
Hãy liên hệ với chúng tôi tại:
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

Những trường hợp không áp dụng bảo hiểm:
•  Cố tình tự gây thương tích; hoặc các trường hợp tồn tại trước; 
hoặc hành vi phạm tội hoặc mưu toan phạm tội; hoặc
•  Trong thời hạn hoãn áp dụng (90 ngày �ối với các bệnh �ặc biệt 
�ược quy �ịnh trong quy tắc và �iều khoản sản phẩm, 30 ngày �ối 
với các bệnh khác); hoặc 
•  Thai sản, mang thai, sẩy thai, sinh con, chữa vô sinh, ngừa thai, 
triệt sản, dị tật bẩm sinh, cắt bao quy �ầu, hay nạo phá thai hoặc các 
biến chứng liên quan �ến thai sản khác, trừ trường hợp bác sĩ chỉ 
�ịnh ngừng mang thai do bị tai nạn; hoặc
•  Điều trị nha khoa hoặc �iều trị mắt, ngoại trừ bắt buộc phải �iều trị 
do tai nạn; hoặc
•  Điều trị các bệnh liên quan �ến AIDS/HIV hay bệnh lây truyền qua 
�ường tình dục; hoặc
•  Điều trị thử nghiệm; hoặc các �iều trị không cần thiết và hợp lý về 
mặt y khoa; hoặc �iều trị bằng thuốc hoặc các biện pháp y học dân 
tộc, hoặc �iều trị nghiện rượu; hoặc
•  Bệnh tâm thần hay rối loạn tâm lý; hoặc sử dụng thức uống có cồn 
hoặc chất kích thích vượt quá nồng �ộ cho phép, chất gây nghiện, 
thuốc ngủ, thuốc, thuốc an thần hoặc chất �ộc, trừ khi có chỉ �ịnh 
của bác sĩ; hoặc
•  Phẫu thuật thẩm mỹ, hiến/cho mô hay bộ phận cơ thể, phẫu thuật 
chuyển �ổi giới tính hay bất cứ hình thức phẫu thuật nào tự chọn lựa 
mà không phải là các biện pháp y khoa cần thiết cho việc �iều trị 
bệnh hoặc tổn thương; hoặc
•  Khám/kiểm tra sức khỏe �ịnh kỳ, �iều dưỡng, tĩnh dưỡng, �iều trị 
phục hồi chức năng, tiêm chủng, hoặc sử dụng thuốc phòng ngừa; 
hoặc 
•  Tham gia các loại hình thể thao hoặc hoạt �ộng mạo hiểm; hoặc 
tham gia các hoạt �ộng hàng không, trừ khi là hành khách; hoặc
•  Bạo �ộng, dân biến, nội chiến hoặc hành �ộng thù �ịch của các 
lực lượng có vũ trang; hoặc
•  Tham gia lực lượng hải quân, quân �ội hoặc không quân, hoặc bất 
kỳ hoạt �ộng hoặc nhiệm vụ chiến �ấu nào với bất kỳ lực lượng vũ 
trang nào của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc tổ chức quốc tế 
nào; hoặc
•  Nổ hoặc phóng xạ từ các loại vũ khí hạt nhân, nguyên tử hoặc hóa 
học hoặc việc nhiễm �ộc phóng xạ từ các cơ sở hạt nhân hoặc 
nguyên tử.
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Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị, Sun Life 
sẽ thanh toán 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi 
ngày nằm viện. Số tiền chi trả tối đa cho quyền 
lợi này là 120 ngày/năm hợp đồng và 1000 ngày 
trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Nếu khách hàng phải nằm viện điều trị tại Khoa 
chăm sóc đặc biệt, Sun Life sẽ thanh toán 200% 
Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày điều trị tại Khoa 
chăm sóc đặc biệt. Số ngày chi trả tối đa cho 
quyền lợi này là 45 ngày/năm hợp đồng và 400 
ngày trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp khách hàng phải phẫu thuật 
để điều trị bệnh, Sun Life sẽ thanh toán 500% Số 
tiền bảo hiểm cho một lần phẫu thuật. Số lần chi 
trả tối đa cho quyền lợi này là 5 lần/năm hợp 
đồng và 50 lần trong suốt Thời hạn bảo hiểm.


