THÔNG TIN BẠN CẦN LƯU Ý
Quyền lợi tử vong không áp dụng cho các trường hợp:
• Tự tử trong vòng 2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp
đồng gần nhất (nếu có);
• Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng phạm tội hoặc mưu
toan phạm tội; hoặc
• Bị thi hành án tử hình;
• Bệnh AIDS hoặc các bệnh có liên quan HIV/AIDS.
Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn không áp dụng cho các trường hợp:
• Tự gây thương tích; hoặc sử dụng trái phép thức uống có cồn hoặc chất kích thích, chất
gây nghiện, thuốc ngủ, thuốc an thần hoặc chất độc; hoặc
• Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng phạm tội hoặc mưu
toan phạm tội; hoặc
• Bạo động, dân biến, nội chiến hoặc hành động thù địch của các lực lượng có vũ trang;
hoặc
• Bị thương tật hoặc tai nạn trước khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu phát hành Hợp đồng bảo
hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp đồng; hoặc
• Tham gia lực lượng hải quân, quân đội hoặc không quân, hoặc bất kỳ hoạt động hoặc
nhiệm vụ chiến đấu nào với bất kỳ lực lượng vũ trang nào của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh
thổ hoặc tổ chức quốc tế nào; hoặc
• Tham gia các loại hình thể thao hoặc hoạt động mạo hiểm; hoặc tham gia các hoạt động
hàng không mà không phải là hành khách;
• Nổ hoặc phóng xạ từ các loại vũ khí hạt nhân, nguyên tử hoặc hóa học hoặc việc nhiễm
độc phóng xạ từ các cơ sở hạt nhân hoặc nguyên tử.

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 28) 62985888 | Fax: (84 28) 62985999
Dichvu.Khachhang@sunlife.com | www.sunlife.com.vn
facebook.com/sunlifevietnam | youtube.com/sunlifevietnam

ref: BAT-201904

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các điều kiện, quyền lợi của
sản phẩm Bảo An Tâm sẽ được quy định cụ thể trong Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng
bảo hiểm.

Bảo vệ bản thân để luôn là điểm tựa
vững chắc cho những người thân yêu
Trách nhiệm của người trụ cột đồng thời là nguồn thu nhập chính cho gia đình hẳn mang
đến cho bạn rất nhiều trăn trở. Làm sao để cuộc sống của những người mà bạn yêu thương
luôn được chu toàn ngay cả khi bạn gặp phải những rủi ro, bất trắc là điều khiến bạn luôn
bận tâm.
Hãy để Sun Life san sẻ cùng bạn những lo toan trong cuộc sống với Bảo An Tâm.

(*) Quyền lợi đáo hạn được minh họa ở mức lãi suất 8%/năm

