
I QUYỀN LỢI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH A CH ƯƠNG TRÌNH B CHƯƠNG TRÌNH C

ĐIỀU KIỆN 1 : Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Số tiền bảo hiểm/vụ VND 500,000,000 VND 200,000,000 VND 100,000,000
Quyền lợi tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. VND 500,000,000 VND 200,000,000 VND 100,000,000

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
Trả % của STBH theo bảng tỷ lệ 

thương tật
Trả % của STBH theo bảng tỷ lệ 

thương tật
Trả % của STBH theo bảng tỷ lệ 

thương tật
ĐIỀU KIỆN 2: Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm cả điều tr ị nội 
trú và ngoại trú) 
Số tiền bảo hiểm/năm VND 105,000,000 VND 63,000,000 VND 42,000,000
Chi phí y tế điều trị do tai nạn Thanh toán các chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối đa đến
Thanh toán các chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối đa đến
Thanh toán các chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối đa đến
VND 105,000,000 VND 63,000,000 VND 42,000,000
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ĐIỀU KIỆN 3: Trợ cấp  01 ngày nằm viện, phẫu thuật do tai 
nạn bao gồm nội trú và ngoại trú (t ối đa 100 ngày/năm) VND 300,000 VND 200,000 VND 100,000

ĐIỀU KIỆN 4: Điều tr ị nội trú do (Ốm đau, bệnh tật phải nằm 
viện hoặc phẫu thuật)

VND 105,000,000 VND 63,000,000 VND 42,000,000

Trả theo chi phí ý tế thực tế, hợp 
lý. Tối đa chi trả 1 ngày

Trả theo chi phí ý tế thực tế, hợp 
lý. Tối đa chi trả 1 ngày

Trả theo chi phí ý tế thực tế, hợp 
lý. Tối đa chi trả 1 ngày

VND 4,200,000 VND 3,150,000 VND 2,100,000
(Tối đa 60 ngày/năm) (Tối đa 60 ngày/năm) (Tối đa 60 ngày/năm)

Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật/năm: VND 105,000,000 VND 63,000,000 VND 42,000,000
- Phẫu thuật do ốm bệnh
- Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng
(Bao gồm cả phẫu thật trong ngày và tiểu phẫu)

(Trả chi phí thực tế, tối đa không 
quá số tiền bảo hiểm)

(Trả chi phí thực tế, tối đa không 
quá số tiền bảo hiểm)

(Trả chi phí thực tế, tối đa không 
quá số tiền bảo hiểm)

Các quyền lợi khác:
a/ Chi phí điều trị trước khi nhập viện (30 ngày) và sau khi xuất 
viện (45 ngày)

VND 6,300,000 VND 4,620,000 VND 3,150,000

c/ Chi phí chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện ( tối đa 15 ngày/năm) VND 2,100,000 VND 1,890,000 VND 1,260,000

e/ Phục hồi chức năng VND 10,500,000 VND 6,300,000 VND 4,200,000

g/ Dịch vụ xe cứu thương VND 21,000,000 VND 12,600,000 VND 8,400,000

h/ Chi phí mai táng khi tử vong do bệnh VND 1,500,000 VND 1,500,000 VND 1,500,000
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CHƯƠNG TRÌNH BIC HEATHCARE DÀNH CHO NHÓM CÁ NHÂN
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Thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, tiền ăn, chi phí xét 
nghiệm, Xquang, thuốc điều trị, truyền máu, oxy huyết thanh, quần 
áo bệnh viện và các chi phí liên quan khác trong thời gian nằm viện
(Áp dụng cho cả chi phí điều trị trong ngày)



ĐIỀU KIỆN 5: Điều tr ị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật VND 16,800,000 VND 10,500,000 VND 6,300,000

Giới hạn/ năm và theo các giới hạn phụ như sau

Chi phí tối đa cho một lần khám Chi phí tối đa cho một lần khám Chi phí tối đa cho một lần khám

VND 3,360,000 VND 2,100,000 VND 1,260,000
(Giới hạn 10 lần khám/năm) (Giới hạn 10 lần khám/năm) (Giới hạn 10 lần khám/năm)

3/ Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học xạ, nhiệt, 
liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do 
Bác sỹ chỉ định.

VND 100.000/ngày.
 Tối đa 60 ngày/năm

VND 100.000/ngày. 
Tối đa 60 ngày/năm

VND 100.000/ngày. 
Tối đa 60 ngày/năm

6 ĐIỀU KIỆN 6: Trợ cấp  01 ngày nằm viện, phẫu thuật do ốm 
đau bệnh tật (tối đa 100 ngày/năm)

VND 300,000 VND 200,000 VND 100,000

II QUY ỀN LỢI BẢO HIỂM LỰA CHỌN
SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

/NGƯỜI/NĂM
SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

/NGƯỜI/NĂM
SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

/NGƯỜI/NĂM
ĐIỀU KIỆN 7: Quyền lợi nha khoa
Điều trị răng bao gồm:
  - Khám chụp X.Q, viên nướu (lợi), nha chu; Trám răng bằng chất 
liệu thông thường như amalgam hoặc composite

VND 8,200,000 VND 6,300,000 VND 4,200,000

 - Điều trị tuỷ răng
- Nhổ răng bệnh lý, nhổ chân răng, cắt u răng, cắt cuống răng.
ĐIỀU KIỆN 8: Quyền lợi thai sản ( Không bao gồm chi phí 
khám thai định kì )

24,600,000 18,900,000 6,300,000 

Biến chứng thai sản: điều trị các biến chứng tiền sản, biến chứng 
khi sinh
Sinh thường: chi phí sinh nở gồm chi phí thuốc men, chi phí sinh 
thường, viện phí…
Chi phí sinh mổ 24,600,000 18,900,000 6,300,000 

Bệnh có sẵn Thời gian chờ: 365 ngày
Bệnh đặc biệt Thời gian chờ: 365 ngày

Thai sản Thời gian chờ: 270 ngày
Giảm phí 20%

1/ Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí 
cho các xét nghiệm, chụp XQ, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh trong 
việc điều trị bệnh thuộc phạm vi BH
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THỜI GIAN CH Ờ VÀ TỶ LỆ GIẢM PHÍ

Theo giới hạn bồi thường 
3.150.000 đồng/ngày

Theo giới hạn bồi thường 
2.100.000 đồng/ngày

Theo giới hạn bồi thường 
4.200.000 đồng/ngày

Bệnh thông thường Thời gian chờ: 30 ngày



Đối tượng bảo hiểm: Tham gia độc lập Tham gia kèm với bố hoặc mẹ Tham gia kèm với bố và mẹ

Từ 1 đến 6 tuổi
* Core plan: Tăng  phí 35%
* Core plan + Optional: Tăng 
phí 45%

Tăng 20% Tăng 10%

Từ 56 - 65 tuổi Tăng 10%

QUY ĐỊNH KHÁC

Độ tuổi Chương trình A (VNĐ) Chương trình B (VNĐ) Chương trình C (VNĐ)
Từ 1 đến 18 5,345,000 3,267,000 1,892,000
Từ 19 đến 45 5,125,000 3,096,000 1,795,000
Từ 46 đến 55 5,415,000 3,337,000 1,940,000
Từ 56 đến 65 5,638,000 3,430,000 1,992,000

Độ tuổi Chương trình A (VNĐ) Chương trình B (VNĐ) Chương trình C (VNĐ)
Từ 1 đến 18 1,230,000 945,000 966,000
Từ 19 đến 65 1,066,000 819,000 798,000

Độ tuổi Chương trình A (VNĐ) Chương trình B (VNĐ) Chương trình C (VNĐ)
1,845,000 1,417,500 598,500

Lưu ý: Phí bảo hiểm trên chưa bao gồm tỷ lệ giảm phí 

PHÍ BỔ SUNG MỞ RỘNG QUYỀN LỢI THAI S ẢN

PHÍ BỔ SUNG MỞ RỘNG QUYỀN LỢI NHA KHOA

-  Tất cả các quyền lợi bảo hiểm, các mức giới hạn trách nhiệm và các điều kiện điều khoản bảo hiểm sẽ không được thay đổi trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo 
- Tuyệt đối không nhận bảo hiểm cá nhân tham gia bổ sung khi Hợp đồng nhóm đang có hiệu lực và không cấp bảo hiểm ngắn hạn dưới 12 tháng. 
- Tất cả những trường hợp tham gia phải thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin trong nội dung Giấy Yêu cầu bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

-  Nhóm gộp nhiều cá nhân đạt tối thiểu 300 người trong một Hợp đồng.  
-  Không nhận bảo hiểm cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và người trên 65 tuổi.

BIỂU PHÍ CHUẨN CÁC QUYỀN LỢI

PHÍ QUYỀN LỢI CƠ BẢN

-  Nhóm gộp nhiều cá nhân trong cùng một Hợp đồng được hiểu là nhóm gồm nhiều cá nhân cùng tham gia chung trong một Hợp đồng mà không phải là nhóm cán bộ, nhân 


