
 
 

 

 
 
 
 

CHƢƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN 
 

 

Đối tƣợng tham gia bảo hiểm: 
 

Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, loại trừ: 

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong; 

- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%; 

- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật; 

Độ tuổi tham gia bảo hiểm (tính theo lần sinh nhật gần nhất): 

- Đối với cá nhân hoặc nhóm cá nhân : từ 18 tuổi đến 60 tuổi; 

- Đối với gia đình (bao gồm vợ, chồng và các con được pháp luật công nhận dưới 23 tuổi): từ 1 tuổi đến 60 tuổi; 

- Đối với con dưới 10 tuổi tham giam cùng bố hoặc mẹ 
 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

QUYỀN LỢI CHÍNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/NGƢỜI/NĂM 
 

I. Bảo hiểm tai nạn 
Chƣơng trình 

4 
 

1.Chết/ thƣơng tật toàn bộ vĩnh viễn 
 

100,000,000 

2.Thƣơng tật bộ phận vĩnh viễn 

3. Trợ cấp ngày trong thời gian điều trị do tai 

nạn (tối đa 60 ngày/năm) 

 

50,000 

4. Chi phí y tế 40,000,000 
 

II. Bảo hiểm Điều trị nội trú do ốm đau bệnh tật 
 

50,000,000 

1. Nằm viện 

- Tiền giường phòng 

- Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh 

- Thuốc điều trị 

- Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện 

(Áp dụng cho cả trường hợp điều trị  trong ngày) 

 
 
 

2,500,000/ 

ngày 

2. Phẫu thuật (bao gồm cấy ghép nội tạng, trừ chi 

phí mua và chi phí hiến các bộ phận nội tạng ) 

3. Các quyền lợi khác 

a. Chi phí trƣớc khi nhập viện (30 ngày trước 

khi nhập viện) 

 

2,500,000 

b. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày kể 

từ ngày xuất viện) 

 

2,500,000 

c. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi 

xuất viện (tối đa 15/ngày/năm) 

 

2,500,000 

d. Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) 50,000 

e. Vận chuyển cấp cứu (loại trừ bằng đường 

hàng không). Trong trường hợp không có dịch vụ 

cứu thương của địa phương, Người được bảo 

hiểm có thể dùng taxi với giới hạn trách nhiệm lên 

tới 200.000VNĐ/vụ. Hóa đơn taxi phải được 

cung cấp với thông tin liên quan 

 

 
 
 

10,000,000 

f. Chi phí mai táng 2,000,000 



 

 

B, QUYỀN LỢI BỔ SUNG 
 

 

I. Bảo hiểm điều trị ngoại trú 
 

8,000,000 

- Chi phí khám bệnh 

- Chi phí thuốc men theo đơn của bác sĩ 

- Chi phí xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị bện do 

bác sĩ chỉ định 

- Vật lý trị liệu 

 

 
1,500,000/ 

lần khám 

II. Bảo hiểm chăm sóc răng 4,000,000 

 

III. Bảo hiểm thai sản và sinh đẻ 
 

10,000,000 

Thai sản và sinh đẻ 1  

a. Biến chứng thai sản 

b. Sinh mổ 

c. Sinh thường 

 
Tối đa đến số tiền bảo hiểm 

Thai sản và sinh đẻ 2  

a. Biến chứng thai sản 

b. Sinh thường 

 

2,000,000 

c. Sinh mổ Tối đa đến số tiền bảo hiểm 

IV. Bảo hiểm Tử vong/ tàn tật toàn bộ vĩnh 

viễn (do ốm đau, bệnh tật) 

 

100,000,000 

 

PHÍ BẢO HIỂM 

ĐỘ TUỔI PHÍ BẢO HIỂM NĂM/NGƢỜI 
 

I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH 
Chƣơng trình 

4 

Từ 1 đến 18 1,296,000 

Từ 19 đến 40 1,335,000 

Từ 41 đến 50 1,375,000 

Từ 51 đến 60 1,416,000 

  
 

II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG 
Chƣơng trình 

4 

Từ 1 đến 18 1,420,000 

Từ 19 đến 40 1,463,000 

Từ 41 đến 50 1,507,000 

Từ 51 đến 60 1,552,000 

2. Chăm sóc răng 920,000 

3. Thai sản và sinh đẻ 1 2,000,000 

4. Thai sản và sinh đẻ 2 1,000,000 

5. Tử vong/ TTTBVV do ốm đau, bệnh tật 250,000 

 

Lưu ý: - Phí trên là phí chưa giảm 15% 


