật. Trong định nghĩa này, “vĩnh viễn” là không có khả năng phục 
hồi với kiến thức và kỹ thuật y khoa hiện hành. Loại trừ mất khả năng sống độc 
lập do nguyên nhân tâm thần.

Bệnh viện: là một cơ sở khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo 
pháp luật của Việt Nam hoặc nước sở tại. Cơ sở đó phải được cấp phép như một 
bệnh viện/cơ sở y tế theo quy định của Việt Nam hoặc nước sở tại.
Đối với bệnh viện trong lãnh thổ Việt Nam, tư cách của bệnh viện phải được thể 
hiện bằng chữ “bệnh viện” trên con dấu chính thức. Đối với bệnh viện ngoài lãnh 
thổ Việt Nam, tư cách của bệnh viện phải được thể hiện bằng ngôn ngữ của quốc 
gia/ lãnh thổ đó mà được hiểu là “bệnh viện” theo tiếng Việt.
Các bệnh viện được thành lập và hoạt động như là nơi điều dưỡng, dưỡng bệnh, 
nơi cho người già an dưỡng, nơi cho người cai nghiện rượu hay cai nghiện ma túy 
hay một tổ chức tương tự sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm của sản phẩm này.

Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: Hoạt động sinh hoạt hàng ngày bao gồm:

•  Chuyển chỗ: là việc ngồi và đứng lên khỏi ghế mà không cần trợ giúp về mặt 
vật lý.

•  Di chuyển: là khả năng di chuyển từ phòng này sang phòng khác trên mặt 
bằng mà không cần trợ giúp về mặt vật lý.

•  Tiểu tiện, đại tiện: là khả năng tiểu tiện, đại tiện tự chủ để duy trì vệ sinh cá 
nhân.

•  Mặc quần áo: là việc mặc và cởi các quần áo cần thiết mà không cần phải có 
người khác trợ giúp.

•  Tắm/ rửa: là khả năng tắm trong bồn hoặc dưới vòi hoa sen hay tắm rửa 
bằng các phương tiện khác.

•  Ăn: các công việc để đưa thức ăn đã được chuẩn bị vào cơ thể.

Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do 
tác động của một lực hoặc một vật bất ngờ, từ bên ngoài, không chủ định và 
ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, gây ra thương tật hoặc cái chết cho 
NĐBH. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy 
nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật 
hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra 
sự kiện bảo hiểm.
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Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm bệnh 
hiểm nghèo nếu:

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm

Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi bảo hiểm tử vong và quyền 
lợi chăm sóc dài hạn đối với các nguyên nhân dẫn đến tử vong, TTTB&VV 
hoặc mất khả năng sống độc lập sau đây:

• Bệnh hiểm nghèo đã được chẩn đoán trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày chúng tôi chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng 
gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc

• Do người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu hoặc việc dùng thuốc không 
được chỉ định hoặc không theo toa; hoặc

• Do bệnh lý bẩm sinh; hoặc

• Tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí nguy hiểm như: lặn có bình dưỡng 
khí, nhảy dù, nhảy bungee (nhảy từ một độ cao nhất định với một sợi dây đàn 
hồi buộc ở cổ chân), leo núi, đua ngựa hay đua xe; hoặc di chuyển trên các 
phương tiện hàng không trừ khi người được bảo hiểm là hành khách trên các 
chuyến bay thương mại được cấp phép và có lịch trình thường xuyên; hoặc

• Hành vi đánh nhau, ẩu đả, sử dụng chất kích thích, ma túy, tự tử hoặc mưu toan 
tự tử, hoặc cố tình tự gây ra thương tích trong lúc tỉnh táo hay mất trí; hoặc

• Hành vi phạm tội của khách hàng hay người thụ hưởng; hoặc

• Nhiễm HIV hay AIDS hay các hội chứng liên quan đến HIV/AIDS, trừ các trường 
hợp phơi nhiễm khi đang làm nhiệm vụ, công tác trong lĩnh vực y tế, công an, 
an ninh, quân đội.

• Do hành vi gian lận bảo hiểm.

• Hành vi tự tử của người được bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ ngày có hiệu 
lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày 
nào đến sau;

• Do các nguyên nhân đã có trước ngày có hiệu lực của hợp đồng hoặc ngày khôi 
phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;

• Do chiến tranh.



Là thành viên của Tập Đoàn AIA – Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ có gần 
100 năm kinh nghiệm phục vụ hàng triệu người dân khắp khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương. AIA Việt Nam mong muốn đóng góp vào sự 
an tâm của bạn trong mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời.
Hãy chuyển giao những băn khoăn ấy để chúng tôi cùng bạn chia sẻ.

LƯU Ý:

Tài liệu này chỉ tóm tắt quyền lợi sản phẩm và không phải là hợp đồng 
bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm 
sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản IntegrA - Bảo hiểm 
Bệnh hiểm nghèo trọn đời (được phê chuẩn theo công văn số 
3479/BTC-QLBH ngày 02/04/2018 của Bộ Tài chính với tên kỹ thuật 
Bảo hiểm trọn đời 1.0).



Hotline  028 3812 2777
aia.com.vn



aia.com.vn


