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I.  THÔNG TIN CHUNG 

 

Chủ hợp đồng bảo hiểm : CÔNG TY TNHH VÉ MÁY  AY TRỰC TUYẾN ABAY 

Ngƣời đƣợc bảo hiểm : Cán bộ nhân viên và ngƣời thân 

Công ty bảo hiểm : CÔNG TY  ẢO HIỂM PVI THĂNG LONG 

Đơn vị tƣ vấn : GiNET Việt Nam 

 

Số Hợp đồng : C638/CSSK/02/22/20 

Thời hạn bảo hiểm : Từ 01/11/2020 đến 30/10/2021 (bao gồm cả hai ngày này) 



II.  QUYỀN LỢI  ẢO HIỂM 

  

 

 
QUYỀN LỢI CHƢƠNG TRÌNH 1 CHƢƠNG TRÌNH 2 

I ĐIỀU KIỆN A : BẢO HIỂM TỬ VONG/TÀN TẬT TOÀN  Ộ VĨNH VIỄN DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN 

  Phạm vi địa lý Việt Nam 

  Phạm vi bảo hiểm Chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản 

  Số tiền bảo hiểm/năm VND 60,000,000 VND 100,000,000 

  Quyền lợi chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản VND 60,000,000 VND 100,000,000 

II ĐIỀU KIỆN B : BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN 24/24 (giờ) 

  Phạm vi địa lý (Quyền lợi II.1 & II.2) Toàn cầu 

  Số tiền bảo hiểm/năm VND 60,000,000 VND 105,000,000 

1 Quyền lợi chết, thƣơng tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn VND 60,000,000 VND 105,000,000 

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

3 
Chi phí y tế (Bao gồm chi phí vận chuyển cấp cứu, loại trừ bằng đƣờng 
hàng không), phạm vi Việt Nam 

VND 60,000,000 VND 105,000,000 

4 
Trợ cấp trong thời kỳ điều trị thƣơng tật (không áp dụng cho ngƣời thân) 
tối đa 60 ngày/năm 

VND 150,000 VND 200,000 
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III ĐIỀU KIỆN C: CHI PHÍ NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT 

  Phạm vi địa lý Việt Nam 

III.1 
  

NẰM VIỆN NỘI TRÖ - ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY VÀ VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 

Giới hạn quyền lợi nằm viện nội trú tối đa/ngƣời/năm  VND 126,000,000 VND 210,000,000 

 1 

Giới hạn trách nhiệm nằm viện tối đa/ ngƣời/năm VND 63,000,000 VND 105,000,000 

Viện phí trong thời gian nằm viện (tối đa 60 ngày/năm): 
- Tiền giƣờng (Phòng đơn tiêu chuẩn - phòng 01 giƣờng có giá thấp nhất 
tại Bệnh viện, không bao gồm phòng bao, phòng VIP) 
- Xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh 
- Thuốc điều trị 
- Chi phí đỡ đẻ 
- Phòng chăm sóc đặc biệt 
- Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện  
(Áp dụng cho cả trƣờng hợp Điều trị trong ngày) 

Tối đa 5% số tiền bảo hiểm/ngày:  Tối đa 5% số tiền bảo hiểm/ngày:  

VND 3,150,000 VND 5,250,000 

/ngày /ngày 

2 

Chi phí phẫu thuật: bao gồm các ca phẫu thuật nội trú và trong ngày và 
phẫu thuật ngoại trú, bao gồm nhƣng không giới hạn bởi: 
- Chi phí phẫu thuật 
- Chí phí thuốc điều trị, thuốc dùng trong phẫu thuật 
- Những bộ phận thiết yếu cần đƣợc cấy ghép và cơ thể để duy trì sự 
sống (chỉ áp dụng đối với trƣờng hợp tai nạn) 
- Vật tƣ tiêu hao, thiết bị cần thiết 
- Chi phí phòng mổ 
- Chi phí hội chuẩn 
- Chi phí gây mê 
- Chi phí hồi sức sau phẫu thuật 
- Chi phí phẫu thuật lại 

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

3 Điều trị cấp cứu VND 63,000,000 VND 105,000,000 
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4 Các quyền lợi khác Không áp dụng đối với trƣờng hợp thai sản 

a/ Chi phí trƣớc khi nhập viện/năm (30 ngày trước khi nằm viện) VND 3,150,000 VND 5,250,000 

b/ Chi phí điều trị sau khi xuất viện/năm (30 ngày kể từ ngày xuất viện) VND 3,150,000 VND 5,250,000 

c/ Chi phí chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện/năm (tối đa 15 ngày/năm) VND 3,150,000 VND 5,250,000 

d/ 
Cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm cho chi phí mua các bộ phận nội tạng 
và chi phí hiến nội tạng) 

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

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

f/ 

Dịch vụ xe cứu thƣơng (cho dịch vụ cứu thƣơng của địa phƣơng với mục 
đích vận chuyển khẩn cấp Ngƣời đƣợc bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất 
có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp, loại trừ đƣờng hàng không. 
Trong trƣờng hợp không có dịch vụ cứu thƣơng của địa phƣơng, Ngƣời 
đƣợc bảo hiểm có thể dùng taxi với giới hạn trách nhiệm tới 200.000 
đồng/vụ. Hóa đơn taxi phải đƣợc cung cấp với thông tin liên quan) 

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

g/ Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/năm) (VND/ngày) VND 63,000 VND 105,000 

h/ Trợ cấp mai táng   VND 2,000,000 VND 2,000,000 

i/ 
Chi phí điều trị bệnh cấp tính cho em bé sau sinh (trong vòng 07 ngày sau 
khi sinh, với điều kiện mẹ chƣa xuất viện) 

VND 315,000 VND 525,000 

a/ 
- Sinh thƣờng : 
- Điều trị biến chứng thai sản 

Áp dụng theo giới hạn phụ 1 – Điều kiện C, tối đa Số tiền bảo hiểm 

b/ - Sinh mổ Theo giới hạn phụ 1 và 2- Điều kiện C, tối đa Số tiền bảo hiểm 

5 Quyền lợi thai sản VND 22,000,000 VND 35,000,000 
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c/ - Chi phí tái khám lần cuối cùng trƣớc sinh (trong vòng 30 ngày trƣớc sinh) Theo giới hạn phụ 4a 

III.2 
  

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÖ 

GIỚI HẠN QUYỀN LỢI NGOẠI TRÖ TỐI ĐA/NGƢỜI/NĂM VND 9,000,000 VND 12,000,000 

1 
Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí xét nghiệm, 
chuẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm VND 1,800,000 VND 2,400,000 

/lần khám /lần khám 

2 
Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phƣơng pháp 
điều trị tƣơng tự khác do bác sỹ chỉ định , tối đa 60 ngày/năm VND 90,000 VND 120,000 

lần/ngày lần/ngày 

3 

Điều trị răng cơ bản: Khám chụp Xquang răng, lấy cao răng (VND 
400,000/năm), điều trị viêm nƣớu (lợi), nha chu, trám (hàn) răng bằng các 
chất liệu thông thƣờng (amalgam hoặc composite), nhổ răng bệnh lý (bao 
gồm tiểu phẫu), điều trị tủy răng  
- Tại các khu vực TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: BH PVI chỉ chi trả cho 
khách hàng khi khách hàng khám và điều trị nha khoa tại các cơ sở y tế 
Công lập và hoặc các cơ sở y tế trong hệ thống bảo lãnh của BH PVI. 
- Đối với các địa bàn khác: Mở rộng chi trả tại các bệnh viện công, các 
cơ sở y tế có giấy phép hoạt động hợp pháp nhƣng loại trừ các cơ sở y tế 
trong danh sách từ chối chi trả của BH PVI 

  

    

  

VND 1,800,000 VND 2,400,000 

/năm /năm 

    

    

4 
Trợ cấp trong thời kỳ điều trị ốm bệnh (không áp dụng cho ngƣời thân) tối 
đa 60 ngày/năm 

VND 150,000 VND 200,000 

5 

Khám thai định kỳ/năm (Bao gồm Khám bác sĩ 
• Siêu âm 2D / 3D  
• Xét nghiệm nƣớc tiểu 
• Hoàn thành bài kiểm tra máu Counts) 

VND 900,000 VND 1,200,000 
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III. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA 

 

 Chi phí y tế thực tế: là những chi phí hợp lý và cần thiết về mặt y tế theo chỉ định của Bác sĩ, phát sinh khi 

Ngƣời đƣợc bảo hiểm phải điều trị tổn thƣơng thân thể gây ra do tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản 

nằm trong phạm vi bảo hiểm. 

 Nằm viện: Là việc bệnh nhân cần thiết phải điều trị trong ngày và/hoặc điều trị nội trú ít nhất 24 giờ liên tục 

và phải có giây nhập viện và/hoặc ra viện do bệnh viện câp, kê cả việc sinh đẻ hoặc điêu trị trong thời gian 

mang thai.. 

 Điều trị trong ngày: Là việc Ngƣời đƣợc bảo hiểm cần thiết phải nhập viện để điều trị một bệnh đã đƣợc 

chân đoán xác định, có phác đồ điều trị có phát sinh chỉ phí giƣờng bệnh nhƣng không phải ở lại bệnh viện 

qua đêm.. 

 Viện phí: các chi phí nằm viện (tiền phòng và tiền ăn), chi phí làm xét nghiệm, chụp X quang, thuốc men, 

tiếp máu, oxy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và Phụ cấp nằm viện. 

 Vận chuyển khẩn cấp: chi phí cho việc vận chuyển khẩn cấp và sơ cấp cứu để đƣa Ngƣời đƣợc bảo hiểm 

trong tình trạng nguy kịch đến điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện hoặc phòng khám gần nhất với điều 

kiện chăm sóc y tế thích hợp theo chỉ định của bác sỹ điều trị và chuyên viên tƣ vấn y tế của công ty bảo 

hiểm. 

 Trợ cấp nằm viện: khoản tiền cố định mà Ngƣời đƣợc bảo hiểm đƣợc nhận cho mỗi ngày nằm viện. 

 Phẫu thuật: là một phƣơng pháp khoa học để điều trị thƣơng tật hoặc bệnh tật, các trƣờng hợp thai sản 

đƣợc thực hiện bởi những phẫu thuật viên có bằng cấp thông qua những ca mổ bằng tay với các dụng cụ y 

tế hoặc bằng thiết bị y tế trong bệnh viện bao gồm nhƣng không giới hạn bởi mổ nội soi, mổ bằng tia laser... 

 Chi phí điều trị trƣớc khi nhập viện: Là các chí phí khám và sử dụng các xét nghiệm chân đoán theo chí 

định của bác sỹ, liên quan trực tiếp đến bệnh cần phải nhập viện và cần theo dõi, chỉ đƣợc chấp nhận một 

lần gần nhất trong vòng 30 ngày trƣớc khi nhập viện. 

 Chi phí tái khám sau khi xuất viện: Là các chỉ phí điều trị ngay sau khi xuất viện theo chỉ định của bác sỹ 

của cơ sở điều trị nhƣng tối đa không vƣợt quá 30 ngày và liên quan trực tiếp đến việc điều trị nội trú trƣớc 

đó. Các chi phí này bao gồm phí khám, kiểm tra, siêu âm, chụp, chiếu, xét nghiệm cơ bản và thuốc. 

 Chi phí khám thai định kỳ: Là các chi phí khám, xét nghiệm, chân đoán hình ảnh trong quá trình mang thai 

bao gồm: xét nghiệm nƣớc tiểu thông thƣờng, xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm (không bao gôm siêu âm 

4D). 
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IV. THỜI GIAN CHỜ 

 

 
NHÂN VIÊN NGƢỜI THÂN 

Tai nạn không áp dụng không áp dụng 

Ốm bệnh thông thƣờng không áp dụng 30 ngày 

Biến chứng thai sản Trả theo tỷ lệ 60 ngày 60 ngày 

Sinh đẻ Trả theo tỷ lệ 270 ngày 270 ngày 

Điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, bệnh mãn tính không áp dụng 365 ngày 

Tử vong do bệnh thông thƣờng 30 ngày 30 ngày 

Tử vong do thai sản 270 ngày 270 ngày 

Tử vong/TTVV do bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh mãn tính 365 ngày 365 ngày 

 

 Thời gian chờ: Là khoảng thời gian mà Ngƣời đƣợc bảo hiểm không đƣợc thanh toán cho một quyền lợi 

bảo hiểm cụ thể, bao gồm cả những sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời gian chờ nhƣng hậu quả xảy 

ra/điều trị kéo dài ngoài thời gian chờ và trong thời hạn bảo hiểm. 

 

 Bệnh có sẵn: Là những bệnh có từ trƣớc ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm và là bệnh mà Ngƣời đƣợc bảo 

hiệm: 

• Đã phải điều trị trong vòng 3 năm trƣớc ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm, hoặc 

• Có triệu chứng về mặt y khoa, đã tồn tại và có nguồn gốc từ trƣớc khí bảo hiểm có hiệu lực, bất kế là 

Ngƣời đƣợc bảo hiểm đã đƣợc điều trị hay đƣợc tƣ vấn khám trƣớc đó hay chƣa. 

Ngoài các bệnh có sẵn theo định nghĩa trên, một số bệnh sau đƣợc hiểu là Bệnh có sẵn: viêm Amiđan 

cần phải cắt, viêm VÀ cần phải nạo, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, thoái hóa khớp / 

đốt sống / cột sông, viêm tai giữa cần phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm, bệnh hen 

 

 Bệnh đặc biệt: Là các bệnh ung thƣ và u các loại, huyết áp, tìm mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, 

loét ruột, viêm gan các loại, viêm màng trong đạ con, trĩ, sỏi các loại trong hệ thống tiết niệu và đƣờng mật, 

đục thủy tỉnh thể, viêm xoang, bệnh đái thảo đƣờng, Parkinson, bệnh liên quan đến hệ thông tạo máu 

 

 Bệnh mãn tính: Là tình trạng bệnh mà theo ý kiến của Bác sỹ  đa khoa, chuyên khoa hay cố vấn y tế hành 

nghề hợp pháp là bệnh tiến triển kéo dài và không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn 

 

 Bệnh thông thƣờng: không có thời gian ủ bệnh lâu dài mà là những tình trạng bệnh cấp tính, mới phát sinh 

và điều trị dứt điểm, không tái đi tái lại nhiều lần nhƣ bệnh mãn tính 

Ví dụ : sốt xuất huyết, nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, mổ ruột thừa, cảm sốt... 
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V. ĐIÊU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG 

 

A ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

1 - Giới hạn tuổi 
15 ngày tuổi - 65 tuổi  

(60-65 tuổi tăng phí 50%) 

2 
- Không bị các bệnh lý về thần kinh, phong, ung thƣ, tâm thần, 
động kinh 

 

3 - Không đang trong quá trình điều trị bệnh, thƣơng tật  

4 - Không bị thƣơng tật vĩnh viễn từ 80% trở lên  

B ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG THÔNG THƢỜNG 

1 

Tự động thêm bớt nhân viên   

- Tăng nhân viên, người thân Phí tỷ lệ quyền lợi full năm 

- Giảm nhân viên, người thân 
Hoàn 100% của thời gian còn lại nếu chƣa 

có bồi thƣờng 

Ngƣời thân bao gồm: 
- bố mẹ đẻ; bố mẹ vợ/chồng  
- vợ chồng hợp pháp  
- con cái đƣợc pháp luật công nhận. Con cái đủ tuổi tham gia 
đến hết 18 tuổi hoặc 23 tuổi (đang đi học toàn thời gian, chƣa 
lập gia đình và sống phụ thuộc vào ngƣời đƣợc bảo hiểm) Lƣu ý: Quyền lợi thai sản không áp dụng 

cho con cái 
Ngƣời thân tham gia cùng lúc với nhân viên ngay đầu hợp đồng 
lúc cấp đơn.  
 
Các trƣờng hợp ngƣời thân bổ sung trong năm bao gồm: 
   - Ngƣời thân của nhân viên mới/ - Vợ chồng mới cƣới giữa 
năm hợp đồng/  - Con mới sinh đủ điều kiện tham gia 

2 Thanh toán phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày hiệu lực Đồng ý 

C ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT  

I NHÓM ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG CHO NHỮNG RỦI RO GÂY RA HẬU QUẢ QUY MÔ RỘNG 

1 Điều khoản ngộ độc thực phẩm hoặc đồ uống Đồng ý 

2 Điều khoản nghẹt thở do khói, hơi độc, khí gas và ngạt nƣớc Đồng ý 
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3 Bảo hiểm rủi ro do cúm lợn, cúm gia cầm, cúm A H1N1, H5N1 Đồng ý 

4  Điều khoản mở rộng về rủi ro   mất tích Đồng ý 

5 Điều khoản mở rộng về huấn luyện quốc phòng  Đồng ý 

6 
Điều khoản mở rộng về các chuyến bay không có trong lịch trình 
định trƣớc 

Đồng ý 

7 Điều khoản mở rộng cho việc di chuyển bằng xe máy Đồng ý 

II NHÓM ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP TỚI VIỆC THĂM KHÁM THÔNG THƢỜNG 

1 Điều khoản chi phí điều trị Đông y, nắn xƣơng/khớp Đồng ý 

2 

Bảo hiểm cho điều trị các bất thƣờng về sinh hóa, chuyển hóa 
của cơ thể nhƣ tăng lipit máu, men gan cao, nồng độ calci thấp 
hay các tình trạng tƣơng tự đối với sự kiện thuộc phạm vi bảo 
hiểm 

Đồng ý 

3 

Bảo hiểm Tất cả các chi phí khám, xét nghiệm, siêu âm bao gồm 
cả chi phí khám theo chỉ định của bác sỹ trong lần đi khám đó sẽ 
đƣợc thanh toán toàn bộ với điều kiện các chi phí liên quan đến 
việc tìm ra bệnh theo chỉ định của Bác sỹ nếu có kết luận bệnh 
thuộc phạm vi Bảo hiểm. Loại trừ các chi phí xét nghiệm liên 
quan đến tầm soát bệnh. Tối đa 500.000 VND/ngƣời/năm 

Đồng ý 

4 Vitamin và khoáng chất hỗ trợ điều trị bệnh 

Chi trả theo quy tắc Bảo hiểm, đối với các 
trƣờng hợp vitamin hoặc khoáng chất đƣợc 
bác sĩ chỉ định để điều trị các bệnh/triệu 
chứng đƣợc xác định do thiếu hụt vitamin 
hoặc hỗ trợ điều trị bệnh với điều kiện chi 
phí cho vitamin/khoáng chất không lớn hơn 

chi phí thuốc điều trị 

5 

Bảo hiểm cho vật tƣ y tế, bao gồm nhƣng không giới hạn: Natri 
clorid, Sterima, Humer, Marinmer, Xisat... trong quyền lợi điều trị 
ngoại trú -  Giới hạn 100,000/ toa thuốc và tối đa 300,000 VND/ 
ngƣời/ năm 

Đồng ý 

6 
Bảo hiểm cho điều trị nấm âm đạo, nấm phụ khoa gây ra bởi 
Chlamydia, nấm Candida hoặc tạp khuẩn - Chi trả theo Quy tắc 
bảo hiểm, loại trừ các bệnh lây qua đƣờng tình dục 

Đồng ý 

7 
Bảo hiểm cho dao mổ trĩ theo phƣơng pháp Longo với sự kiện 
thuộc phạm vi bảo hiểm 

Đồng ý 
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8 
 Mở rộng cho vật tƣ y tế hỗ trợ điều trị cả bệnh và tai nạn bao 
gồm nhƣng không giới hạn nhƣ:  đinh nẹp, ốc vít,… tối đa 
1,500,000 vnd/ngƣời/năm 

Đinh, nẹp, vis, đĩa đệm, chốt treo vào cơ 
thể do tai nạn đƣợc bảo hiểm đến giới hạn 
tối đa của quyền lợi “Chi phí y tế do tai nạn” 

9 

Chấp nhận chi trả các chi phí theo yêu cầu nhƣ chọn giờ, chọn 
bác sĩ phẫu thuật theo yêu cầu hoặc phẫu thuật bệnh lý thuộc 
phạm vi bảo hiểm tại bệnh viện đa khoa, bv chuyên khoa công 
lập 

Đồng ý 

10 
 Gói sinh dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện công lập (Khoa dịch 
vụ Bệnh viện PSHN, PSTW) mà không yêu cầu bảng kê chi tiết 

Đồng ý nếu theo quy định của BV không có 
bảng kê 

11 
Bảo hiểm cho dƣợc phẩm trong điều trị da liễu nhƣ kem Cetaphil 
trong điều trị chàm khô 

300,000/ngƣời/năm (chi trả cho chi phí 
thuốc kháng sinh điều trị) 

12 Thiết bị, dụng cụ y tế sử dụng trong phẫu thuật Đồng ý 

III NHÓM ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG TẠO THUẬN LỢI CHO THỦ TỤC  ỒI THƢỜNG 

1 
Mở rộng miễn bảng kê tại viện công (áp dụng cho hồ sơ nội trú 
dƣới 2.000.000 VND) 

Đồng ý  

2 Miễn dấu công ty và chữ ký quản lý trên giấy yêu cầu bồi thƣờng Đồng ý 

3 
Trƣờng hợp đi khám có bệnh, có làm xét nghiệm nhƣng không 
có đơn thuốc điều trị 

Đƣợc Bảo hiểm với điều kiện bác sĩ có chỉ 
định/ hƣớng điều trị liên quan tới bệnh 
đƣợc kết luận thuộc phạm vi Bảo hiểm 

4 
Chấp nhận bản sao công chứng hoặc bản sao do cán bộ tiếp 
nhận hồ sơ/cán bộ bồi thƣờng thực hiện đối chiếu bản chính và 
ký xác nhận vào bản sao   

Đồng ý 

5 
Đồng ý hóa đơn VAT tiền thuốc đƣợc cấp trong vòng 30 ngày kể 
từ ngày kê đơn (có chứng từ thể hiện đã mua thuốc trong vòng 
05 ngày kể từ ngày kê đơn) 

Đồng ý 

6 
Chấp nhận toa thuốc tại bệnh viện có mã vạch bệnh nhân in 
điện tử không cần đóng dấu mộc 

Đồng ý - áp dụng với bệnh viện công 

7 
Chấp nhận đơn thuốc kê tối đa 60 ngày theo chỉ định của bác sĩ 
nhƣng không quá thời gian bảo hiểm và trong danh mục bệnh 
cần chữa trị dài ngày 

Trƣờng hợp toa thuốc kê sử dụng thuốc 
quá 30 ngày, xem xét tính hợp lý của chỉ 
định thuốc với chẩn đoản bệnh đảm bảo 
chẩn đoán bệnh trong danh mục bệnh cần 
chữa trị dài ngày ban hành kèm theo Thông 
tƣ số 34/2013/TT-BYT ngày 28/03/2013 
của Bộ Y tế và tối đa không quá 120 ngày 
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VI. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH 

 

 Điều trị và/hoặc chăm sóc cai nghiện ma túy, cai nghiện rƣợu; 

 Điều trị và/hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ định của Cơ sở y tế / Bác sĩ. 

 Bất kỳ hình thức điều trị hoặc thuốc nào chƣa đƣợc thử nghiệm lâm sàng hoặc chƣa đƣợc chứng minh 

dựa trên kiến thức y học đƣợc chấp nhận rộng rãi;  

 Hậu quả của tai nạn xảy ra trƣớc thời gian tham gia bảo hiểm (trừ khí có thỏa thuận khác với Bảo hiêm 

PVI băng văn bản). 

 Ngƣời đƣợc bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế an toàn lao động tại nơi 

làm việc. 

 Hậu quả của việc Ngƣời đƣợc báo hiểm sử dụng rƣợu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tƣơng tự 

khác. 

 Điều trị và hậu quả của tất cả các loại bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh chậm 

phát triển, bệnh rỗi loạn thiêu tập trung, bệnh tự ki. 

 Điều trị rối loạn giấc ngủ, mắt ngủ, ngủ ngáy, suy nhƣợc cơ thể, suy nhƣợc thần kinh, lao lực, hội 

chứng căng thăng (stress), và/hoặc các tình trạng liên quan. 

 Khám sức khoẻ định kỳ/thông lệ, bao gồm kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám phụ khoa/nam khoa; tầm 

soát ung thƣ, điều trị/dùng thuốc điều trị đự phòng; xét nghiệm / kiểm tra định kỳ sau điều trị với thời 

bạn quá 30 ngày kế từ ngày ra viện và cho kết quả bình thƣờng; khám thai định kỳ, chăm sóc trẻ sơ 

sinh, tiêm chủng, uống vắc xin phòng ngửa. Kiểm tra thị lực và thính lực thông thƣờng, điều trị các tật 

khúc xạ nhƣ cận thị, viễn thị, loạn thị; điều trị và phẫu thuật sửa chữa những khiếm khuyết và suy thoái 

thị lực và thính lực tự nhiên.. 

 Khám / điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh, dị tật bâm sinh, di truyền. 

 Điều trị mang tính chất thâm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình trừ khi việc phẫu thuật này nhằm 

mục đích tái tạo để phục hôi chức năng của cơ quan bị tốn thƣơng phát sinh trong thời hạn bảo hiểm. 

 Điều trị kiểm soát trọng lƣợng cơ thể (tăng hoặc giảm cân), còi xƣơng / suy dinh dƣỡng / béo phì, điều 

trị mụn trứng cá, điều trị rụng tóc, điều trị tăng sắc tố (nám đa). 

 Khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động hợp pháp và không 

cung cấp đƣợc chứng từ/hóa đơn tài chính theo quy định của luật pháp. 

 Kế hoạch hoá gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn / suy giảm chức năng sinh dục, thụ tỉnh 

nhân tạo, liệu pháp thay đổi hoóc môn, thay đổi giới tính hay bất cứ hậu quả hoặc biến chứng nào của 

các điều trị trên. 

 Ngƣời đƣợc bảo hiểm bị nhiễm bệnh sốt rét, phong, lao. 

 ... 

Và một số điểm loại trừ khác đƣợc quy định trong Quy tắc bảo hiểm. 
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VII. HƢỚNG DẪN BỒI THƢỜNG 

 

7.1 BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

Thẻ bảo lãnh đƣợc cấp cho mỗi ngƣời tham gia bảo hiểm, dùng để bảo lãnh viện phí trong trƣờng hợp nằm 

viện, phẫu thuật do ốm đau/ bệnh tật/ tại các bệnh viện/phòng khám trong hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo 

hiểm PVI.  

*Lưu ý: Loại trừ các cơ sở, nhà thuốc thuộc Danh mục từ chối chi trả của PVI (Black List). Khách hàng vui 

lòng tham khảo kỹ để tránh trường hợp bị từ chối bồi thường 

 

QUY TRÌNH BẢO LÃNH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣu ý 1: Ngƣời đƣợc bảo hiểm/ngƣời đại diện cần kiểm tra kỹ số tiền thực tế phát sinh trong quá trình 

điều trị, đối chiếu với số tiền BP Bảo lãnh của PVI đã bảo lãnh trƣớc khi ký các chứng từ. 

1 

Xuất trình thẻ bảo lãnh 

Xuất trình thẻ bảo lãnh và 

CMTND cho bộ phận bảo lãnh 

của bệnh viện 

 

2 

Đặt cọc (nếu có) 

Một số bệnh viện (Vinmec, Việt 

Pháp,…) có thể yêu cầu đặt cọc trƣớc 

một khoản tùy mức độ nghiêm trọng 

của ca bệnh để chứng minh tài chính 

 3 

Xem xét bảo lãnh 

Tại thời điểm xuất viện, ngay sau 

khi hoàn tất các thủ tục y tế, PVI và 

bệnh viện sẽ xem xét phê duyệt bảo 

lãnh cho khách hàng 

 
4 

Khách hàng ký hồ sơ yêu cầu 

bồi thƣờng 

Khi xuất viện, khách hàng ký tên vào 

Giấy yêu cầu bồi thƣờng (do bệnh viện 

cung cấp) & thanh toán phần chi phí y 

tế không đƣợc bảo lãnh (nếu có) 

5 

Trƣờng hợp bị từ chối     

bảo lãnh 

Trƣờng hợp bị từ chối bảo lãnh do 

chƣa đủ thông tin, ngƣời đƣợc bảo 

hiểm thanh toán với bệnh viện trƣớc 

và yêu cầu bồi thƣờng với Công ty 

bảo hiểm sau 
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Lƣu ý 2:  

- Khách hàng có thể gọi đến số Hotline Phòng bảo lãnh của PVI (sau mặt thẻ) để nhận đƣợc hƣớng dẫn 

trực tiếp trong các trƣờng hợp khẩn cấp và dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu. 

- Khách hàng có thể gọi trực tiếp đến GiNET để đƣợc hƣớng dẫn về việc thu thập hồ sơ giấy tờ hoặc thủ 

tục bảo lãnh. 

Lƣu ý 3: Trong thời gian nghỉ lễ/ cuối tuần, PVI có thể không đảm bảo dịch vụ bảo lãnh do không trong 

thời gian làm việc hoặc không đủ thông tin và thủ tục yêu cầu hoặc bệnh viện không đủ nhân sự để thực 

hiện. Trong trƣờng hợp đó, quý khách hàng vui lòng chi trả trƣớc và yêu cầu bồi thƣờng sau. 

Lƣu ý 4: Bảo lãnh viện phí không áp dụng cho: 

- Điều trị tai nạn; Điều trị cấp cứu 

- Các khoản trợ cấp 

- Chi phí khám, xét nghiệm trƣớc khi nhập viện và tái khám sau khi xuất viện (*) 

(*) Hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết sau khi CTBH nhận được hồ sơ Bảo lãnh viện phí từ 

bệnh viện gửi về. 

Lƣu ý 5: Một số trƣờng hợp bị từ chối bảo lãnh hoặc bảo lãnh không đầy đủ do thiếu thông tin hoặc 

Công ty BH cần thêm thời gian đánh giá hồ sơ thì khách hàng vui lòng tự thanh toán phần không đƣợc 

bảo lãnh và gửi hồ sơ yêu cầu bồi thƣờng về Công ty BH sau. 

Lƣu ý 6: Một số lƣu ý khác: 

- Khám chữa răng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW (Hà Nội): cần đặt hẹn với Bảo hiểm PVI trƣớc để làm 

thủ tục; 

- Bảo lãnh ngoại trú tại Bệnh viện Nhi TW: khách hàng cần nộp lại bản sao sổ khám bệnh sau khi sử 

dụng dịch vụ; 

- Không bảo lãnh ngoại trú cho tất cả các Khách hàng còn áp dụng thời gian chờ cho bênh đặc biệt, bệnh 

có sẵn, bệnh mãn tính tại tất cả các Bệnh viện Công lập, và bệnh viện An Sinh (HCM); 

- Đóng tạm ứng khi điều trị nội trú/ ngoại trú theo yêu cầu của các Bệnh viện, khoản đặt cọc sẽ đƣợc 

hoàn trả tại thời điểm xuất viện. Trong trƣờng hợp điều trị ngoại trú, một số các cơ sở y tế có thể yêu 

cầu đặt cọc chi phí các xét nghiệm chƣa có kết quả, khoản đặt cọc sẽ đƣợc hoàn trả lại khi các xét 

nghiệm này có kết quả và các chi phí đƣợc Bệnh viện bảo lãnh; 

- Khám thai: Bảo lãnh chi phí khám, xét nghiệm, siêu âm 2D/3D. Không bảo lãnh siêu âm 4D, chi phí 

thuốc, tiêm phòng; 

- Không bảo lãnh các biến chứng thai sản trong điều trị ngoại trú; 

- Không bảo lãnh ngoại trú các trƣờng hợp đồng bảo hiểm và mức miễn thƣờng; 

- Không bảo lãnh chi phí y tế phát sinh từ việc điều trị ngoại trú do tai nạn; 
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- Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM: Không bảo lãnh khi giới hạn trách nhiệm/lần thăm khám dƣới 

1.500.000 VNĐ, Không bảo lãnh các trƣờng hợp bệnh nhân đóng chênh lệch chi phí vƣợt mức trách 

nhiệm hoặc ngoài phạm vi đƣợc bảo hiểm; 

- Bệnh viện Từ Dũ: Không bảo lãnh khi giới hạn mức trách nhiệm/ lần thăm khám dƣới 2.000.000 VNĐ; 

Bảo lãnh nội trú: chỉ thực hiện cho khách hang nhập viện sinh (sinh thƣờng/sinh mổ) hoặc có chỉ định 

phẫu thuật. Các trƣờng hợp nhập viện điều trị nội khoa, khách hàng vui lòng tự thanh toán chi phí điều 

trị và yêu cầu bồi thƣờng sau; 
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7.2 THANH TOÁN TRƢỚC VÀ BỒI THƢỜNG SAU 

- Ngƣời đƣợc bảo hiểm lựa chọn cơ sở y tế phù hợp nhất (hoạt động hợp pháp ở VN, xuất đƣợc hóa 

đơn đỏ, nếu thuộc Danh sách blacklist của PVI thì sẽ bị từ chối chi trả). 

- Ngƣời đƣợc bảo hiểm chi trả cho bệnh viện/phòng khám và thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan. 

- Ngƣời đƣợc bảo hiểm gửi hồ sơ bồi thƣờng cho GiNET kiểm tra theo quy trình sau: 

Lƣu ý 1: Khách hàng kê khai chính xác các thông tin vào Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm. 

Lƣu ý 2: Để kiểm tra hồ sơ trƣớc khi gửi bản cứng về GiNET, ngƣời đƣợc bảo hiểm gửi file ảnh hồ sơ 

bệnh án về email sau: (Title mail: ABAY – Check HSBT – Tên Ngƣời đƣợc bảo hiểm) 

Hà Nội Hồ Chí Minh 

To: cskhhn@ginet-vn.com 

Cc: maiptq@ginet-vn.com - Ms Mai, SDT 0904990910 

    thaovtb@ginet-vn.com - Ms Thảo,SDT 0396694364 

To: cskh1@ginet-vn.com 

Cc: maiptq@ginet-vn.com - Ms Mai, SDT 0904990910 

  thaovtb@ginet-vn.com - Ms Thảo,SDT 0396694364 
 

Lƣu ý 3: Địa chỉ gửi hồ sơ bồi thƣờng bản cứng về cho GiNET: 

Hà Nội Hồ Chí Minh 

GiNET Việt Nam -  Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, 

Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Mr Hùng Chiến: Tel: +84 247 1080 668 (ext: 106) - 

SĐT: 0838 830 038 

GiNET Việt Nam - Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 

Điện Biên Phủ, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí 

Minh 

Ms Thuyết: Tel: +84 28 7108 0668 (ext: 203) 

Lƣu ý 4: Hồ sơ bồi thƣờng đƣợc Công ty bảo hiểm giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc (trừ thứ 7 và 

Chủ nhật) kể từ khi nhận đƣợc bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Đối với hồ sơ cần xác minh, hồ sơ bồi thƣờng 

mailto:cskhhn@ginet-vn.com
mailto:maiptq@ginet-vn.com
mailto:thaovtb@ginet-vn.com
mailto:cskh1@ginet-vn.com
mailto:maiptq@ginet-vn.com
mailto:thaovtb@ginet-vn.com
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đƣợc giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc hoặc lâu hơn tùy tính chất của bộ hồ sơ. 

Lƣu ý 5: Thời hạn gửi hồ sơ muộn nhất là trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị. 

7.3 HỒ SƠ  ỒI THƢỜNG 

TAI NẠN 

  Giấy yêu cầu bồi thƣờng 

  Bảng trƣờng trình (xác nhận công ty nếu là tai nạn lao động) 

  Bản công chứng “Biên bản giải quyết tai nạn” nếu Công an thụ lý và các hồ sơ khác của 
Công an 

  Giấy chứng thƣơng, chứng tử (nếu tử vong hoặc thƣơng tật vĩnh viễn) 

  Tất cả chỉ định cận lâm sàng kèm theo phiếu kết quả (X-quang, MRI...) 

  Toa thuốc thể hiện chuẩn đoán bác sĩ và thuốc điều trị (số ngày nghỉ trên toa do tai nạn) 

  Hóa đơn, biên lai khám bệnh, cận lâm sàng và mua thuốc 

  Giấy tờ xe, bằng lái (nếu đi xe từ 50cc trở lên), biên bản công an (nếu tai nạn nặng) 

KHÁM  ỆNH NGOẠI TRÖ 

  Giấy yêu cầu bồi thƣờng 

  Phiếu khám/ sổ khám/ đơn thuốc (Ghi rõ chuẩn đoán, kết luận của bác sĩ) 

  Phiếu chỉ định + kèm theo phiếu kết quả cận lâm sàng (X-quang,siêu âm, xét nghiệm...) 

  Toa thuốc thể hiện chuẩn đoán bệnh và thuốc điều trị 

  Phiếu thu, hóa đơn khám bệnh và cận lâm sàng (X-quang,siêu âm, xét nghiệm...) 

  Biên lai, Hoá đơn mua thuốc 

NẰM VIỆN (NỘI TRÖ) 

  Giấy yêu cầu bồi thƣờng 

  Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) 

  Phiếu chỉ định mổ/ phẫu thuật (trƣờng hợp phẫu thuật); Đơn thuốc; Kết quả khám, chụp, 
xét nghiệm 

  Bảng kê chi tiết viện phí 

  Hóa đơn/ Phiếu thu viện phí và mua thuốc về (nếu có) - hóa đơn VAT nếu chi phí lớn 
hơn 200.000 VND 

  Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh bản photo (nếu sinh đẻ) 

NHA KHOA 

  Giấy yêu cầu bồi thƣờng 

  Phiếu điều trị răng (bản gốc), ghi rõ chất liệu trám nếu có trám răng. 

  Hóa đơn/Phiếu thu (hóa đơn VAT nếu chi phí lớn hơn 200.000 VND) 

  Phim X-quang, nếu chữa tủy phải ghi chi tiết quá trình chữa tủy 

 



          

 

17 SỔ TAY BẢO HIỂM – CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN ABAY 
 

Lƣu ý 1 
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7.4 MẪU CHỨNG TỪ Y TẾ 

a. Giấy ra viện 

 

b. Giấy chứng nhận phẫu thuật 
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c. Bảng kê chi tiết viện phí 
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d. Sổ khám bệnh 

Chẩn đoán bệnh 

Dấu bệnh viện/ 
khoa khám bệnh 
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e. Phiếu khám bệnh 
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f. Đơn thuốc 
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g. Phiếu chỉ định 
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h. Kết quả xét nghiệm 
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i. Phiếu chỉ định vật lý trị liệu và bảng lịch trình tập vật lý trị liệu  
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j. Hóa đơn bán lẻ  
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k. Hóa đơn VAT  

Hóa đơn đỏ truyền thống 
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Hóa đơn đỏ chuyển đổi từ hóa đơn điện tử 
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7.5 DANH SÁCH CÁC PHÕNG KHÁM/CSYT/NHÀ THUỐC TỪ CHỐI CHI TRẢ BẢO HIỂM 

 

STT TÊN ĐỊA CHỈ 

I NHA KHOA 

Khu Vực Phía  ắc   

1 Nha khoa Việt Hàn 199 Lò Đúc, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trƣng 

2 Nha khoa Minh Tâm 1B Trần Hƣng Đạo, HBT 

3 TT Nha Khoa Viplab 54 Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội  

4 Nha khoa Bảo Việt 
Tầng 1 toà nhà Hacinco, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

5 nha khoa Việt Chi số 06 ngõ 10A Nguyễn Thị Định 

6 Nha khoa Minh Thu 92 Hoàng Ngân 

7 Nha Khoa Quốc tế Việt Pháp Số 6 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội 

8 Nha khoa 105 Thành Công  

105 Thành Công, Phƣờng Thành Công, Quận Ba Đình, Hà 

Nội 

9 Nha khoa Mỹ 11, Cửa Nam, Phƣờng Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10 Trung tâm nha khoa BS Thành  78 Kim Mã Thƣợng HN 

11 Nha khoa Việt Mỹ 

61, Trƣờng Chinh, Phƣờng Phƣơng Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

12 Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Gia  

177, Nguyễn Trãi, Phƣờng Thƣợng Đình, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

13 Nha khoa Mỹ Châu 70 Nguyễn Chí Thanh 

14 Phòng khám răng hàm mặt Việt Xô  108, Lƣơng Thế Vinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

15 Nha khoa Happy Smiles Land  25A1 Trần Duy Hƣng 

16 Nha khoa Dũng Trí  

204, Khƣơng Đình, Phƣờng Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội 

17 Nha Khoa Hà Thành Số 03 Dƣơng Quảng Hàm, Cầu Giấy 

18 Nha Khoa Bảo Việt 117 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

http://diachiso.vn/ha-noi/ba-dinh/thanh-cong/94/nha-khoa-94-thanh-cong
http://diachiso.vn/ha-noi/hoan-kiem/cua-nam/11/nha-khoa-my
http://diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/truong-chinh/61/nha-khoa-viet-my
http://diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/nguyen-trai/177/nha-khoa-tham-my-hoang-gia-
http://www.diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/luong-the-vinh/108/phong-kham-rang-ham-mat-viet-xo
http://nhakhoahappysmilesland.com.vn/
http://www.diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/khuong-dinh/204/nha-khoa-dung-tri
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19 Nha khoa Sài Gòn 208 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

20 Nha khoa Osaka 

VP3 bán đảo Linh Đàm, Nguyễn Duy Trinh, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

21 Phòng khám nha khoa Minh Châu  308, Kim Giang, Phƣờng Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội 

22 Nha khoa Minh Tâm  

46, Kim Giang, Phƣờng Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội 

23 Phòng khám nha khoa Sài Gòn  376 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

24 Phòng khám đa khoa Minh Tâm  

1B, Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Bạch Đằng, Quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

25 Nha khoa Phạm Dƣơng Tầng 5, 52 Bà Triệu 

26 Phòng khám đa khoa Việt Hàn  

9, Ngô Thì Nhậm, Phƣờng Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

27 Nha khoa quốc tế Nguyễn Khoa 
Số 05 Nguyễn Du, Phƣờng Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội  

28 Phòng khám nha khoa Hà Anh  

48, Lê Văn Hƣu, Phƣờng Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà 

Trƣng, Hà Nội 

29 Nha Khoa Việt Nhật  12C, Láng Hạ, Phƣờng Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

30 Nha khoa Thành Công  112 H1, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

31 Trung tâm nha khoa 225  

225, Trƣờng Chinh, Phƣờng Khƣơng Mai, Quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

32 
Nha khoa Quốc tế Hà Nội Seoul thuộc 

Công ty TNHH Nha khoa Thiên Phúc 

 

CS2: 95 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Hà Nội 

II NHÀ THUỐC 

Khu vực phía Nam   

1 Nhà Thuốc Tân Bình 4 498 Trƣờng Chinh, Phƣờng 13, Tân Bình 

2 Nhà Thuốc Mỹ Châu Có rất nhiều chi nhánh 

3 Nhà thuốc Maika 
95/471 Phạm Văn Thuận,Phƣờng Tân Mai, Biên Hòa, Đồng 

Nai 

Khu vực phía  ắc   

1 
Công ty TNHH Thƣơng Mại Dƣợc phẩm 

Hạnh Hải 

195-197 Nguyễn Trãi, Phƣờng Tân Sơn, TP Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

http://www.diachiso.vn/ha-noi/hoang-mai/nguyen-duy-trinh/vp3-ban-dao-linh-dam/nha-khoa-osaka
http://diachiso.vn/ha-noi/hoang-mai/kim-giang/308/nha-rieng-hoac-chua-cap-nhat
http://www.diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/kim-giang/46/nha-khoa-minh-tam
http://diachiso.vn/ha-noi/hai-ba-trung/tran-xuan-soan/49/phong-kham-nha-khoa-sai-gon
http://diachiso.vn/ha-noi/hoan-kiem/tran-hung-dao/1b/phong-kham-da-khoa-minh-tam
http://diachiso.vn/ha-noi/hai-ba-trung/ngo-thi-nham/9/phong-kham-da-khoa-viet-han
http://diachiso.vn/ha-noi/hai-ba-trung/le-van-huu/48/phong-kham-nha-khoa-ha-anh
http://diachiso.vn/ha-noi/ba-dinh/lang-ha/12c/nha-khoa-viet-nhat
http://diachiso.vn/ha-noi/ba-dinh/thanh-cong/112-h1/nha-khoa-thanh-cong
http://diachiso.vn/ha-noi/thanh-xuan/truong-chinh/225/trung-tam-nha-khoa-225
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2 
Nhà thuốc Hƣng Hà - Ds Thái Nguyễn 

Hùng Thu 
115 Phủ Doãn, phƣờng Hàng Trống, Hoàn Kiếm, HN 

3 Nhà thuốc Liên Mai 625 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, HN 

4 
Trung tâm thƣơng mại dƣợc phẩm 

 Hòa Bình 
816 Đồng Tiến, Hòa Bình 

5 Nhà thuốc Nghĩa Hƣng 364 Trƣơng Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

6 Quầy thuốc Nhân Hƣng Thôn Tháp, Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hƣng Yên 

III DANH SÁCH  ỆNH VIỆN- PHÕNG KHÁM 

1 BV ĐK tƣ nhân Tràng An Số 59, Thông Phong, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 

2 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng 367 Đƣờng Giải Phóng- HBT- HN 

3 PK chuyên khoa Tai Mũi Họng  Số 33/38 Phƣơng Mai- Đống Đa, HN 

4 PK ĐK Thiên Hòa 73 Trần Duy Hƣng- P. Trung Hòa- Quận Cầu Giấy HN 

5 BV Nam Thăng Long 38 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 

6 Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng Đƣờng 1A- Xã Hoằng Quỳ- Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa 

7 PK 3/2 1503-1505-1507-1509 - 3/2 - Phƣờng 16-Q11-TPHCM 

8 PK ĐK Quốc Tế 221 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cƣ Trinh, TP HCM. 

9 

Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức 

năng trực thuộc công ty cổ phần đầu tƣ 

Kim Sa 

12 Lê Quý Đôn, P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trƣng, Hà Hội 

10 PK ĐK Thanh Bình 648 Võ Văn Kiệt, Phƣờng 1, Quận 5, TP HCM 
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VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

Nội dung Địa chỉ 

Địa chỉ gửi hồ sơ 

bồi thƣờng 

1. Miền Bắc 

GiNET Việt Nam -  Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Mr Hùng Chiến: Tel: +84 247 1080 668 (ext: 106) - SĐT: 0838 830 038  

2. Miền Nam 

GiNET Việt Nam - Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, Phƣờng Đa Kao, 

Quận 1, Hồ Chí Minh 

Ms Thuyết: Tel: +84 28 7108 0668 (ext: 203) 

Hotline hỗ trợ của 

PVI 
Hotline: 1900 54 54 58 

Hotline hỗ trợ của 

GiNET 

1. Hỗ trợ về Hợp đồng 

- Ms Mai: maiptq@ginet-vn.com ; sdt: 0904 990 910 

- Ms Thảo: thaovtb@ginet-vn.com, sdt: 0396694364 

2. Hỗ trợ về bồi thƣờng 

- Mr Hùng Chiến - email: chiendh@ginet-vn.com ; sđt 0838 830 038 

Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm và chỉ mang tính chất tham khảo 
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