
 

[PTI] – DANH SÁCH CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 

1. NĐBH chưa đủ 18 hoặc vượt quá 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu bảo hiểm hoặc quá 66 tuổi đối với hợp 

đồng tái tục 

2. Hậu quả phát sinh từ việc ăn, uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc. 

3. Ảnh hưởng bởi chất kích thích hoặc thuốc ngủ, sử dụng rượu bia, ma túy và các chất tương tự 

4. NĐBH tự tử hoặc có ý định tự tử, cố ý gây thương tật hoặc cố tình vào nơ nguy hiểm không cần thiết 

5. Những người đang trong thời gian điều trị thương tật trước ngày bắt đầu bảo hiểm 

6. NĐBH vi phạm pháp luật, luật giao thông, vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của chính quyền 

địa phương hoặc cơ quan. 

7. Các hành động cố ý khác của bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc NĐBH 

8. NĐBH tham gia các hoạt động nguy hiểm hoặc làm các nghề nguy hiểm hoặc tham gia dưới bất kỳ 

hình thức nào của các cuộc đua, các môn 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 2 người. 

9. NĐBH tham gia các hoạt động nguy hiểm hoặc làm các nghề nghiệp nguy hiểm như leo vách đá, 

khám phá hang động, trượt tuyết, nhào lộn trên không, nhảy dù, đi săn bằng ngựa, leo bộ lên độ cao 

hơn 5000 mét so với mặt nước biển hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở 

10. Các thương tật bộ phận vĩnh viễn dưới 60% do tai nạn. 

 


