
CHƯƠNG TRÌNH

BẢO HIỂM TAI NẠN & 

SỨC KHỎE 2021 - 2022

Đơn vị tư vấn: Bolttech Việt Nam

NHÓM 2 & 3



NỘI DUNG

I. Giới thiệu về chương trình

II. Quyền lợi bảo hiểm

III. Điều kiện điều khoản

IV.Bồi thường

V. Một số lưu ý

VI. Thông tin liên hệ

Prepared by Bolttech Vietnam



3

3 ©  2020 bolttech |

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

BẢO HIỂM 2021-2022

Đơn vị tư vấn: Bolttech Việt Nam

Công ty bảo hiểm: PVI Thăng Long



Nhân viên Người thân

Công ty TNHH Viettel CHT C562/CSSK/02/22/21 C563/CSSK/02/22/21

Công ty TNHH Nhà nước MTV TM & XNK 

Viettel – Trung tâm dịch vụ CNTT

C566/CSSK/02/22/21 C567/CSSK/02/22/21

Thời hạn bảo hiểm Từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 (bao gồm cả 02 ngày này)

Định nghĩa Là Cán bộ Nhân viên (CBNV) của Công ty. 

CBNV phải có Hợp đồng lao động (bắt đầu từ Hợp

đồng thử việc) của Công ty và được tham gia

Chương trình bảo hiểm của Công ty. 

Là người thân của CBNV bao gồm:

• Bố/ mẹ đẻ, Bố mẹ vợ/chồng

• Vợ chồng hợp pháp

• Con cái hợp pháp (Từ 15 ngày tuổi đến 18 tuổi

hoặc 25 tuổi với điều kiện người phụ thuộc này đã 

và đang học tập liên tục từ trước)

Điều kiện tham gia Từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi (Nhận tái tục tiếp cho những người > 65 tuổi và dưới 70 tuổi tham gia từ hợp 

đồng trước, tăng thêm 30% phí của những người trên 65 tuổi, không bảo hiểm cho QL Sinh mạng)

Không bị các bệnh lý về ung thư, tâm thần

Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên

Không đang trong thời gian điều trị thương tật
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Lưu ý về bảo hiểm cho bệnh ung thư

Phạm vi bảo hiểm Đồng ý bảo hiểm

bệnh ung thư Lưu ý kê khai trung

thựcCTBH không bảo hiểm

cho người bị mắc bệnh/ 

khởi phát ung thư từ

trước khi tham gia bảo

hiểm (áp dụng cho

người tham gia năm đầu

tiên)

Nếu bệnh ung thư khởi

phát sau thời điểm tham

gia chương trình bảo

hiểm, CTBH đồng ý chi 

trả các quyền lợi theo

hạn mức chương trình

tham gia

Nếu Người được bảo

hiểm từng được chẩn

đoán/ phát hiện/ điều trị

bệnh ung thư trước ngày

hiệu lực Hợp đồng, 

CTBH không nhận bảo

hiểm

Cán bộ tuân thủ nguyên

tắc kê khai trung thực. 

CTBH sẽ không thẩm định

đối tượng đăng ký đầu hợp

đồng. Trong trường hợp

phát hiện đăng ký không

trung thực, CTBH sẽ

không bồi thường, hủy

bảo hiểm, không hoàn

phí. 

Từ chối bảo hiểm

bệnh ung thư
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II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM



• Tử vong/ Thương tật do tai nạn

• Chi phí y tế điều trị tai nạn

Bảo hiểm tai nạn

Chi phí y tế do ốm bệnh, 
thai sản

(bao gồm cả Nha khoa)

Tổng quan quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm sinh mạng

Tử vong/ Tàn tật toàn bộ
vinh viễn do ốm bệnh, 

thai sản
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Theo Quy tắc bảo hiểm tai nạn nhóm và sức khoẻ nhóm ban hành kèm theo quyết định số 93/QĐ-PVIBH ngày 03 tháng 02 năm 2021



BẢO HIỂM TAI NẠN

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhóm 3

Nhân viên

Nhóm 2

Cấp trường phòng

1 Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 210,000,000/năm 300,000,000/năm

Phạm vi bảo hiểm Toàn cầu

a Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Tối đa STBH

b Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Chi trả % theo bảng tỷ lệ thương tật

2 Chi phí y tế do tai  nạn 210,000,000/năm 250,000,000/năm

Phạm vi bảo hiểm Toàn cầu

a - Chi phí y tế thực tế phát sinh do tai nạn Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa STBH

b
Trợ cấp/ngày trong thời kỳ điều trị thương tật do tai nạn (không áp dụng cho

người thân) tối đa 60 ngày/năm
300.000/ngày 500.000/ngày

- Trợ cấp (nằm viện) trong trường hợp sử dụng bảo hiểm y tế bắt buộc  Bảo 

hiểm y tế bắt buộc thanh toán 70% trở lên 
210,000/ngày 350,000/ngày

c - Chi phí điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn

thanh toán chi phí điều trị cho việc ngã gãy răng (không trả 

cho việc trồng lại răng mới) - răng tổn thương phải là răng 

tự nhiên

d - Chi phí điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa STBH

e
- Vận chuyển y tế cấp cứu do tai nạn (loại trừ đường hàng không và dịch vụ 

SOS/IPA, taxi giới hạn VND500.000/người/năm)
Chi trả theo chi phí thực tế, tối đa STBH

f
- Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng do tai nạn theo chỉ định của bác sỹ tại

bệnh viện

Trong quá trình điều trị và do bác sỹ chỉ định, chỉ áp dụng

điều trị nội trú

g
- Hỗ trợ giáo dục/người con, tối đa 2 người con dưới 18 tuổi trong trường 

hợp bố/mẹ là nhân viên tử vong do tai nạn 
5,000,000/năm 8,000,000/năm

h - Chi phí mai táng trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn 3,000,000/năm 4,000,000/năm
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BẢO HIỂM SỨC KHỎE

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhóm 3

Nhân viên

Nhóm 2

Cấp trường phòng

1 Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm bệnh, thai sản 210,000,000/năm 300,000,000/năm

Phạm vi bảo hiểm Việt Nam

Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do các nguyên nhân ốm đau, 

bệnh tật hoặc thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.
Tối đa STBH

2
Tổng hạn mức bảo hiểm nội trú/ phẫu thuật do ốm đau bệnh tật, thai

sản
315,000,000/năm 450,000,000/năm

Phạm vi bảo hiểm Việt Nam

2.1 Chi phí nằm viện do ốm bệnh, thai sản (cả điều trị trong ngày) 105,000,000/năm 150,000,000/năm

Viện phí trong thời gian nằm viện (tối đa 60 ngày/năm):

- Tiền giường điều trị tại phòng đơn tiêu chuẩn, suất ăn tiêu chuẩn tại bệnh 

viện 

- Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương; Tiêm truyền tĩnh mạch

- Thuốc sử dụng trong khi nằm viện; Vật tư y tế, vật tư tiêu hao

- Vật lý trị liệu (nếu những chi phí này là cần thiết trong quá trình nằm viện 

theo chỉ định của bác sỹ)

- Xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh như X-quang, MRI, CT, PET (các chi 

phí xét nghiệm này phải do bác sĩ chỉ định và phải là một phần của chi phí 

điều trị nằm viện)

5,250,000/ngày 7,500,000/ngày

Phòng chăm sóc đặc biệt (không giới hạn số ngày) 105,000,000/năm 150,000,000/năm

2.2

Phẫu thuật (bao gồm cả phẫu thuật/thủ thuật nội trú, trong ngày, phẫu 

thuật ngoại trú; tiểu phẫu) nhưng không giới hạn bởi:

+ Chi phí phẫu thuật; Chi phí phẫu thuật lại

+ Chí phí thuốc điều trị, thuốc dùng trong phẫu thuật; Chi phí phòng mổ

+ Chi phí cấy ghép nội tạng (không bao gồm chi phí mua, vận chuyển cơ 

quan nội tạng cấy ghép và toàn bộ các chi phí phát sinh cho người hiến bộ 

phận cơ thể)

+ Các chi phí liên quan khác

105,000,000/năm 150,000,000/năm
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BẢO HIỂM SỨC KHỎE

(TIẾP)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhóm 3

Nhân viên

Nhóm 2

Cấp trường phòng

2.3
Chi phí y tế trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện (lần gần nhất) 

Mở rộng chi phí chẩn đoán trước phẫu thuật 
5,250,000/năm 7,500,000/năm

2.4 Chi phí điều trị 30 ngày sau khi xuất viện (lần gần nhất) 5,250,000/năm 7,500,000/năm

2.5 Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày/năm) 5,250,000/năm 7,500,000/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
105,000,000/năm 150,000,000/năm

2.7 Phục hồi chức năng
Bao gồm trong quyền lợi nằm

viện nội trú

Bao gồm trong quyền lợi

nằm viện nội trú

2.8 Trợ cấp nằm viện/ ngày (tối đa 60 ngày/năm, giới hạn cho một ngày) Chi trả theo 1 trong 3 loại trợ cấp

- Trợ cấp nằm viện/ ngày tại bệnh viện tư/ quốc tế, khoa yêu cầu, dịch vụ của 

bệnh viện công
105,000/ngày 150,000/ngày

- Trợ cấp nằm viện/ ngày tại bệnh viện công (loại trừ khoa yêu cầu, dịch vụ, 

Khoa tự nguyện)
210,000/ngày 300,000/ngày

- Trợ cấp tại viện công khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhà nước  trên 50% 300,000/ngày 400,000/ngày

2.9
Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam bằng mọi phương tiện, loại 

trừ bằng đường hàng không và dịch vụ SOS (Giới hạn taxi: 500,000/năm
105,000,000/năm 150,000,000/năm

2.10 Trợ cấp mai táng 3,000,000/năm 4,000,000/năm
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BẢO HIỂM SỨC KHỎE

(TIẾP)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhóm 3

Nhân viên

Nhóm 2

Cấp trường phòng

Làm rõ Quyền lợi thai sản nội trú 50,000,000/năm 60,000,000/năm

- Sinh thường 

(Các chi phí thuốc men, chi phí sinh đẻ thông thường, nằm viện) 

Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

- Biến chứng thai sản
Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

- Sinh mổ
Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

Áp dụng theo các giới hạn từ

2.1 đến 2.4 và 2.6 đến 2.9

- Chăm sóc em bé sau sinh tại viện (loại trừ chi phí xét nghiệm tầm soát, 

thuốc điều trị cho bé…)
800,000/năm 800,000/năm

- Trợ cấp sinh tại viện công (chỉ loại trừ khoa tự nguyện, khoa theo yêu cầu

của sản Hà Nội và sản TW, khoa E viện 108)
1,000,000/năm 1,000,000/năm

- Trợ cấp tại viện công khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhà nước  trên 50%
Sinh thường: VND 2,000,000

Sinh mổ: VND 3,000,000
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QUYỀN LỢI BỔ SUNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Nhóm 3

Nhân viên

Nhóm 2

Cấp trường phòng

Phạm vi bảo hiểm Việt Nam

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM ĐAU BỆNH TẬT/NĂM – NHÂN VIÊN () 14,000,000/năm 19,000,000/năm

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM ĐAU BỆNH TẬT/NĂM – NGƯỜI THÂN 13,000,000/năm 18,000,000/năm

1

1. 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 trong việc điều trị bệnh 

thuộc phạm vi bảo hiểm. Vật tư y tế sử dụng tại cơ sở y tế. 

2. Biến chứng Thai sản Ngoại trú

3. Chi phí thủ thuật Ngoại trú 

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

3,600,000/lần khám

Nhân viên: Không giới hạn

số tiền/lần khám

Người thân: 5,100,000/lần

khám

2

Điều trị răng bao gồm :

• Khám, chụp X.Q

• Viêm nướu, nha chu.

• Trám răng bằng chất liệu thông thường như amalgam, composite, fuji…

• Điều trị tuỷ răng.

• Cạo vôi răng (lấy cao răng):

• Nhổ răng bệnh lý  (bao gồm tiểu phẫu) 

3,600,000/năm 5,100,000/năm

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. (tối đa

60 ngày/năm)

240,000/ngày 340,000/ngày

4
Chi phí khám thai định kì trước khi sinh bao gồm: xét nghiệm nước tiểu thông 

thường, xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm 2D/3D tiền khám thai
1,200,000/năm 2,000,000/năm
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III. ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN



Thời gian chờ là thời gian mà các quyền lợi liên quan không được chi trả bảo hiểm bao gồm cả những trường hợp thời điểm phát sinh rủi

ro nằm trong thời gian chờ nhưng chi phí phát sinh và hậu quá của đợt điề trị rủi ro này kéo dài quá thời gian chờ quy định.

1. Thời gian chờ
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Nhân viên Người thân

1. Tai nạn (tử vong/điều trị y tế) 0 ngày 0 ngày

2. Bệnh thông thường/ điều trị răng 0 ngày 0 ngày

3. Bệnh có sẵn/bệnh mãn tính/bệnh đặc biệt 0 ngày Chờ tỷ lệ 365 ngày

4. Sảy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sỹ, điều trị thai sản Chờ tỷ lệ 60 ngày Chờ tỷ lệ 60 ngày

5. Sinh đẻ Chờ tỷ lệ 270 ngày Chờ tỷ lệ 270 ngày

6. Tử vong do ốm đau/ bệnh tật thông thường/điều trị răng 30 ngày 30 ngày

7. Tử vong/ tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, 

điều trị thai sản, sinh đẻ

270 ngày 270 ngày

8. Tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh đặc biệt/bệnh có sẵn 365 ngày 365 ngày

Thời gian chờ tính từ thời điểm người được bảo hiểm bắt đầu tham gia bảo hiểm. Các trường hợp đã áp dụng thời gian chờ đầy đủ 01 năm

từ hợp đồng bảo hiểm năm trước miễn thời gian chờ, các trường hợp chưa tham gia bảo hiểm đủ 01 năm: tiếp tục chờ theo như hợp đồng

bảo hiểm năm 2020-2021;

Đối với những người thay đổi mức chương trình: áp dụng thời gian chờ cho tổng mức trách nhiệm chênh lệch năm 2021/2022 so với năm

2020/2021 những quyền lợi bị áp thời gian chờ;



2. Các điểm loại trừ chính
(Chi tiết vui lòng xem quy tắc bảo hiểm)

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
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Điều khoản tai nạn xe máy.

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

Điều khoản tăng giảm

nhân viên/người thân

trong năm (Nhân viên

giảm thì người thân

cũng sẽ giảm cùng

thời điểm với nhân

viên)

Điều khoản mở rộng về

Ngộ độc thực phẩm, đồ

uống

Điều khoản về ngạt

thở do khí độc, khí gas 

và ngạt nước

Điều khoản chi phí

điều trị Đông y, nắn

xương/khớp. 

3. Điều khoản mở rộng

Điều khoản mở rộng về các

chuyến bay không có trong lịch

trình định trước

Điều khoản mở rộng

về rủi ro & mất tích

Điều khoản mở rộng về 

huấn luyện quốc phòng

Điều khoản mở rộng

về đình công, gây rối

và bạo loạn dân sự

Điều khoản mở rộng

về không tặc
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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

Điều khoản mở rộng

về tấn công và giết

người vô cớ 

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

Bảo hiểm 100% chi phí

cho dụng cụ phẫu

thuật trĩ longo

Điều khoản mở rộng

bệnh nghề nghiệp chỉ

áp dụng cho nhân

viên: Được bảo hiểm, 

áp dụng cho tất cả

quyền lợi

3. Điều khoản mở rộng (tiếp)

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%

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

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

Mở rộng chi trả cho 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

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
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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

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

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

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

Miễn dấu công ty và 

chữ ký quản lý trên

giấy yêu cầu bồi

thường

3. Điều khoản mở rộng (tiếp)

Thiết bị, dụng cụ y tế sử

dụng trong phẩu thuật: 

chi trả theo quy tắc bảo

hiểm

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

Miễn dấu bệnh viện

trên kết quả xét nghiệm

với điều kiện đã có đủ

chữ ký và dấu chức

danh của bác sỹ

Vật lý trị liệu: chi trả

theo quy tắc 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)

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
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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);

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

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

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

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

3. Điều khoản mở rộng (tiếp)

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

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

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

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

Miễn dấu công ty và 

chữ ký quản lý trên

giấy yêu cầu bồi

thường
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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

3. Điều khoản mở rộng (tiếp)

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:

+ 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)

+ 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
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IV. BỒI THƯỜNG



C

1. Bảo lãnh
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Một số lưu ý với trường hợp bảo lãnh

Quy định của Bệnh viện

1
Không áp dụng bảo lãnh tại các CSYT thuộc

nhóm CSYT giá cao bao gồm:

1, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội

2, Bệnh viện Vinmec

3, Bệnh viện FV

4, Hệ thống bệnh viện - phòng khám Columbia

2 Bảo lãnh viện phí nội trú tại Bệnh viện Từ Dũ: 

Chỉ thực hiện cho Khách hàng nhập viện sinh (sinh thường/sinh mổ) hoặc có chỉ định phẫu 

thuật. Các trường hợp nhập viện điều trị nội khoa, Khách hàng vui lòng tự thanh toán chi phí 

điều trị và yêu cầu bồi thường sau;

3
Bảo lãnh ngoại trú tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP

HCM
Không bảo lãnh khi giới hạn mức trách nhiệm/lần khám dưới 1.500.000 VND;

4
+ Bảo lãnh nội trú tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP

HCM:

Do hệ thống bệnh viện không tách được chi phí nên Bệnh viện Không bảo lãnh viện phí cho

trường hợp điều trị nội trú khi mức trách nhiệm của khách hàng thấp hơn so với dự trù của

bệnh viện;

5 Bảo lãnh nội trú tại Bệnh viện Hùng Vương:

Do phần mềm kế toán không tách được chi phí được bảo lãnh và chi không thuộc phạm vi bảo

hiểm. Trường hợp này nếu có cam kết hoàn trả từ đơn vị cấp đơn và khách hàng chi phí

không thuộc phạm vi bảo hiểm, PVI sẽ hỗ trợ bảo lãnh toàn bộ chi phí phát sinh tại bệnh viện;

6 Đối với Bệnh viện Da liễu Trung ương:

Bảo lãnh ngoại trú: Tầng 1 Tòa nhà kỹ thuật cao

Bảo lãnh nội trú: Tầng 6 Tòa nhà điều hành

Xuất hóa đơn và quyết toán: Phòng 105, tầng 1 Tòa nhà điều hành;

7 Đóng tạm ứng theo yêu cầu của Bệnh viện:
Trường hợp điều trị nội trú, các bệnh viện có thể yêu cầu đặt cọc. Khoản đặt cọc sẽ được

hoàn trả lại tại thời điểm xuất viện;

Prepared by Bolttech Vietnam



❖Sử dụng thẻ điện tử (thay thế thẻ cứng)

❖App hỗ trợ dịch vụ bồi thường

❖Tin nhắn SMS báo bồi thường

Thẻ bảo hiểm điện tử
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Thẻ bảo hiểm điện tử (tiếp)
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Thẻ bảo hiểm điện tử (tiếp)
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2. Thanh toán trước và bồi thường sau
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TRƯỜNG HỢP KHÁM NGOẠI TRÚ:

1. Giấy yêu cầu bồi thường (Claim form)

▪ Thông tin người được bồi thường, email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng

▪ Liệt kê chi phí, chữ ký người yêu cầu bồi thường

2. Phiếu khám/ sổ khám/ đơn thuốc

▪ Ghi rõ chuẩn đoán, kết luận của bác sĩ, dấu của cơ sở y tế

▪ Đơn thuốc ghi rõ tên, số lượng, dấu của cơ sở y tế (trừ trường hợp như ĐKMR số 8)

▪ Chỉ định chiếu chụp, kết quả chiếu chụp (nếu có)

3. Hóa đơn chi phí y tế

▪ Hóa đơn tài chính nếu chi phí trên 200.000 VNĐ (Ghi tên bệnh nhân, nội dung trong từng khoản chi phí)

▪ Hóa đơn bán lẻ có dấu của nhà thuốc/ bệnh viện với chi phí không quá 200.000 VNĐ

▪ Bảng kê chi tiết các chi phí y tế kèm theo hóa đơn

Lưu ý: các chứng từ y tế cần có dấu của bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh. (trừ trường hợp như ĐKMR số 8)

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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MỘT LẦN KHÁM:

❑Một lần khám bệnh là một lần người bệnh được thầy thuốc thăm khám lâm sàng có hoặc không kết hợp với

cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng) hay các thủ thuật thăm dò khác nhằm

mục đích chẩn đoán bệnh và điều trị;

❑ Trường hợp sau khi khám một chuyên khoa, nếu cần phải gửi người bệnh đi khám chuyên khoa khác, thì tất

cả các lần khám của các chuyên khoa được tính là một lần khám bệnh;

❑ Trường hợp nhiều thầy thuốc chuyên khoa cùng hội chẩn trước một người bệnh theo quy chế bệnh viện thì

chỉ được tính là một lần khám bệnh;

❑ Trường hợp người bệnh khám một chuyên khoa nhiều lần trong ngày thì chỉ được tính là một lần khám

bệnh. Trường hợp người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một cơ sở y tế, trong một lần khám bệnh

nếu có chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị của bác sĩ mỗi khoa thì tương ứng tất cả các lần khám ở các khoa

được tính là 1 lần khám bệnh

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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TRƯỜNG HỢP NỘI TRÚ:

1. Giấy yêu cầu bồi thường (claim form)

▪ Thông tin người được bồi thường, email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng

▪ Liệt kê chi phí, chữ ký người yêu cầu bồi thường

2. Phiếu khám/ sổ khám/ đơn thuốc

▪ Ghi rõ chuẩn đoán, kết luận của bác sĩ

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

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

▪ Bảng kê chi tiết viện phí

▪ Tai nạn (biên bản tường trình tai nạn có kỹ và đóng dấu của các công ty/ cơ quan liên quan)

3. Hóa đơn chi phí y tế

▪ Hóa đơn tài chính nếu chi phí trên 200.000 VNĐ (Ghi tên bệnh nhân, nội dung trong từng khoản chi phí)

▪ Hóa đơn bán lẻ có dấu của nhà thuốc/ bệnh viện với chi phí không quá 200.000 VNĐ

• Lưu ý: các chứng từ y tế cần có dấu của bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh.

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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TRƯỜNG HỢP THAI SẢN:

1. Giấy yêu cầu bồi thường (Claim form)

▪ Thông tin người được bồi thường, email, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng

▪ Liệt kê chi phí, chữ ký người yêu cầu bồi thường

2. Phiếu khám/ sổ khám/ đơn thuốc

▪ Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có sinh mổ)

▪ Phiếu chỉ định mổ (trường hợp sinh mổ); Đơn thuốc; Kết quả xét nghiệm

▪ Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh bản photo

▪ Bảng kê chi tiết viện phí

3. Hóa đơn chi phí y tế

▪ Hóa đơn tài chính nếu chi phí trên 200.000 VNĐ (Ghi tên bệnh nhân, nội dung trong từng khoản chi phí)

▪ Hóa đơn bán lẻ có dấu của nhà thuốc/ bệnh viện với chi phí không quá 200.000 VNĐ

• Lưu ý: các chứng từ y tế cần có dấu của bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh.

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ TAI NẠN:

Ngoài các giấy tờ như hướng dẫn trên cần có thêm:

1. Biên bản tường trình tai nạn của người yêu cầu bồi thường có xác nhận của cơ quan/ bộ phận liên quan

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

3. Biên bản giám định thương tật (nếu có)

3. Giấy phép lái xe photo (trường hợp lái xe từ 50cc trở lên) 

4. Giấy chứng tử (trường hợp tử vong)

Lưu ý: Các chứng từ y tế cần có dấu của bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh.

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ/ NHA KHOA TAI NẠN

Giấy YCBT (Claim form)
✓ ✓ ✓

Phiếu khám, đơn thuốc
✓ ✓ ✓

Chỉ định và kết quả xét nghiệm
✓ ✓ ✓

Bảng kê chi phí viện phí
✓ ✓ ✓

Biên lai, hóa đơn liên quan
✓ ✓ ✓

Giấy ra viện, giấy phẫu thuật
✓ _ ✓

Tường trình tai nạn _ _ ✓

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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KIỂM TRA CHỨNG TỪ ONLINE

Để kiểm tra hồ sơ online, người được bảo hiểm gửi file ảnh hồ sơ bệnh án về email sau: 

(Title mail: Viettel/PVI – Check HSBT – Tên Người được bảo hiểm)

Hà Nội Hồ Chí Minh

To: chien.duong@bolttech.io 

Cc: mai.pham@bolttech.io /SDT 0904990910

minh.nguyen@bolttech.io / SDT 0943 457 005

To: thuyet.nguyen@bolttech.io

Cc: mai.pham@bolttech.io /0904990910

minh.nguyen@bolttech.io / SDT 0943 457 005

Hoặc liên hệ qua zalo với các số điện thoại trên.

2. Thanh toán trước và bồi thường sau (tiếp)
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NỘP HỒ SƠ GỐC:

Khách hàng vui lòng gửi hồ sơ gốc về địa chỉ sau:

Hà Nội Hồ Chí Minh

Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, 

Hà Nội

▪ Mr Hùng Chiến: 0838 830 038

▪ Ms Quỳnh Mai: 0904990910

▪ Ms Hồng Minh: 0943 457 005

Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, 

Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

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

3. Thông tin gửi Hồ sơ bồi thường
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NHA KHOA

1. Nha khoa Minh Tâm

2. TT Nha Khoa Viplab

3. Nha khoa Bảo Việt

4. Nha khoa Việt Chi

5. Nha khoa Minh Thu

6. Nha khoa 105 Thành Công

7. Nha khoa Mỹ

8. Trung tâm nha khoa BS Thành 

9. Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Gia

10. Nha khoa Mỹ Châu

11. Phòng khám răng hàm mặt Việt Xô

12. Nha khoa Sài Gòn

13. Nha khoa Minh Tâm

14. Phòng khám nha khoa Sài Gòn

15. Phòng khám đa khoa Minh Tâm

16. Nha khoa Phạm Dương

17. Nha khoa quốc tế Nguyễn Khoa

18. Phòng khám nha khoa Hà Anh

19. Nha Khoa Việt Nhật

20. Nha khoa Thành Công

21. Trung tâm nha khoa 225

22. Nha khoa Quốc tế Hà Nội Seoul thuộc 

Công ty TNHH Nha khoa Thiên Phúc

BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁMNHÀ THUỐC

PHÍA NAM

1. Nhà Thuốc Tân Bình 4

2. Nhà Thuốc Mỹ Châu

3. Nhà thuốc Maika

PHÍA BẮC

1. Công ty TNHH Thương Mại Dược phẩm 

Hạnh Hải (195-197 Nguyễn Trãi, P.Tân 

Sơn, TP Thanh Hóa)

2. Nhà thuốc Hưng Hà - Ds Thái Nguyễn 

Hùng Thu (115 Phủ Doãn)

3. Nhà thuốc Liên Mai (625 Hoàng Hoa 

Thám, Q. Ba Đình, HN)

4. Trung tâm thương mại dược phẩm

Hòa Bình (816 Đồng Tiến, Hòa Bình)

5. Nhà thuốc Nghĩa Hưng (364 Trương 

Định, quận Hoàng Mai)

6. Quầy thuốc Nhân Hưng (Mỹ Hào, Hưng 

Yên)

PHÍA BẮC

1. PK chuyên khoa Tai Mũi Họng

2. PK chuyên khoa Tai Mũi Họng 

3. PK ĐK Thiên Hòa

4. Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng

5. Phòng khám chuyên khoa phục hồi 

chứcnăng trực thuộc công ty cổ phần 

đầu tư Kim Sa (12 Lê Quý Đôn, P.Bạch 

Đằng, HN)

PHÍA NAM

1. PK 3/2 (Phường 16-Q11-TPHCM)

2. PK ĐK Quốc Tế (221 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, TP HCM.)

3. PK ĐK Thanh Bình (Quận 5, TPCHM)

4. Danh sách CSYT không được bảo hiểm
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1 Đơn bảo hiểm này có bảo hiểm cho tử vong và chi phí y tế do Covid-19.

2 Đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho Biến chứng thai sản ngoại trú, ví dụ như nạo/hút thai ngoại trú theo chỉ định của bác sĩ.

3
Đơn bảo hiểm không bảo hiểm cho khám sức khỏe định kỳ. Do đó khi đi khám, NĐBH nên ghi rõ triệu chứng (mệt, đau bụng, đau đầu, …) lúc làm

Sổ/ Phiếu khám, không ghi là đến “KIỂM TRA ĐỊNH KỲ”. 

4
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho thuốc không có chỉ định của bác sỹ hoặc không theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, khi gặp tên thuốc lạ cần

tham vấn bác sĩ về việc lựa chọn loại thuốc hợp lý để có thể được bảo hiểm.

5
PVI mở rộng điều trị răng tại các bệnh viện, các cơ sở y tế có giấy phép hoạt động hợp pháp nhưng loại trừ các cơ sở y tế trong danh sách cơ sở 

y tế loại trừ.

6
Các trường hợp xuất hóa đơn điện tử đều phải làm hóa đơn chuyển đổi. Phải có chữ kí, họ tên người chuyển đổi và dấu tròn bệnh viện trên hóa 

đơn

7 Nếu chỉ có thể cung cấp hóa đơn điện tử (không phải bản chuyển đổi) thì cần nộp tất cả các chứng từ y tế bản gốc cho Công ty bảo hiểm

8

Trường hợp người bệnh khám một chuyên khoa nhiều lần trong ngày thì chỉ được tính là một lần khám bệnh. Trường hợp người bệnh khám

nhiều chuyên khoa trong cùng một cơ sở y tế, trong một lần khám bệnh nếu có chẩn đoán bệnh và chỉ định điều trị của bác sĩ mỗi khoa thì tương

ứng tất cả các lần khám ở các khoa được tính là 1 lần khám bệnh. Vì vậy, nếu có dự định khám nhiều chuyên khoa tại cùng 1 cơ sở y tế thì nên đi

khám vào 1 ngày khác để được tính là nhiều lần khám ngoại trú.
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9

Phòng tiêu chuẩn: được giới hạn tới phòng đơn có giá thấp nhất tại cơ sở y tế (CSYT) điều trị, không bao gồm phòng theo yêu cầu, phòng VIP 

và bao phòng;

Phòng tiêu chuẩn tại bệnh viện công lập: được giới hạn tới phòng đơn có giá thấp nhất /phổ biến nhất tại khoa/đơn vị đã thực hiện điều trị, 

không bao gồm phòng theo yêu cầu, phòng VIP, bao phòng và phòng điều trị tại khoa/đơn vị điều trị quốc tế tại các bệnh viện công lập.

10
Nội soi/thủ thuật (bao gồm nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh mà không điều trị ví dụ như nội soi đại tràng/ 

dạ dày gây mê có phát sinh tiền giường nhưng chỉ nhằm mục đích chẩn đoán bệnh thì sẽ được chi trả theo quyền lợi Ngoại trú.

11
Các chứng từ y tế cần có dấu của bệnh viện/ cơ sở khám chữa bệnh.

12
Khi nhổ răng khôn tại các cơ sở y tế theo quy định, nên ghi rõ triệu chứng (dù có hay không) là “răng số 8  viêm/sưng đau” không được ghi “nhổ

theo yêu cầu của bệnh nhân” vì sẽ không được bảo hiểm.

13 Mua thuốc trong vòng 5 ngày kể từ ngày kê đơn & Hóa đơn xuất trong 30 ngày kể từ ngày khám, ngày ra viên

14

Bệnh có sẵn: là bất kỳ bệnh nào của Người được bảo hiểm có từ trước ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm có triệu chứng về mặt y khoa, đã tồn tại

và có nguồn gốc từ trước khi bảo hiểm có hiệu lực, bất kể là Người được bảo hiểm đã được điều trị hay được tư vấn khám trước đó hay chưa.

Ngoài các bệnh có sẵn theo định nghĩa trên, một số bệnh sau được hiểu là bệnh có sẵn : viêm Amiđan cần phải cắt, viêm VA cần phải nạo,vẹo

vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, thoái hóa khớp / đốt sống / cột sống, viêm tai giữa cần phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm

15

Bệnh đặc biệt: Là các bệnh ung thư, u các loại, huyết áp, các bệnh về tim, loét dạ dày, viêm đa khớp, viêm gan (A,B,C), sỏi các loại trong hệ

thống tiết niệu và đường mật, viêm xoang, đái tháo đường, hen phế quản, Parkinson, viêm thận, các bệnh liên quan đến hệ thống tạo máu (bao

gồm suy tuỷ, bạch cầu cấp, bạch cầu mãn tính
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TƯ VẤN VỀ BỒI THƯỜNG

• Mr. Hùng Chiến – Bolttech Việt Nam

Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A 

Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Email: chien.duong@bolttech.io

Tel: 0838 830 038

• Ms. Ánh Thuyết – Bolttech Việt Nam

Tầng 8, tòa Platinum, 145 Điện Biên Phủ, p. 

Đa Kao, Q.1, HCM

Email: Thuyet.nguyen@bolttech.io

Tel: 0287 1080 668 – Ext: 203

TƯ VẤN VỀ QUYỀN LỢI

• Ms Quỳnh Mai: - 0904 990 910

mai.pham@bolttech.io

• Ms Hồng Minh: - 0943 457 005 

minh.Nguyen@bolttech.io

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Prepared by Bolttech Vietnam

mailto:chien.duong@bolttech.io
mailto:Thuyet.nguyen@bolttech.io
mailto:huyet.nguyen@bolttech.io
mailto:mai.pham@bolttech.io
mailto:minh.Nguyen@bolttech.io


THANK YOU !
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