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KHI PHÁT SINH BỒI THƯỜNG

KHÁCH HÀNG:

1. Điều trị theo chỉ dẫn của

bác sĩ tại cơ sở y khoa hợp

pháp

2. Gọi điện thông báo cho

Bolttech.

3. Giữ các chứng từ y tế cẩn

thận và đầy đủ (hóa đơn,

sổ khám, bảng kê, các

chứng từ khác….)

thường, kết quả bồi thường từ

công ty bảo hiểm.

CÔNG TY BẢO HIỂM

1. Nhận hồ sơ bồi thường và xử

lý theo tiến trình.

2. Thông báo kết quả giải quyết

bồi thường trong vòng 15 ngày

làm việc kể từ khi nhận đủ hồ

sơ liên quan đến tổn thất

3. Thanh toán trong vòng 05

ngày làm việc kể từ khi khách

hàng xác nhận đồng ý với

quyết định bồi thường của

Công ty Bảo hiểm

 bảo hiểm           các chứng từ thu thập.

4. Hối thúc và theo dõi quá trình bồi

5. Thay mặt NĐBH đàm phán với

CTBH khi có tranh chấp.

BOLTTECH:

1. Nhận thông tin từ Người được 

bảo hiểm (NĐBH).

2. Tư vấn các chứng từ cần thiết để

yêu cầu bồi thường.

3. Theo sát và hỗ trợ Người được
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BẢO LÃNH VIỆN PHÍ



BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

Xuất trình thẻ bảo hiểm,

CMT/CCCD cho phòng bảo lãnh

của bệnh viện/ Cơ sở y tế nằm

trong danh sách liên kết

Khi ra viện, Quầy bảo lãnh

sẽ xác nhận với công ty bảo

hiểm để cấn trừ các khoản

thuộc phạm vi bảo hiểm

Đóng tiền tạm ứng

(nếu có) và khám

bệnh như thông

thường



BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH

❖ Chỉ áp dụng trong giờ hành chính của cơ sở y tế (trừ thứ

7, CN, ngày nghỉ lễ tết)

❖ Tại cơ sở y tế trong danh sách bảo lãnh của CTBH

❖ Dịch vụ bảo lãnh KHÔNG áp dụng trong trường hợp sau:

✓ Tai nạn

✓ Trường hợp nhập viện kiếm tra/theo dõi và chưa có kết quả chuẩn đoán từ bác sĩ

✓ Biến chứng thai sản Ngoại trú

✓ Thay đổi mức quyền lợi chương trình

✓ Trường hợp cần thẩm định thêm



THANH TOÁN TRƯỚC 

/BỒI THƯỜNG SAU



THANH TOÁN TRƯỚC /BỒI THƯỜNG SAU

Thăm khám điều trị và

thanh toán cho bệnh viện

❑ Bolttech sẽ kiểm tra và hướng

dẫn hoàn thiện hồ sơ

❑ Sau khi bolttech xác nhận đủ

hồ sơ, khách hàng gửi bản

cứng lên app hoặc về địa chỉ

công ty bảo hiểm

❑ Hồ sơ sẽ được giải

quyết trong vòng 15

ngày làm việc

❑ KH nhận tiền qua

tài khoản
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- Có kết quả bồi thường: 15 ngày làm việc kể từ

ngày Công Ty Bảo Hiểm nhận đầy đủ hồ sơ của

khách hàng

- Chuyển tiền bồi thường: 5 ngày làm việc sau đó

- KH được quyền khiếu nại kết quả bồi thường,

CTBH sẽ xem xét và chi trả bổ sung (nếu có)

Sau khi nhận được thông báo chi trả quyền lợi bồi

thường, khách hàng nhận tiền qua tài khoản

Chụp ảnh chứng từ và gửi tới email hoặc zalo

của BOLTTECH để được nhân viên kiểm tra tính

đúng đủ và hướng dẫn cần thiết

Nộp chứng từ bản gốc cho BOLTTECH về địa chỉ:

- Tại Hà Nội: Tầng 11 tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba 

Đình, Hà Nội

- Tại HCM: Tầng 8 , Tòa nhà Platinum, 145 Điện Biên

Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, HCM

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ BỒI THƯỜNG THỜI GIAN CHI TRẢ BỒI THƯỜNG

PHƯƠNG THỨC NHẬN BỒI THƯỜNG
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MẪU CHỨNG TỪ BỒI 

THƯỜNG
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ĐIỀU TRỊ NHA KHOA

Phiếu khám có kết luận bệnh

Phiếu điều trị răng ghi rõ quá trình điều trị nếu phải

chữa tủy, ghi rõ chất liệu nếu phải trám răng

Chỉ định và kết quả chụp Xquang, siêu âm, xét

ĐIỀU TRỊ TAI NẠN

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Giấy ra viện có dấu

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

CÁC CHỨNG TỪ

Giấy chứng sinh/khai sinh photo (nếu sinh đẻ)

Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu phẫu thuật)

Sổ khám bệnh/ Phiếu khám có dấu của cơ sở y tế và

chữký của bác sĩ khám

Hóa đơn và Bảng kê chi tiết viện phí

Toa thuốc ra viện

Hóa đơn và bảng kê chi tiết tiền thuốc

Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Claim form)

Chỉ định và kết quả cận lâm sang (Xquang, siêu âm,xét

nghiệm…), Chỉ định và quá trình tập VLTL
Toa thuốc có chẩn đoán bệnh, chữ ký bác sĩ và dấu cơ

sở y tế

Hóa đơn và bảng kê tiền khám bệnh, tiền thuốc

Mẫu giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (Claim form)

nghiệm…

Đơn thuôc có dấu cơ sỏ y tế và chữ ký bác sĩ (nếu

phải uống thuốc_

Hóa đơn tiền khám, xét nghiệm, tiền thuốc và bảng

kê chi tiết
Mẫu  giấy yêu  cầu trả  tiền bảo hiểm (Claim form)

Tai nạn Nội trú: Hồ sơ điều trị giống mục ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Ngoại trú: Hồ sơ điều trị giống mục ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Ngoài các chứng từ trên cần bổ sung thêm:

Tường trình tai nạn/ Biên bản công an

Giấy chứng thương/chứng tử (nếu tử vong hoặc thương

tật vĩnh viễn)

Giấy tờ xe, bằng lái (nếu đi xe từ 50cc trở lên) và biên bản

công an (nếu xay ra tai nạn nặng)
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LOẠI TRỪ CHÍNH



Điểm loại trừ bảo hiểm chính

Nguyên nhân chiến 

tranh, bạo loạn, 

khủng bố

Hành động tự tử, cố ý 

gây thương tích của 

người được bảo hiểm

Hậu quả của việc sử 

dụng rượu bia, các 

chất kích thích

Chi phí mua thực 

phẩm chức năng, 

dược mỹ phẩm

Dịch vụ điều trị tại nhà hoặc 

theo yêu cầu của người 

được bảo hiểm

Thuốc không có chỉ định của 

bác sỹ hoặc không theo quy 

định của Bộ Y tế

Tham gia các hoạt

động hàng không

Tham gia các môn thể 

thao nguy hiểm, các 

cuộc đua

Suy nhược thần

kinh, suy nhược

cơ thể, mất ngủ

Điều trị vô sinh, bất lực, kế 

hoạch hóa gia đình, các bệnh 

rối loạn chức năng sinh dục

AIDS

Kiểm tra, điều trị các tật 

khúc xạ, các thoái hóa tự 

nhiên của mắt, tai

Điều trị bệnh lây nhiễm 

qua đường tình dục, 

HIV/AIDS

Kiểm tra sức khỏe 

định kỳ, tiêm chủng, 

vắc-xin

Phẫu thuật thẩm mỹ, 

chỉnh hình, chi phí dành 

cho bộ phận giả

Bệnh bẩm sinh, di

truyền, tâm thần

ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH (vui lòng xem kỹ trong Quy tắc)
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MỘT SỐ LƯU Ý

1. Hóa đơn xuất trong 30 ngày kể từ ngày khám, ngày ra viên

2. Nằm viện đủ 24h để được chi trả theo quyền lợi Nội trú

3. Mua thuốc trong vòng 5 ngày kể từ ngày kê đơn

4. Kết luận bệnh trên toa thuốc ghi chính xác , đầy đủ và rõ ràng

5. Luôn hỏi bác sĩ về thuốc được kê toa để cân nhắc mua hay không (do

6. Nếu bệnh viện có thu lại giấy tờ nào, vui long chụp ảnh và lưu lại đầy

đủ

7. Nếu bị từ chối bảo lãnh, vui lòng cứ điều trị, trả tiền trước và gửi hồ sơ

bồi thường sau.

8. Nếu quá trình bảo lãnh chờ quá lâu (khoảng 1-2 tiếng), vui lòng liên hệ

Bolttech để được hỗ trợ

bảo hiểm chỉ chi trả thuốc chữa bệnh, không chi trả cho các dược

phẩm không được đăng ký là thuốc)
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MỘT SỐ LƯU Ý

9. Nên liên hệ với Bolttech trước khi điều trị nằm viện, phẫu thuật hay

có bất thường trong quá trình điều trị để Bolttech kịp thời hỗ trợ

10. Các trường hợp tai nạn cần làm Biên bản tường trình, vui lòng liên

hệ cán bộ Bolttech

11. Ghi rõ số tài khoản và thông tin liên hệ cá nhân trên Giấy Yêu cầu

bồi thường. Ký và ghi rõ họ tên

12. Kê khai chi tiết tình trạng bệnh lý khi tái tục BH sức khỏe

13. Hóa đơn đủ dấu và phải nộp bản gốc

14. Hóa đơn điện tử thì cần bản hóa đơn chuyển đổi.

15. Toa thuốc đủ dấu của khoa/bệnh viện và chữ ký của bác sĩ
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DỊCH VỤ HỖ TRỢ

1. Tư vấn quyền lợi, hướng dẫn về hồ sơ chứng từ

2. Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ chứng từ ngay khi còn đang ở bệnh viện

3. Theo dõi tiến trình và kết quả chi trả bồi thường của CTBH 

4. Hỗ trợ bổ sung chứng từ hoặc xin bồi thường linh động khi cần thiết
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BOLTTECH HÀ NỘI
BOLTTECH HCM

Nguyễn Thị Ánh Thuyết

Thuyet.nguyen@bolttech.io

0967-740-239

Tầng 8, tòa Platinum, 145 Điện
Biên Phủ, Đa Kao, Q.1, HCM

Tầng 11, tòa nhà Harec, 
số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Dương Hùng Chiến

Chien.duong@bolttech.io

0838-830-038
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