
Hãy liên hệ với chúng tôi tại:

THÔNG TIN BẠN CẦN LƯU Ý

Những trường hợp không áp dụng bảo hiểm:
• Tự tử hoặc 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 �ộc; hoặc
• Bạo �ộng, dân biến, nội chiến hoặc hành �ộng thù �ịch của 
các lực lượng có vũ trang; hoặc
• Tham gia �ánh nhau, ẩu �ả; hay chống lại việc bắt giữ của 
cơ quan có thẩm quyền; hoặc Bên mua bảo hiểm, Người 
�ược bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng phạm tội hoặc mưu 
toan phạm tội; hoặc 
• Bị tử vong, thương tật hoặc bị tai nạn trước Ngày hiệu lực 
hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp �ồng, tùy 
thuộc vào sự kiện nào xảy ra sau; hoặc
• Tham gia các loại hình thể thao hoặc hoạt �ộng mạo hiểm; 
hoặc tham gia các hoạt �ộng hàng không mà không phải là 
hành khách;
• Nhiễm trùng, nhiễm �ộc trừ khi là hậu quả trực tiếp từ Tai 
nạn; hoặc �ột tử không rõ nguyên nhân; hoặc do tai biến 
trong quá trình �iều trị bệnh, phẫu thuật; 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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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
contact@sunlife.com.vn  |  www.sunlife.com.vn

facebook.com/sunlifevietnam  |  youtube.com/sunlifevietnam
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