[BAOMINH] – DANH SÁCH CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO MINH
1.

Hành vi cố ý của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng; Trường hợp
Đơn/ Hợp đồng bảo hiểm có nhiều Người thụ hưởng thì chỉ Người thụ hưởng có hành vi vi phạm bị
từ chối thanh tóan, Công Ty Bảo Hiểm vẫn có trách nhiệm thanh tóan Tiền bảo hiểm cho những
Người thụ hưởng còn lại.

2.

Người bảo hiểm tự sát trong vòng hai năm kể từ ngày nộp khoản Phí bảo hiểm đầu tiên

3.

Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động sau: Hàng không (trừ trường hợp là hành khách
trên các chuyến bay dân dụng), các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự của các lực lượng vũ trang,
tham gia các hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp và tham gia các môn thể thao sau đây với
mức độ nghiệp dư: đua xe hơi, xe mô tô, đua ngựa, các loại thể thao trên không, leo núi, săn bắn và
các môn thể thao đối kháng trực tiếp giữa hai người.

4.

Tai nạn, tổn thất / thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm gây ra
như: vượt đèn đỏ, uống rượu bia, đua xe, chạy xe vào đường cấm, khu vực cấm, xe chạy đêm không
có đủ đèn chiếu sáng theo quy định, chạy xe ngược chiều, và các hành vi vi phạm pháp luật khác đến
mức truy tố Hình sự.

5.

Hành động của Người được bảo hiểm dưới sự tác động của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích
thích khác.

6.

Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chất độc, chất nổ các chất nguy hiểm của phóng xạ hạt nhân một
phần hay toàn bộ;

7.

Chiến tranh, xâm lược, hành vi của kẻ thù, các thế lực thù địch hoặc hoạt động chiến tranh (cho dù
có tuyên bố hay không), nội chiến, hành động khủng bố.

8.

Mang thai, sinh con và các biến chứng có liên quan

9.

Người được bảo hiểm điều khiển xe không có giấy phép lái xe/ giấy phép lái xe không hợp lệ.

10. Các sự kiện trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi các bệnh thần kinh của Người được bảo hiểm, bị liệt

hoặc động kinh, trừ khi đó là hậu quả của Tai nạn.

