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PHỤ LỤC 

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN THANH TOÁN TRƯỚC MỘT PHẦN  

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM KHI TỬ VONG  
                                                      

(được Bộ Tài Chính cho phép áp dụng theo Công văn số 11719/ BTC-BH ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Công văn số 
6886/BTC-BH ngày 16 tháng 6 năm 2008) 

Người thụ hưởng có thể yêu cầu ACE Life thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong bằng văn 

bản (theo mẫu do ACE Life ban hành) khi Người được Bảo hiểm được một cơ sở điều trị y tế có thẩm quyền tiên 

lượng là sẽ tử vong trong vòng 12 tháng và thỏa mãn các quy định nêu tại các điều khoản, điều kiện sau đây: 

1. Điều kiện áp dụng  

1.1 Người được Bảo hiểm phải là Người được Bảo hiểm 1 của Hợp đồng Bảo hiểm của những sản phẩm bảo 

hiểm nhân thọ sau đây: 

a. Sản phẩm Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65 

b. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên 

c. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A 

d. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo B 

e. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65 

f. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1 

g. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A2 

h. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện B2  

i. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông 2013 

j. Sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Ưu việt 2013 

1.2   Hợp đồng Bảo hiểm phải đang còn hiệu lực tại thời điểm yêu cầu. Đối với Hợp đồng Bảo hiểm các Sản phẩm 

Bảo hiểm Trọn đời đóng phí đến tuổi 55/60/65 phải là những Hợp đồng (i) chưa sử dụng Giá trị hoàn lại thực 

nhận để nộp phí tự động và/hoặc (ii) chưa thực hiện yêu cầu dừng đóng phí bảo hiểm và duy trì Hợp đồng 

với Số tiền Bảo hiểm giảm. 

1.3  Hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm chính mà Bên mua Bảo hiểm tham gia nêu tại Điều 1.1 của bản Phụ lục 

này phải có hiệu lực ít nhất 12 tháng kể từ ngày phát hành hoặc kể từ Ngày khôi phục hiệu lực lần sau cùng 

đến thời điểm được chẩn đoán để thực hiện yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm theo quy 

định tại bản Phụ lục này.  

1.4 Người được Bảo hiểm phải được Bác sỹ của một Cơ sở y tế có thẩm quyền tiên lượng là sẽ tử vong trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày chẩn đoán.  

1.5 ACE Life bảo lưu quyền chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi 

tử vong theo các quy định tại bản Phụ lục này tùy thuộc vào kết quả thẩm định lại của các bác sỹ do ACE 

Life chỉ định. Kết luận của các bác sỹ do ACE Life chỉ định là quyết định cuối cùng để giải quyết yêu cầu 

thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong theo quy định tại bản Phụ lục này.  
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1.6 Thỏa thuận thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong chỉ được áp dụng một lần duy nhất 
trong toàn bộ thời gian hiệu lực của Hợp đồng Bảo hiểm chính.  

2.  Quyền lợi  

2.1 Khi đáp ứng toàn bộ các điều kiện nêu tại Điều 1 của bản Phụ lục này, Người thụ hưởng có thể yêu cầu thanh 

toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong như sau: 

a. Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước tối đa bằng 50% Mệnh giá Sản phẩm Bảo hiểm đang tham gia nêu 

tại Điều 1.1 của bản Phụ lục này và không vượt quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng). 

b. Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước không thấp hơn 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng).  

2.2 Người thụ hưởng sẽ được thanh toán Số tiền bằng 90% của Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước.  

2.3 10% của Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước sẽ được ACE Life giữ lại và sử dụng để chi trả cho các chi phí 

liên quan đến việc giải quyết yêu cầu. 

2.4 Nếu Người được Bảo hiểm tử vong trong vòng 30 ngày kể từ ngày được ACE Life chấp thuận thanh toán 

trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong, ACE Life sẽ hoàn trả lại toàn bộ khoản tiền giữ lại nêu tại 
Điều 2.3. Trong trường hợp này, Người nhận Quyền lợi Bảo hiểm phải thanh toán lại các chi phí thẩm định 

sức khỏe mà ACE Life phải gánh chịu khi thực hiện yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm 

khi tử vong.  

3.  Tình trạng Hợp đồng Bảo hiểm sau khi giải quyết Yêu cầu  

Sau khi ACE life thanh toán Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong, tình 

trạng Hợp đồng Bảo hiểm được xác định như sau: 

3.1 Mệnh giá sản phẩm của Hợp đồng Bảo hiểm chính đã tham gia sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với 

Khoản tiền yêu cầu thanh toán trước theo quy định tại bản Phụ lục này để trở thành “Mệnh giá mới”. Giá trị 
của Mệnh giá mới là hiệu số của Mệnh giá sản phẩm của Hợp đồng Bảo hiểm chính đã tham gia và Khoản 

tiền yêu cầu thanh toán trước. 

3.2 Phí bảo hiểm, chi phí bảo hiểm, bảo tức, lãi chia, Giá trị hoàn lại và các quyền lợi/nghĩa vụ khác có liên quan 

quy định tại Hợp đồng Bảo hiểm chính sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với Mệnh giá mới.  

4.  Điều khoản loại trừ 

ACE Life sẽ không giải quyết yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi Người được Bảo hiểm 

được tiên lượng sẽ tử vong trong vòng 12 tháng do một trong những nguyên nhân đã được loại trừ trong Quy tắc, 

điều khoản của Hợp đồng sản phẩm Bảo hiểm chính.  

5.   Thủ tục yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm 

Người nhận Quyền lợi Bảo hiểm phải cung cấp những tài liệu nêu dưới đây để nhận trước một phần Quyền lợi Bảo 

hiểm khi tử vong theo yêu cầu: 

1. Phiếu yêu cầu thanh toán trước một phần Quyền lợi Bảo hiểm khi tử vong; 

2. Phiếu yêu cầu thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm đã được khai đầy đủ, chính xác; 

3. Bản gốc Hợp đồng Bảo hiểm và tất cả các bản Phụ lục, các bản đính kèm, các tài liệu đưa vào tham 

chiếu (nếu có); 

4. Các tài liệu y tế và Giấy xác nhận Người được Bảo hiểm có tiên lượng tử vong trong vòng 12 tháng của 

Bác sỹ điều trị tại một Cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

5. Những xét nghiệm y khoa cần thiết theo yêu cầu của ACE Life. 

 


