
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

1. Điều khoản chi phí điều trị Đông y, nắn xương/khớp; 

2. Điều khoản mở rộng về Ngộ độc thực phẩm, đồ uống; 

3. Điều khoản về ngạt thở do khí độc, khí gas và ngạt nước; 

4. Điều khoản tai nạn xe máy; 

5. Điều khoản mở rộng về rủi ro & mất tích; 

6. Điều khoản mở rộng về không tặc; 

7. Điều khoản mở rộng về huấn luyện quốc phòng; 

8. Điều khoản mở rộng về đình công, gây rối và bạo loạn dân sự; 

9. Điều khoản mở rộng về các chuyến bay không có trong lịch trình định trước; 

10. Điều khoản mở rộng về tấn công và giết người vô cớ; 

11. Điều khoản mở rộng bệnh nghề nghiệp chỉ áp dụng cho nhân viên: Được bảo hiểm, áp 

dụng cho tất cả quyền lợi; 

12. Bảo hiểm cho vật tư y tế, bao gồm nhưng không giới hạn: Natri clorid, Sterima, 

Humer, Marinmer, Xisat...trong quyền lợi điều trị ngoại trú: giới hạn 700.000 VNĐ 

/người/năm; 

13. Bảo hiểm 100% chi phí cho dụng cụ phẫu thuật trĩ longo; 

14. Bảo hiểm 100% cho stent van tim, động mạch vành, cathenter trong phẫu thuật tim, lưới 

trong phẫu thuật thoát vị bẹn với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm; 

15. Bảo hiểm cho vitamin, khoáng chất: Chi trả theo quy tắc Bảo hiểm, đối với các 

trường hợp vitamin hoặc khoáng chất được bác sĩ chỉ định để điều trị các bệnh/triệu 

chứng được 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; 

16. Thanh toán các chi phí xét nghiệm liên quan tới việc tìm ra bệnh: 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 được 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.; 

17. Đinh, nẹp, vis, đĩa đệm, chốt treo vào cơ thể do tai nạn được bảo hiểm đến giới hạn 

tối đa của quyền lợi “Chi phí y tế do tai nạn”; 

18. Mở rộng chi trả cho các bất thường về sinh hóa, chuyển hóa của cơ thể: đơn Bảo 

hiểm này đồng ý chi trả cho việc điều trị các bất thường về sinh hóa, chuyển hóa của cơ 

thể, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều trị tăng lipid trong máu cao, men gan cao, 

hạ canci máu hay các tình trạng tương tự; 



19. Chấp nhận chi trả các chi phí theo yêu cầu như chọn giờ, chọn bác sĩ phẫu thuật 

theo yêu cầu hoặc phẫu thuật bệnh lý thuộc phạm vi bảo hiểm: Tại bệnh viện công: 

không giới hạn, tại bệnh viện tư nhân/quốc tế: áp đồng bảo hiểm 50% 

20. Gói sinh dịch vụ theo yêu cầu tại khoa D3, D4, D5 của bệnh viện phụ sản Hà Nội và phụ 

sản công lập mà ko yêu cầu bảng kê chi tiết: theo quy định của bệnh viện; 

21. Bảo hiểm cho dược phẩm trong điều trị da liễu như kem Cetaphil trong điều trị chàm khô: 

giới hạn 500.000 VNĐ /người/năm (chỉ chi trả chi phí thuốc kháng sinh điều trị); 

22. Bệnh phụ khoa/nam khoa như bệnh Chlamydia, Trachomatis, Herpes simplex virus… 

(Loại trừ bệnh xã hội/ bệnh lây lan qua đường tình dục như Giang Mai, Lậu. HIV, AIDS 

…): Chi trả theo quy tắc bảo hiểm, loại trừ các bệnh lây lan qua đường tình dục; 

23. Bồi thường triệu chứng: Trong trường hợp người được bảo hiểm có triệu chứng đi 

khám bệnh nhưng bác sĩ kết luận không rõ nguyên nhân hoặc không xác định được 

bệnh, công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán tối đa 1.000.000 VNĐ /lần khám ngoại trú và 

không quá 1.500.000 VNĐ /năm bảo hiểm trong giới hạn (chỉ áp dụng đối với nhân 

viên); 

24. Mở rộng chi phí khám/ xét nghiệm ngoại trú: Bảo hiểm cho các trường hợp có triệu 

chứng cấp tính, đi khám & có kết luận/chẩn đoán bệnh, nhưng bác sĩ không có hướng 

điều trị, giới hạn 1.000.000 VNĐ /người/năm; 

25. Trường hợp điều trị bệnh hoặc sinh tại các bệnh viện công lập (trừ khoa quốc tế, khoa 

điều trị theo yêu cầu) có thể chấp nhận hóa đơn/ biên lai tài chính dưới 2.000.000 VNĐ 

mà không cần bảng kê; 

26. Miễn dấu công ty và chữ ký quản lý trên giấy yêu cầu bồi thường; 

27. Trường hợp đi khám có bệnh, có làm xét nghiệm nhưng không có đơn thuốc điều 

trị: được bảo hiểm với điều kiện bác sĩ có chỉ định/ hướng điều trị liên quan tới bệnh 

được kết luận thuộc phạm vi Bảo hiểm; 

28. Đồng ý hóa đơn VAT tiền thuốc được 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); 

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

mộc: áp dụng tại bệnh viện Công; 

30. Trường hợp toa thuốc kê sử dụng thuốc không quá 30 ngày đối với bệnh trong danh mục 

bệnh chữa trị dài ngày: áp dụng theo thông tư đang có hiệu lực của Bộ Y Tế. Thời điểm 

áp dụng thông tư quy định danh mục bệnh chữa trị dài ngày là thời điểm khách hàng 

khám/điều trị bệnh; 

31. Chấp nhận 02 hóa đơn bán lẻ bao gồm 01 hóa đơn tiền khám và 01 hóa đơn tiền thuốc/ 

lần khám của phòng khám/ bệnh viện có giấy phép đăng ký hợp lệ theo danh mục quy 

định của nhà nước được quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh, tối đa dưới 200.000 

VNĐ /hóa đơn; 

32. Miễn dấu bệnh viện trên kết quả xét nghiệm với điều kiện đã có đủ chữ ký và dấu chức 

danh của bác sỹ; 



33. Vật lý trị liệu: chi trả theo quy tắc bảo hiểm (nêu rõ bảo hiểm tại tất cả các cơ sở y tế 

hợp pháp xuất được hóa đơn VAT/hóa đơn điện tử (bệnh viện/phòng khám); 

34. Thiết bị, dụng cụ y tế sử dụng trong phẩu thuật: chi trả theo quy tắc bảo hiểm (nếu rõ: 

chi trả cho các thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết sử dụng trong ca phẫu thuật, bao gồm cả 

thiết bị, dụng cụ y tế sử dụng 1 lần hoặc được tính chi phí khấu hao, loại trừ các dụng cụ/ 

thiết bị y tế hỗ trợ điều trị) ; 

35. Điều khoản bảo hiểm liên tục:  

a. Khi hợp đồng bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm tai nạn và Sức khỏe nhóm thay thế cho 

một hợp đồng bảo hiểm (có phạm vi bảo hiểm tương tự với quy tắc bảo hiểm tai nạn 

và Sức khỏe nhóm) đã hết hạn được thu xếp trước đó bởi Người được bảo hiểm hoặc 

bất kỳ Công ty có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, Bảo hiểm PVI đồng ý rằng:  

b. Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục bảo hiểm cho ốm đau, bệnh tật, thai sản, tai nạn bao gồm 

cả việc đang điều trị liên tục mà không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm tai nạn và 

Sức khỏe nhóm và không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định trong Hợp đồng bảo 

hiểm kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này; 

c. Thời gian chờ của Hợp đồng này được áp dụng tiếp theo kể từ ngày tham gia bảo hiểm 

đầu tiên tại Hợp đồng bảo hiểm liền kề trước đó của từng Người được bảo hiểm đối 

với từng quyền lợi liên quan. 

d. Không áp dụng điều khoản này với những Người được bảo hiểm đã và đang điều trị 

ung thư (Trừ trường hợp đã được PVI chấp thuận tại điểm mở rộng trong phần điều 

kiện tham gia bảo hiểm); 

36. Điều khoản khiếu nại: Khi có phát sinh khiếu nại, các bên sẽ họp và đưa ra phương án 

cụ thể. PVI tổ chức họp trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại từ người 

tham gia bảo hiểm; 

37. Điều khoản mở rộng trả cho chi phí kiểm tra sức khỏe định kỳ: Nếu đi kiểm tra sức 

khỏe định kỳ/khám sức khỏe tổng quát phát hiện bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm và có chỉ 

định thuốc điều trị thì chi trả chi phí khám + chi phí xét nghiệm bệnh theo quyền lợi bảo 

hiểm ngoại trú (nếu có tham gia quyền lợi này), chi phí thuốc điều trị bệnh được chi trả 

theo đúng quy định; 

38. Mở rộng chi trả bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm điều khiển phương tiện 

giao thông có nồng độ cồn dưới 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở; 

39. Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho các xét nghiệm bệnh ung thư khi phẫu thuật u/bướu 

hay polyp (Chỉ áp dụng cho nhân viên) như sau: 

a. Đối với trường hợp điều trị nội trú có phẫu thuật: CTBH đồng ý chi trả chi phí sinh 

thiết sau phẫu thuật, tối đa 1.000.000 VNĐ/năm dù kết quả âm tính (chi phí này tính 

theo hạn mức viện phí điều trị nội trú) 

b. Đối với trường hợp điều trị ngoại trú sinh thiết: chỉ được chi trả tối đa 1.000.000 

VNĐ/năm nếu kết quả dương tính 



40. Điều khoản dịch thuật: Khi NĐBH khám và điều trị ở nước ngoài thuộc phạm vi địa lý 

bảo hiểm của hợp đồng đã tham gia tại BH PVI, nếu ngôn ngữ trên các chứng từ y tế, 

chứng từ thanh toán không phải tiếng Anh, NĐBH có trách nhiệm dịch thuật có công 

chứng các tài liệu đó ra tiếng Việt gửi kèm hồ sơ yêu cầu bảo hiểm về BH PVI để được 

xem xét chi trả bảo hiểm (chi phí dịch thuật công chứng thuộc trách nhiệm của NĐBH); 

41. Điều khoản tỷ giá: Với các chi phí phát sinh y tế tại các quốc gia ngoài Việt Nam, mà 

tại quốc gia đó đang có bất ổn về kinh tế - chính trị - xã hội theo khuyến cáo của các Tổ 

chức quốc tế, hoặc quốc gia có tồn tại 2 chế độ tỷ giá với đồng ngoại tệ (là tỷ giá thực tế 

và tỷ giá quy định hành chính) và nhiều Ngân hàng thương mại tại VN không có giao 

dịch đồng tiền của quốc gia đó, thì đồng ý dùng tỷ giá thực tế được công bố trên 

website www.exchangerate.com để làm cơ sở quy đổi và chi trả bảo hiểm đối với hồ 

sơ yêu cầu bồi thường theo quyền lợi bảo hiểm của đơn BH này. 


