
I. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

NHÂN VIÊN - OPTION 1 NHÂN VIÊN - OP2

I BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

1 CHẾT HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI NẠN VND 40,000,000/năm VND 105,000,000/năm

Phạm vi địa lý

1.1 Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

1.2 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

2 CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ DO TAI NẠN - PHẠM VI VIỆT NAM VND 40,000,000/năm VND 105,000,000/năm

Phạm vi địa lý

Chi phí y tế thực tế phát sinh do tai nạn bao gồm cả chi phí vận 

chuyển khẩn cấp (loại trừ vận chuyển bằng hàng không và dịch vụ 

SOS/ IPA)

II BẢO HIỂM SỨC KHỎE (DO ỐM BỆNH, THAI SẢN)

Phạm vi địa lý

1 TỬ VONG/THƯƠNG TẬT  VĨNH VIỄN DO ỐM BÊNH THAI SẢN VND 40,000,000/năm VND 100,000,000/năm

Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do ốm bệnh, thai sản

2
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ/PHẪU THUẬT DO ỐM ĐAU/BỆNH TẬT/THAI 

SẢN
VND 126,000,000/năm VND 210,000,000/năm

2.1  Chi phí nằm viện do ốm bệnh, thai sản (cả điều trị trong ngày) VND 63,000,000/năm VND 105,000,000/năm

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

Định nghĩa phòng đơn tiêu chuẩn

2.2
Phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày 

và phẫu thuật)
VND 63,000,000/năm VND 105,000,000/năm

Tối đa STBH

Tối đa STBH

PVI 2021

Việt Nam

/ngày . Tối đa 60 ngày /năm/ngày . Tối đa 60 ngày /năm

Phòng đơn tiêu chuẩn - phòng 01 giường có giá thấp nhất tại Bệnh 

viện, không bao gồm phòng bao, phòng VIP

Không áp dụng

Chi trả % theo bảng tỷ lệ thương tật

Việt Nam

Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa STBH

Việt Nam

Viện phí trong thời gian nằm viện:

- Tiền giường

- 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 ( khám, thuốc, 

huyết tương, tiêm truyền tính mạch, xét nghiệm, chụp chiếu, chuẩn 

đoán hình ảnh, … trong quá trình nằm viện do bác sỹ chỉ định

(Áp dụng cho cả trường hợp Điều trị trong ngày)
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- Chi phí phẫu thuật (Bao gồm các ca nằm viện phẫu thuật, phẫu 

thuật trong ngày và phẫu thuật ngoại trú)

- Chi phí thủ thuật điều trị (nội trú + trong ngày). Danh mục thủ 

thuật được quy định trong Bảng phân loại Thủ thuật, phẫu thuật 

hiện hành của Bộ Y Tế

- Chi phí thuốc điều trị, thuốc dùng trong phẫu thuật.

- Những bộ phận giả thiết yếu cần được cấy ghép vào cơ thể để 

duy trì sự sống.

- Vật tư tiêu hao, thiết bị cần thiết.

- Chi phí phòng mổ.

- Chi phí gây mê.

- Chi phí chẩn đoán trước phẫu thuật.

- Chi phí hồi sức sau phẫu thuật.

- Chi phí phẫu thuật lại

Tối đa STBH của quyền lợi phẫu 

thuật

Tối đa STBH của quyền lợi phẫu 

thuật

Các quyền lợi khác

2.3 Chi phí điều trị 30 ngày trước khi nhập viện VND 3,150,000/năm VND 5,250,000/năm

2.4 Chi phí điều trị 30 ngày sau khi xuất viện VND 3,150,000/năm VND 5,250,000/năm

2.5
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 15 

ngày/năm)
VND 3,150,000/năm VND 5,250,000/năm

2.6

Điều trị cấp cứu: bồi thường toàn bộ cho các chi phí thực tế và cần 

thiết phát sinh trong thời gian điều trị tại Phòng cấp cứu trong 

trường hợp khẩn cấp.

Tối đa đến Số tiền bảo hiểm Tối đa đến Số tiền bảo hiểm

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

2.8
Trợ cấp nằm viện/ ngày (tối đa 60 ngày/năm, giới hạn cho một 

ngày). 
VND 63,000/ngày VND 105,000/ngày

2.9

Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam (không bao gồm 

vận chuyển bằng đường Hàng không và dịch vụ SOS/ IPA), bao 

gồm taxi tối đa 200,000 vnd/vụ , loại trừ bằng đường hàng không  

VND 63,000,000/năm VND 105,000,000/năm

2.10 Trợ cấp mai táng VND 2,000,000/năm VND 2,000,000/năm

2.11
Chi phí điều trị bệnh cấp tính cho em bé sau sinh (trong vòng 07 

ngày sau khi sinh, với điều kiện mẹ chưa xuất viện)
VND 315,000/năm VND 525,000/năm

Làm rõ Quyền lợi thai sản (thuộc nội trú), tối đa: Tối đa STBH 22,000,000/năm Tối đa STBH 35,000,000/năm

Sinh thường (Các chi phí thuốc men, chi phí sinh đẻ thông thường, 

nằm viện) 

Biến chứng thai sản

Sinh mổ

Chi phí khám thai lần cuối cùng trước sinh (trong vòng 30 ngày 

trước sinh)

Theo giới hạn phụ 2.3 và tối đa 

VND3.150.000 /năm

Theo giới hạn phụ 2.3 và tối đa 

VND5.250.000 /năm

4 QUYỀN LỢI BỔ SUNG

Không áp dụng đối với trường hợp thai sản

Áp dụng theo giới hạn Nằm viện (2.1)

Áp dụng theo giới hạn Nằm viện (2.1) và Phẫu thuật (2.2)

Corporate Client - Customer Services Department Unit 03, 11 Floor, Harec Building, 4A Lang Ha Str, Hanoi, Vietnam



NHÂN VIÊN - OPTION 1 NHÂN VIÊN - OP2

PVI 2021

4.1 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ do ốm đau, bệnh tật, thai sản/năm VND 8,000,000/năm VND 10,500,000/năm

VND 1,600,000 VND 2,100,000

/lần khám /lần khám

Giới hạn số lần khám/năm không giới hạn không giới hạn

2

Điều trị răng cơ bản bao gồm :

- Khám và chẩn đoán

- Chụp X-quang

- Viêm lợi (nướu), viêm nha chu

- Hàn răng bằng chất liệu thông thường (amalgam, composite, gic, 

fuji hoặc các vật liệu có giá tương tự)

- Điều trị tủy 

- Nhổ răng bệnh lý, nhổ răng khôn (bao gồm phẫu thuật)   

- Cạo vôi răng và đánh bóng

VND 1,600,000/năm VND 2,100,000/năm

Lưu ý với điều trị răng

3

Điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học xạ, nhiệt, 

liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do 

Bác sỹ chỉ định  - Mở rộng chi phí khám chữa bệnh đông y (Tối đa 

60 ngày /năm)

VND 80,000/ngày VND 105,000/ngày

4

Khám thai định kỳ/năm (Bao gồm Khám bác sĩ)

• Chi phí siêu âm liên quan đến thai kì

• Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu

• Xét nghiệm công thức máu

• Khám thai 

VND 800,000/năm VND 1,050,000/năm

BẢO LÃNH Nội trú, Ngoại trú/ Nha khoa

- 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 nhưng loại trừ các 

cơ sở y tế trong danh sách từ chối chi trả của BH PVI

1

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh:

'- Chi phí khám bệnh, 

- Tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, 

- Chi phí cho các xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, chẩn đoán 

hình ảnh, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng trong việc điều trị 

bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm

- Thủ thuật điều trị ngoại trú.

- Biến chứng thai sản ngoại trú 

- Vật tư y tế sử dụng tại cơ sở y tế

- Chi phí khám Vật lý trị liệu lần đầu tiên đối với mỗi đợt (lộ trình) 

điều trị.
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