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1 - Giới hạn tuổi:

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

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

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

III ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG

A ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG THÔNG THƯỜNG

1 Tự động thêm bớt nhân viên

- Tăng nhân viên, người thân

- Giảm nhân viên, người thân

Lưu ý: Quyền lợi thai sản không áp dụng cho con cái.

2 Điều khoản thanh toán phí

3 Điều khoản liên tục

B ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG ĐẶC BIỆT

I

1 Điều khoản ngộ độc thực phẩm hoặc đồ uống

2 Ngộ độc/ngạt thở khí và khói độc

3  Điều khoản mở rộng về rủi ro & mất tích

4 Điều khoản mở rộng về không tặc và hải tặc

5 Điều khoản mở rộng về huấn luyện quốc phòng

6 Điều khoản mở rộng về đình công, gây rối và bạo loạn dân sự

7
Điều khoản mở rộng về các chuyến bay không có trong lịch trình định trước đối với sự kiện 

thuộc phạm vi bảo hiểm

8
Điều khoản mở rộng cho việc di chuyển bằng xe máy đối với sự kiện thuộc phạm vi bảo 

hiểm

9
Điều khoản mở rộng bệnh nghề nghiệp (không áp dụng cho Người thân) - Được bảo hiểm 

dưới quyền lợi chi phí y tế do tai nạn

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Hoàn 100% của thời gian còn lại nếu chưa có bồi thường

Thanh toán phí:

- Kỳ 1: 50% trước ngày 29/11/2021

- Kỳ 2: 50% trước ngày 29/12/2021

Áp dụng

PVI 2021

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

PVI 2021

Phí tỷ lệ, quyền lợi nguyên năm

Áp dụng

Áp dụng

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

PVI 2021

15 ngày  tuổi - 65 tuổi (61-65 tuổi tăng 50% phí)

✓

✓

✓

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng
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II

1 Điều khoản chi phí điều trị Đông y, nắn xương/khớp đối với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm

2

Bảo hiểm cho điều trị các bất thường về sinh hóa, chuyển hóa của cơ thể như tăng lipit 

máu, men gan cao, nồng độ calci thấp hay các tình trạng tương tự đối với sự kiện thuộc 

phạm vi bảo hiểm

3
Bảo hiểm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ nhưng kết quả âm tính (tối đa 500.000 

VND/người/năm)

4

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 100,000/ toa thuốc và tối đa 

300,000 VND/ người/ năm 

5
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 đường tình dục

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

7

Vitamin và khoáng chất hỗ trợ điều trị bệnh. 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

8
 Mở rộng cho vật tư y tế hỗ trợ điều trị cả bệnh và tai nạn bao gồm nhưng không giới hạn 

như:  đinh nẹp, ốc vít,… tối đa 1,500,000 vnd/người/năm

9

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 đa khoa, bv chuyên khoa 

công lập

10
Gói sinh dịch vụ theo yêu cầu tại bệnh viện công lập (Khoa dịch vụ Bệnh viện PSTW) mà 

không yêu cầu bảng kê chi tiết. Ví dụ: BV PSHN: chi phí yêu cầu chọn bác sĩ, chọn giờ)

11 Bảo hiểm cho dược phẩm trong điều trị da liễu như kem Cetaphil trong điều trị chàm khô

12 Thiết bị, dụng cụ y tế sử dụng trong phẫu thuật với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm

14 Trường hợp đi khám, bác sĩ có kết luận/ chẩn đoán bệnh nhưng không kê đơn thuốc 

III

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

sơ ngoại trú dưới 500,000 vnd)

2 Miễn dấu công ty và chữ ký quản lý trên giấy yêu cầu bồi thường

3 Trường hợp đi khám có bệnh, có làm xét nghiệm nhưng không có đơn thuốc/ hướng điều trị

4
Chấp nhận bản sao công chứng hoặc bản sao do cán bộ tiếp nhận hồ sơ/cán bộ bồi 

thường thực hiện đối chiếu bản chính và ký xác nhận vào bản sao  

Áp dụng

Áp dụng

Không áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng

Được bảo hiểm theo quyền lợi chi phí tai nạn

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

NHÓM ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG TẠO THUẬN LỢI CHO THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Áp dụng

Áp dụng

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

Áp dụng

Áp dụng với điều kiện bác sĩ có chỉ định/hướng điều trị liên quan 

tới bệnh được kết luận thuộc phạm vi bảo hiểm 

Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng
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6

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) không vượt quá năm tài 

chính

7
Chấp nhận toa thuốc tại bệnh viện có mã vạch bệnh nhân in điện tử không cần đóng dấu 

mộc

8
Chấp nhận đơn thuốc kê tối đa 60 ngày theo chỉ định của bác sĩ nhưng không quá thời gian 

bảo hiểm và trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Áp dụng

Áp dụng

Áp dụng
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