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Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm và chỉ mang tính chất tham khảo 

 

  

Chủ hợp đồng bảo hiểm : CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FWD VIỆT NAM  

Người được bảo hiểm : Người thân của Cán bộ nhân viên  

Thời hạn bảo hiểm : Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 (bao gồm cả hai ngày này) 

Công ty bảo hiểm : CÔNG TY BẢO HIỂM PTI THĂNG LONG 

Đơn vị tư vấn : Bolttech Việt Nam 

Đơn vị giải quyết bồi thường : Công ty Cổ phần Insmart 

I.  THÔNG TIN CHUNG 



I I .  QUYỀN LỢI  BẢO HIỂM

PREPARED BY BOLTTECH VIETNAM
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  NGƯỜI THÂN 

I BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24   

  Phạm vi địa lý Toàn cầu 

1 
TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI 
NẠN 

VND 100,000,000/năm 

1.1 Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Tối đa số tiền bảo hiểm 

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

2 CHI PHÍ Y TẾ ĐIỀU TRỊ DO TAI NẠN  VND 50,000,000/năm 

  
Chi phí y tế điều trị thương tật theo chỉ định của bác sỹ bao gồm chi 
phí vận chuyển khẩn cấp (loại trừ vận chuyển đường hàng không 
và dịch vụ SOS/IPA) 

Chi trả theo chi phí thực tế, (dựa trên 
chứng từ, hóa đơn hợp lệ), tối đa số 

tiền bảo hiểm 

 Chi phí taxi trong trường hợp khẩn cấp VND 300,00/năm 

3 
TRỢ CẤP LƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ ĐIỀU TRỊ THƯƠNG 
TẬT DO TAI NẠN 

KHÔNG ÁP DỤNG 

 

Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều trị thương tật thực tế theo 
chỉ định của bác sỹ 

Lương ngày = Lương tháng/ 30 

 

 

  

II. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
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 NGƯỜI THÂN 

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

1 
TỬ VONG/THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO MỌI NGUYÊN NHÂN 
BAO GỒM TỬ VONG KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN NGOẠI TRỪ 
NGUYÊN NHÂN TAI NẠN 

VND 100,000,000/năm 

  Phạm vi địa lý Toàn cầu 

 Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn  100% số tiền bảo hiểm 

 Thương tật bộ phận vĩnh viễn Chi trả % theo bảng tỷ lệ thương tật 

2 ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU/ BỆNH TẬT /THAI SẢN VND 105,000,000/năm 

 Phạm vi địa lý Việt Nam 

2.1 Chi phí viện phí phát sinh trong quá trình nằm viện VND 105,000,000/năm 

  

- Chi phí tiền giường. Trong trường hợp điều trị tại bệnh viện quốc tế; 
bệnh viện tư; khoa quốc tế, khoa tự nguyện, theo yêu cầu, và các 
khoa có tính chất tương đương tại bệnh viện công thì tiền giường là 
chi phí tiền giường của phòng đơn tiêu chuẩn. Phòng đơn tiêu chuẩn 
là phòng 01 giường có giá thấp nhất tại Bệnh viện/khoa/điều trị. 
Trường hợp NĐBH sử dụng phòng VIP và/ hoặc phòng hạng sang 
của bệnh viện, PTI sẽ thanh toán chi phí tiền giường của phòng đơn 
tiêu chuẩn. 

- Suất ăn theo tiêu chuẩn của Bệnh viện 

- Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt (phòng điều trị tích cực ICU) 

- Chi phí hành chính, chi phí máu, huyết tương 

- Thuốc và dược phẩm trong thời gian nằm viện 

- Chi phí băng, nẹp và bó bột 

- Vật lí trị liệu (nếu cần thiết trong quá trình nằm viện và theo chỉ định 
bác sỹ) 

- Tiêm tĩnh mạch 

- Chụp X-quang, MRI, CT và PET, các xét nghiệm chẩn đoán khác 
theo chỉ định của bác sỹ 

- Điều trị trong ngày 

- Chi phí y tế khác theo chỉ định bác sỹ 

 

 

 

VND 2,100,000/ngày 

Tối đa 60 ngày /năm  
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 NGƯỜI THÂN 

  Định nghĩa phòng đơn tiêu chuẩn 
Phòng đơn tiêu chuẩn - phòng 01 
giường có giá thấp nhất tại Bệnh viện, 
không bao gồm phòng bao, phòng VIP 

2.2 Phẫu thuật  VND 105,000,000/năm 

  

PTI thanh toán các chi phí:  

- 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) chi trả theo hạn mức 
100% hạn mức phẫu thuật. Danh mục thủ thuật được quy định trong 
Bảng phân loại Thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y Tế 

- Chí 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 cấy ghép nội tạng (không bao gồm chi phí mua nội tạng và 
các chi phí liên quan đến người hiến nội tạng) 

- Chi phí phẫu thuật lại 

Tối đa STBH của quyền lợi phẫu thuật 

2.3 Chi phí điều trị tại phòng cấp cứu, phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) 
Tối đa đến số tiền bảo hiểm 

  Các quyền lợi khác  

2.4 
Chi phí y tế trước nhập viện (trong vòng 30 ngày trước khi nhập 
viện) 

VND 3,000,000/năm 

2.5 
Chi phí điều trị ngay sau xuất viện (trong vòng 45 ngày sau xuất 
viện) 

VND 3,000,000/năm 

2.6 
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà theo chỉ định của bác sĩ (trong vòng 15 
ngày sau khi xuất viện) 

VND 3,000,000/năm 

2.7 
Vận chuyển cấp cứu nội địa bằng xe cứu thương đến Bệnh viện địa 
phương hoặc taxi cho tình trạng nguy kịch (không bao gồm vận 
chuyển bằng đường Hàng không và dịch vụ SOS/ IPA) 

Tối đa số tiền bảo hiểm 

 Chi phí vận chuyển cấp cứu bằng xe taxi VND 500,000  

2.8 Phục hồi chức năng VND 5,000,000/năm
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 NGƯỜI THÂN 
 

 

2.9 Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày/năm)    

 
Trợ cấp nằm viện tại khoa quốc tế & khoa dịch vụ tự nguyện, khoa 
theo yêu cầu tại bệnh viện công và bệnh viện khác (Tối đa 60 
ngày/năm) 

VND 50,000 / ngày 

 
 

 
Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công (trừ khoa quốc tế & khoa dịch 
vụ tự nguyện, khoa theo yêu cầu) (Tối đa 60 ngày/năm) 

VND 100,000 / ngày 
 

 

2.10 Trợ cấp mai táng VND 2,100,000   

 Làm rõ Quyền lợi thai sản (thuộc nội trú), tối đa: VND 210,000,000/năm   

  Sinh thường   

Bảo hiểm theo tất cả các hạn mức phụ 
của quyền lợi Nội trú từ [2.1] đến 

[2.10] 

  

 Sinh mổ theo chỉ định của bác sĩ  

 Biến chứng thai sản  

 

Chi phí dưỡng nhi/ năm 

Những chi phí liên quan đến việc chăm sóc em bé tại bệnh viện 
ngay sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện (loại trừ chi 
phí xét nghiệm tầm soát, chi phí điều trị cho em bé, vật dụng cá 
nhân và chi phí thức ăn cho em bé) 

VND 1,000,000/năm  

 
Trợ cấp sinh tại bệnh viện công (không sử dụng khoa dịch vụ/ quốc 
tế) 

  

 

- Sinh thường 1,000,000/ ca  

- Sinh mổ 1,500,000/ ca  
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 NGƯỜI THÂN 
  

 

3 
ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, THAI SẢN (BAO 
GỒM CHĂM SÓC RĂNG CƠ BẢN 

VND 10,000,000/năm 
  

 

 Phạm vi địa lý Việt Nam    

3.1 

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh: 
- Chi phí khám bệnh,  
- Tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ,  
-  Chi phí chụp X – Quang, xét nghiệm, siêu âm, trị liệu học bức xạ, 
các liệu pháp ánh sáng do bác sỹ chỉ định và cần thiết cho việc chẩn 
đoán và điều trị bệnh  
- Thủ thuật điều trị ngoại trú. 
- Biến chứng thai sản ngoại trú  
- Chi phí khám Vật lý trị liệu lần đầu tiên đối với mỗi đợt (lộ trình) 
điều trị 

VND 1,900,000 

/lần khám 

  

 

  

 

  Giới hạn số lần khám/năm không giới hạn    

3.2 

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 tối đa 600,000 VND/người/năm 

 

VND 1,870,000/năm 

 

 

  

 

3.3 

Vật lý trị liệu: 

Điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, nhiệt, 
liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị khác tương tự do bác 
sĩ chỉ định tại Bệnh viện và phòng khám, loại trừ phòng khám ACC, 
Prochiro, Maple Healthcare (Tối đa 60 ngày /năm) 

VND 63,000/ngày 

  

 

3.4 

Khám thai định kì 

- Khám thai 

- Siêu âm 

- Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 

- Xét nghiệm công thức máu 

VND 1,000,000/năm 

  

 



I I I .  ĐIỀU KIỆN THAM GIA

PREPARED BY BOLTTECH VIETNAM
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Điều kiện tham gia 

Từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi. Mở rộng đối tượng bố mẹ đã tham gia liên tục từ trước năm 65 tuổi sẽ được tái 

tục tối đa đến 67 tuổi 

Không mắc các bệnh tâm thần, động kinh 

Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên 

Không bị bệnh ung thư (chỉ áp dụng với người thân trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm) 

Người thân  

Bao gồm bố mẹ chồng/ bố mẹ vợ, vợ/chồng, con cái hợp pháp của nhân viên. 

Trẻ em: Từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 18 tuổi hoặc hết 24 tuổi (nếu đang theo học các khóa học toàn thời gian, chưa 

kết hôn và sống phụ thuộc vào người được bảo hiểm).  

(*) Quyền lợi Thai sản không áp dụng với con cái. 

Điều kiện tham gia của người thân 

- Tất cả người thân chỉ được phép đăng ký tham gia một lần trong một năm tại thời điểm bắt đầu có hiệu lực, ngoại 

trừ các trường hợp sau: 

+ Những người thân của nhân viên mới 

+ Vợ, chồng mới cưới trong giữa năm bảo hiểm  

+ Con mới sinh và đủ điều kiện tham gia 

- Trường hợp Nhân viên nghỉ việc, Người thân cũng sẽ bị loại khỏi Hợp đồng bảo hiểm cùng ngày với ngày nghỉ việc 

của nhân viên 

 

 

  

III. ĐIỀU KIỆN THAM GIA 



IV .  THỜI GIAN CHỜ

PREPARED BY BOLTTECH VIETNAM
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 NGƯỜI THÂN 

1. Trường hợp đã chờ đủ 1 năm từ hợp đồng bảo hiểm năm 

trước  
Miễn thời gian chờ 

2. Với các trường hợp chờ chưa đủ 01 năm hoặc tham gia từ 

Sửa đổi bổ sung 
Tiếp tục chờ phần thời gian chờ còn lại 

3. Với các TH tham gia mới Áp dụng như sau 

Tai nạn không áp dụng 

Ốm bệnh thông thường không áp dụng 

Biến chứng thai sản Trả theo tỷ lệ 60 ngày 

Sinh đẻ Trả theo tỷ lệ 270 ngày 

Điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn không áp dụng 

Tử vong do bệnh thông thường không áp dụng 

Tử vong do thai sản 12 tháng 

Tử vong/TTVV do bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt 12 tháng 

 

 Thời gian chờ: Là khoảng thời gian mà Người được bảo hiểm không được thanh toán cho một quyền lợi 

bảo hiểm cụ thể, bao gồm cả những sự kiện bảo hiểm phát sinh trong thời gian chờ nhưng hậu quả xảy 

ra/điều trị kéo dài ngoài thời gian chờ và trong thời hạn bảo hiểm. 

 

 Bệnh có sẵn: là bất kỳ một tình trạng sức khỏe nào của Người được bảo hiểm đã được chẩn đoán; hoặc 

đã xuất hiện triệu chứng trước ngày gia nhập bảo hiểm khiến cho một người bình thường phải đi khám, điều 

trị; hoặc do có tình trạng đó mà chuyên gia y tế đã khuyên người được bảo hiểm cần phải điều trị bất kể là 

Người được bảo hiểm đã thực sự được điều trị hay chưa. 

 

 Bệnh đặc biệt: là các bệnh ung thư, u bướu các loại, huyết áp, các bệnh về tim, loét dạ dày, viêm khớp, 

viêm gan (A, B, C), sỏi các loại trong hệ thống tiết niệu và đường mật, viêm xoang mãn tính, đái tháo đường, 

hen phế quản, Parkinson, viêm thận, các bệnh liên quan đến hệ thống tạo máu (bao gồm suy tủy, bạch cầu 

cấp, bạch cầu mãn tính). 

 

 Cách tính chờ tỷ lệ 60 (270) ngày: Số tiền bảo hiểm = Chi phí thực tế phát sinh/ 60 (270) ngày * Số ngày 

xảy ra tổn thất 

(Số ngày xảy ra tổn thất = ngày điều trị - ngày bắt đầu hiệu lực HĐ) 

  

IV. THỜI GIAN CHỜ 



V.  ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG

PREPARED BY BOLTTECH VIETNAM
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ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG 

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

1. Bảo hiểm dao longo trong 
phẫu thuật trĩ 

Bảo hiểm cho bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ theo kỹ thuật Longo theo số tiền bảo hiểm tối 
đa với điều kiện sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm 

2. Stent động mạch, van 
tim… 

Bảo hiểm cho stent động mạch vành, van tim, cathenter trong phẫu thuật tim, lưới 
trong phẫu thuật thoát vị bẹn, vớ y khoa trong điều trị giãn tĩnh mạch, rọ tán sỏi đối 
với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm 

3. Vật tư y tế 

Bảo hiểm chi phí liên quan tới các vật tư y tế, thiết bị y tế bao gồm nhưng không giới 
hạn như nước muối sinh lý và nước biển sâu (natriclorid, humer, sterimar, xisat và 
các chất liệu tương tự), các chế phẩm men vi sinh... trong quyền lợi điều trị ngoại trú 
đối với sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm: Áp dụng, tối đa 500,000 VND/người/năm 

4. Thiết bị gắn vào cơ thể 
Đinh, nẹp, vis, chốt treo vào cơ thể được bảo hiểm đến giới hạn tối đa của quyền lợi 
“Chi phí y tế” nếu do tai nạn, hoặc quyền lợi “Phẫu thuật” nếu do ốm đau, bệnh tật. 

5. Thuốc điều trị dự phòng 
Bảo hiểm cho thuốc điều trị dự phòng những biến chứng/tác dụng phụ có thể xảy ra 
khi sử dụng thuốc điều trị, thuốc điều trị dự phòng được kê theo chỉ định của bác sĩ. 
Áp dụng, tối đa 500,000 VND/người/năm 

6. Tái tạo gân/dây chằng 
Bảo hiểm cho chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật tái tạo gân/dây chằng. đối với sự 
kiện thuộc phạm vi bảo hiểm. 

7. Khám ra bệnh nhưng 
không có phác đồ điều trị y 
tế 

Trong trường hợp người được bảo hiểm đi khám bệnh, có chẩn đoán bệnh nhưng 
không có phác đồ điều trị y tế, PTI mở rộng chi trả các chi phí phát sinh theo giới hạn 
1 lần khám ngoại trú 

8. Các chi phí xét nghiệm, 
chẩn đoán hình ảnh nhằm 
tầm soát, kiểm tra bệnh 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm có triệu chứng bất thường, CTBH đồng ý 
trả chi phí cho các xét nghiệm, siêu âm hoặc X-quang…liên quan tới triệu chứng, 
theo chỉ định của bác sĩ điều trị mặc dù kết quả của các xét nghiệm, siêu âm, X-
quang…là bình thường hoặc không có chẩn đoán bệnh với điều kiện lần khám này 
có chẩn đoán bệnh cuối cùng và phác đồ điều trị y tế. Áp dụng, tối đa 500,000 
VND/người/năm 

9. Bệnh nghề nghiệp 
Điều khoản bảo hiểm Bệnh nghề nghiệp: CTBH đồng ý coi bệnh nghề nghiệp như sự 
kiện tai nạn và mở rộng bảo hiểm các chi phí y tế điều trị bệnh nghề nghiệp được 
quy định bởi Bộ Luật Lao động dưới quyền lợi chi phí y tế cho tai nạn 

V. ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG  
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10. Điều khoản mất tích (24 
tháng) 

Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện 
pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn 
không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu 
của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích. 
Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu 
không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày 
đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được 
ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm 
tiếp theo năm có tin tức cuối cùng. Các bên cũng đồng ý và thỏa thuận rằng nếu một 
người được bảo hiểm mất tích do nguyên nhân tai nạn thì PTI cho là người đó đã tử 
vong và sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong quy 
định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên nếu sau đó người mất tích được biết là 
vẫn còn sống, thì người được hưởng lợi số tiền bảo hiểm trên trả lại ngay cho PTI số 
tiền PTI đã bồi thường cho họ 

11. Điều khoản đình công, 
nổi loạn và bạo động dân sự  

Các bên thống nhất và đồng ý rằng dù có bất kể điều gì trái ngược được viết trong 
trong hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng này vẫn mở rộng bảo hiểm cho trường hợp 
Tử vong, thương tật hoặc các chi phí y tế xảy ra do hậu quả của đình công, nổi loạn 
và bạo động dân sự mà theo điều khoản này thương tật là nguyên nhân trực tiếp 
của: 
- Hành động của bất kỳ người nào cùng tham gia với các người khác làm náo động 
sự yên bình của cộng đồng (dù có liên quan tới cuộc đình công hoặc nổi loạn dẫn 
đến gây áp lực đóng cửa nhà máy hay không); 
- Hành động của người có thẩm quyền pháp lý trong việc đàn áp hoặc cố gắng ngăn 
chặn bất cứ sự nổi loạn hoặc giảm thiểu hậu quả của sự nổi loạn đó; 
- Hành động cố ý của người tham gia đình công hoặc công nhân nổi loạn để kích 
động đình công hoặc chống lại việc đóng cửa nhà máy; 
- Hành động của người có thẩm quyền trong việc ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn 
chặn hành động hoặc giảm thiểu hậu quả của những hành động đó. 

12. Điều khoản ngộ độc thức 
ăn, đồ uống và khí độc 

Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho trường hợp ngộ độc thức ăn, đồ uống và khí độc: 
CTBH đồng ý coi sự kiện ngộ độc như sự kiện tai nạn và sẽ được bảo hiểm dưới 
quyền lợi Bảo hiểm tai nạn tuân theo quy định của bộ Hợp đồng bảo hiểm. Tổng 
mức trách nhiệm tích tụ không vượt quá VND 2,100,000,000/vụ 

13. Số lượng thuốc bác sỹ 
kê trên đơn thuốc để sử 
dụng nhiều hơn 30 ngày 

CTBH đồng ý thanh toán đơn thuốc có số lượng thuốc được kê trên 30 ngày tối đa 
không quá 3 tháng đối với bệnh mãn tính (không áp dụng với Vitamin + thuốc bổ). 
Bệnh mãn tính được áp dụng theo danh sách bệnh cần điều trị dài ngày của Bộ y tế. 
CTBH cung cấp danh sách bệnh cần điều trị dài ngày của BTY - thông tư 
46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 

14. Quyền lợi một lần khám 
ngoại trú 

Công ty bảo hiểm sẽ chi trả các hạng mục khám dẫn đến kết luận bệnh và chi phí 
thuốc men dưới quyền lợi "Một lần khám ngoại trú" 

15. Dược mĩ phẩm, thực 
phẩm chức năng 

Bảo hiểm cho dược mĩ phẩm trong điều trị da liễu, thực phẩm chức năng theo đơn 
kê của bác sĩ như kem Cetaphil trong điều trị chàm khô. Tối đa VND 300,000/năm 
(chỉ áp dụng với ngoại trú) 

16. Rối loạn chức năng sinh 
dục 

CTBH sẽ chi trả cho điều bị các bệnh rối loạn chức năng sinh dục bao gồm: rối loạn 
kinh nguyệt, cường kinh, rong kinh bệnh lý. 
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17. Chi phí phẫu thuật tại 
bệnh viện Công (không áp 
dụng cho Thai sản) 

Công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán chi phí Phẫu thuật theo yêu cầu bao gồm 
nhưng không giới hạn Phẫu thuật ngoài giờ, Phẫu thuật sớm,... tại cơ sở y tế nhà 
nước (loại trừ các khoa quốc tế/tự nguyện/khoa theo yêu cầu) và chi phí gói phẫu 
thuật không có bảng kê theo quyền lợi Phẫu thuật trong Hợp đồng bảo hiểm. Giới 
hạn: 5,000,000 VNĐ/người/năm 

18. Điều khoản bảo hiểm cho 
Bệnh trứng cá, rụng tóc, tăng 
sắc tố da 

CTBH đồng ý mở rộng bảo hiểm cho bệnh Bệnh trứng cá, rụng tóc, tăng sắc tố da 

19. Chi phí đánh bóng răng 
Công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán chi phí cạo vôi răng bao gồm cả chi phí đánh 
bóng răng được thực hiện trong gói lấy cao răng của cơ sở y tế mà không bóc tách 
được riêng chi phí 

20. Được thanh toán chi phí 
mua thuốc sau 5 ngày kể từ 
ngày kê đơn với bệnh mãn 
tính 

Được thanh toán chi phí mua thuốc sau 5 ngày kể từ ngày kê đơn với bệnh mãn tính 
(theo thông tư số 46/2016/TT-BYT của Bộ Y tế). Công ty bảo hiểm đồng ý thanh toán 
chi phí mua thuốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày bác sỹ kê đơn đối với bệnh mãn 
tính. 

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 

1. Dấu công ty và chữ ký 
nhân sự trên claim form 

Công ty bảo hiểm đồng ý miễn chữ ký và đóng dấu của nhân sự trên giấy yêu cầu 
bồi thường 

2. Biên lai bán lẻ 

Chấp nhận 02 hóa đơn bán lẻ bao gồm 01 hóa đơn tiền khám và 01 hóa đơn tiền 
thuốc/ lần khám. Tối đa VND 200,000/ hóa đơn. Đồng ý mở rộng chấp nhận 03 hóa 
đơn bán lẻ bao gồm 01 hóa đơn tiền khám và 02 hóa đơn tiến thuốc nếu thuốc được 
mua tại 02 nhà thuốc hợp pháp khác nhau 

3. Không yêu cầu xác nhận 
từ Nhân sự/Chủ hợp đồng 

Công ty bảo hiểm không yêu cầu xác nhận từ Nhân sự/Chủ hợp đồng bảo hiểm cho 
Người được bảo hiểm khi tiến hành bảo lãnh viện phí, với điều kiện thỏa mãn Điều 
khoản bảo hiểm tự động khi có điều chỉnh nhận sự, và Người được bảo hiểm xuất 
trình thẻ bảo hiểm và CMND/Giấy khai sinh cho bệnh viện/phòng khám 

4. Điều khoản miễn dấu 
pháp nhân (Dấu tròn) trên 
hóa đơn ở cơ sở y tế nhà 
nước 

Điều khoản miễn dấu pháp nhân (Dấu tròn) trên hóa đơn ở cơ sở y tế nhà nước: 
Việc đóng dấu pháp nhân trên hóa đơn bán hàng hay hóa đơn điện tử cần tuân thủ 
theo quy định của Bộ tài chính trừ trường hợp cơ sở y tế được miễn dấu. 

5. Điều kiện về miễn bảng kê 
chi tiết viện phí nội trú ở cơ 
sở y tế nhà nước (3,000,000 
đ) 

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu bảng kê chi tiết viện phí với chi phí y tế từ 
3,000,000 VNĐ/ lần nằm viện trở xuống tại cơ sở y tế nhà nước (không bao gồm 
khoa tự nguyện và khoa quốc tế tại cơ sở y tế nhà nước). Điều kiện này không tính 
tới các biên lai viện phí đã có bảng kê viện phí 

6. Điều kiện về miễn bảng kê 
chi tiết viện phí ngoại trú ở 
cơ sở y tế nhà nước 
(500,000 đ) 

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu bảng kê chi tiết viện phí với hóa đơn từ 
500,000 VNĐ/ lần khám ngoại trú trở xuống tại cơ sở y tế nhà nước (không bao gồm 
khoa tự nguyện và khoa quốc tế tại cơ sở y tế nhà nước) (Không áp dụng với chi phí 
mua thuốc) 
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7. Chứng từ y tế bản copy 
không có xác nhận của nhân 
sự 

CTBH đồng ý đối với chứng từ y tế bản copy không có xác nhận của nhân sự (không 
bao gồm chứng từ thanh toán), trong trường hợp cần thiết khách hàng phải cung cấp 
chứng từ y tế bản gốc để Công ty bảo hiểm đối chiếu. Điều khoản này không áp 
dụng với trường hợp hóa đơn điện tử. 

8. Chứng từ y tế trong 
trường hợp hồ sơ có hóa 
đơn điện tử 

Đối với trường hợp cơ sở y tế/ nhà thuốc sử dụng hóa đơn điện tử: 
 - Chứng từ y tế cung cấp cùng Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bản gốc hoặc bản 
photo khi: 
 + Nếu cơ sở y tế/nhà thuốc cung cấp Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử, có 
chữ ký của người thực hiện chuyển đổi và đóng dấu của bên bán trên hóa đơn:  
+ Nếu cơ sở y tế/nhà thuốc cung cấp Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không 
đóng dấu nhưng thể hiện Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện là Đơn vị mua 
hàng. Thông tin xuất hóa đơn như sau:  
* Tên người mua hàng: họ và tên bệnh nhân  
* Tên đơn vị mua hàng: Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 

+ Nếu cơ sở y tế/nhà thuốc cung cấp hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không 
đóng dấu do cơ sở được miễn dấu và cung cấp được văn bản ủy quyền thể hiện 
người thực hiện chuyển đổi là của của cơ sở y tế/nhà thuốc. 

- Các trường hợp khác: NĐBH/Người thụ hưởng cung cấp toàn bộ chứng từ y tế bản 
gốc. 

Riêng với Giấy ra viện và Giấy chứng nhận phẫu thuật, PTI chấp thuận bản sao y do 
NĐBH cần nộp bản gốc cho bên Bảo hiểm xã hội. 

9. Dấu tại cơ sở y tế nhà 
nước 

Công ty bảo hiểm đồng ý đối với hồ sơ khám chữa bệnh/tai nạn ngoại trú tại cơ sở y 
tế nhà nước Không yêu cầu tất cả các chứng từ y tế đều phải có dấu của bệnh viện 
nếu có một trong hai điều kiện sau: 
-  Có dấu vuông hoặc pháp nhân trên phiếu khám và đơn thuốc hoặc sổ khám và 
đơn thuốc 

- Đơn thuốc được in theo mẫu và có mã vạch hoặc mã số bệnh nhân của Bệnh viện. 
Đơn thuốc viết tay bắt buộc phải đóng dấu của cơ sở y tế 

10. Điều khoản miễn yêu cầu 
cung cấp chỉ định xét 
nghiệm, chẩn đoán bằng 
hình ảnh trong điều trị ngoại 
trú 

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu cung cấp chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán 
bằng hình ảnh của bác sỹ với điều kiện các xét nghiệm, chụp chiếu này là cần thiết: 
- Phù hợp và hiệu quả với tình trạng lâm sàng của bệnh tật thai sản của Người được 
bảo hiểm, và 
- Phù hợp với chẩn đoán, điều trị, và 
- Phù hợp với quy trình phác đồ khám chữa bệnh do các tổ chức y tế, cơ sở khám 
chữa bệnh và Bộ y tế hướng dẫn 

11. NĐBH không cung cấp 
được phiếu thu/hóa đơn tiền 
khám 

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu cung cấp hóa đơn/phiếu thu tiền khám bệnh 
trong trường hợp chứng từ y tế được quản lý từ hệ thống của cơ sở khám chữa 
bệnh đã có đầy đủ mã vạch, mã bệnh nhân và trên chứng từ y tế đã đóng dấu xác 
nhận của cơ sở y tế và người được bảo hiểm không yêu cầu bồi thường cho chi phí 
này 
(Note: Insmart vẫn yêu cầu khách hàng bổ sung phiếu khám, trừ trường hợp theo 
đặc thù quy trình khám chữa bệnh của cơ sở y tế không có phiếu khám) 

12. Không có hóa đơn khám 
bệnh do khám theo gói khám 
sức khỏe của Công ty 

Trường hợp không có hóa đơn khám bệnh do khám theo gói khám sức khỏe của 
Công ty, CTBH sẽ giải quyết theo email thông báo từ Nhân sự & không yêu cầu cung 
cấp thêm xác nhận khác. CTBH sẽ không yêu cầu cung cấp hóa đơn tiền khám 
nhưng NĐBH cần cung cấp bản copy của hồ sơ khám. 
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13. NĐBH điều trị ngoại trú 
thuộc phạm vi bảo hiểm 
nhưng không mua thuốc 
hoặc không cung cấp hóa 
đơn mua thuốc 

CTBH không yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp hóa đơn tiền thuốc nếu người 
được bảo hiểm không yêu cầu bồi thường chi phí này 

14. Thủ thuật điều trị nội trú 
và trong ngày: 

Thủ thuật điều trị nội trú và trong ngày: Thanh toán 100% Giới hạn phẫu thuật 

15. Thủ thuật ngoại trú Thủ thuật ngoại trú: Thanh toán theo Quyền lợi Giới hạn 01 lần khám ngoại trú 

16. Vitamin & thuốc bổ 

Trường hợp Vitamin ,thuốc bổ không phải thuốc điều trị chính, PTI chi trả theo chi 
phí y tế thực tế theo chỉ định của bác sỹ và số ngày sử dụng của vitamin và thuốc bổ 
không quá số ngày sử dụng của thuốc chính.  
Trường hợp vitamin là thuốc điều trị chính, chi trả theo đúng số lượng bác sĩ chỉ 
định. 

17. Định nghĩa một lần 
khám: 

Một lần khám/điều trị là một lần đến khám tại một chuyên khoa của Cơ sở y tế được 
bác sỹ chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm liên quan đến bệnh/ triệu chứng bệnh 
mà bệnh nhân đến khám, kê đơn thuốc để điều trị cho lần khám này. Chi phí tái 
khám ngay sau đó theo chỉ định của bác sỹ dù không còn bệnh và không cần điều trị 
sẽ được coi là một lần khám mới. 

18. Gói dịch vụ tự nguyện 
A,B,C tại Bệnh viện 108 

- Trường hợp NĐBH sử dụng BHYT, PTI chi trả 50% gói dịch vụ tự nguyện; 
- Trường hợp NĐBH không sử dụng BHYT, PTI chi trả 30% gói dịch vụ tự nguyện. 

19. Mở rộng bảo hiểm cho 
trường hợp sinh tại Bệnh 
viên Công 

- Đối với chi phí sinh tại Bệnh viện công:  PTI đồng ý chi trả chi phí yêu cầu, tối đa 
VND 15,000,000/ ca sinh (không bao gồm các chi phí đẻ không đau, chiếu tia 
Plasma, giảm đau sau đẻ),  
- Chi phí điều trị không có bảng kê: PTI đồng ý chi trả chi phí y tế thực tế mà không 
có bảng kê đó, chi trả theo giới hạn thai sản của hợp đồng hoặc 20 triệu tùy theo chi 
phí nào thấp hơn. 
- Cách chi trả: 
+ Sinh thường: Thanh toán theo giới hạn viện phí/ngày 
+ Sinh mổ: Thanh toán 50%  theo giới hạnviện phí/ngày + 50% theo giới hạn phẫu 
thuật 

20. Dịch vụ Telemedicine 

PTI đồng ý thanh toán chi phí khám từ xa (khám trực tuyến) thông qua các cơ sở y 
tế hợp pháp (ngoại trừ hệ thống bệnh viện/phòng khám thuộc Vinmec, Pháp Việt, 
Columbia Asia, Victoria Healthcare) trong trường hợp Người được bảo hiểm có triệu 
chứng bệnh và sau khi tư vấn, Người được bảo hiểm được bác sĩ chẩn đoán bệnh 
thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả bồi thường theo giới hạn một lần khám với điều 
kiện cung cấp được đầy đủ chứng từ y tế và hóa đơn theo quy định, bao gồm : 
- Đơn thuốc/Báo cáo y tế có thông tin chẩn đoán bệnh 
- Chỉ định thực hiện cận lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng (nếu có). 
- Hóa đơn tiền khám/tư vấn sức khỏe  
- Hóa đơn tiền xét nghiệm, cận lâm sàng (nếu có) 
- Hóa đơn mua thuốc theo chỉ định của Bác sĩ. 
Điều khoản này giới hạn tối đa 2 lần khám/người/tháng. 
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp bảo lãnh viện phí 
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21. Cúm gia cầm, cúm lợn, 
H1N1, H5N1, SARS 

Bảo hiểm cho các loại cúm gia cầm H1N1, H5N1, SARS, đại dịch khác theo công bố 
của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, theo các giới hạn của hợp đồng bảo hiểm 
này, nhưng tổng mức trách nhiệm bảo hiểm cao nhất của PTI không vượt quá 
2,100,000,000VND/ hợp đồng 

22. Điều khoản về danh mục 
các bệnh LNQĐTD 

Danh mục bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là gồm các bệnh sau:  
- Bệnh hạ cam (Chancroid) 
- U hạt bẹn (Lymphogranuloma inguinale) 
- Bệnh lậu (Gonorrhea) 
- Giang mai (Syphilis) 
- Herpes sinh dục (Genital Herpes) 
- HIV/ AIDS 
- Bệnh sùi mào gà (Condyloma acuminate) 
- U mềm lây (Molluscum contagiosum) 
- Bệnh rận mu do Rận mu hay còn gọi là chấy cua gây ra (Phthirus pubis) 

23. Bảo hiểm cho 

Covid-19 

- Theo chi phí điều trị phát sinh, trường hợp được chỉ định điều trị tại nhà, giới hạn 
tối đa 300.000 VND/người/năm 
- Xét nghiệm Covid-19 tại CSYT: 
+ XN test nhanh Covid sàng lọc cần thiết khi NĐBH tới khám điều trị ngoại trú tại 
CSYT (NĐBH không có triệu chứng liên quan tới nhiễm Covid hay các bệnh về hô 
hấp, TMH) nhưng theo quy trình khám bệnh của BV để giảm nguy cơ lây chéo: chi 
trả dưới quyền lợi ngoại trú tối đa 300.000/người/năm 
+ XN Covid khi NĐBH cần nhập viện điều trị tại CSYT: chi trả theo quyền lợi Trước 
nhập viện hoặc quyền lợi nội trú 

24. Vật lý trị liệu 

Quyền lợi này mở rộng cho điều trị bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm 
huyệt hoặc phương pháp trị liệu thần kinh cột sống theo chỉ định của bác sỹ. Mở 
rộng bảo hiểm tại bệnh viện/ phòng khám loại trừ phòng khám ACC , Prochiro và 
Maple Healthcare. CSYT xuất được hóa đơn VAT/ hóa đơn điện tử (bệnh viện/ 
phòng khám) 
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 Điều trị và/hoặc chăm sóc cai nghiện ma túy, cai nghiện rượu; 

 Điều trị và/hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ định của Cơ sở y tế / Bác sĩ. 

 Bất kỳ hình thức điều trị hoặc thuốc nào chưa được thử nghiệm lâm sàng hoặc chưa được chứng minh 

dựa trên kiến thức y học được chấp nhận rộng rãi;  

 Điều trị và hậu quả của tất cả các loại bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm thần và hành vi, bệnh chậm phát 

triển, bệnh rỗi loạn thiêu tập trung, bệnh tự kỉ. 

 Điều trị rối loạn giấc ngủ, mắt ngủ, ngủ ngáy, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, lao lực, hội chứng 

căng thăng (stress), và/hoặc các tình trạng liên quan. 

 Kiểm tra thị lực và thính lực thông thường, điều trị các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị; điều trị 

và phẫu thuật sửa chữa những khiếm khuyết và suy thoái thị lực và thính lực tự nhiên.. 

 Khám / điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh, dị tật bâm sinh, di truyền. 

 Điều trị mang tính chất thẩm mỹ hoặc phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình trừ khi việc phẫu thuật này nhằm 

mục đích tái tạo để phục hôi chức năng của cơ quan bị tốn thương phát sinh trong thời hạn bảo hiểm. 

 Điều trị kiểm soát trọng lượng cơ thể (tăng hoặc giảm cân), còi xương / suy dinh dưỡng / béo phì, điều 

trị mụn trứng cá, điều trị rụng tóc, điều trị tăng sắc tố (nám đa). 

 Khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh không có giấy phép hoạt động hợp pháp và không cung 

cấp được chứng từ/hóa đơn tài chính theo quy định của luật pháp. 

 Kế hoạch hoá gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn / suy giảm chức năng sinh dục, thụ tỉnh 

nhân tạo, liệu pháp thay đổi hoóc môn, thay đổi giới tính hay bất cứ hậu quả hoặc biến chứng nào của 

các điều trị trên. 

 ... 

Và một số điểm loại trừ khác được quy định trong Quy tắc bảo hiểm. 
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7.1 BẢO LÃNH VIỆN PHÍ 

Thẻ bảo lãnh được cấp cho mỗi người tham gia bảo hiểm, dùng để bảo lãnh viện phí trong trường hợp nằm viện, 

phẫu thuật do ốm đau/ bệnh tật/ tại các bệnh viện/phòng khám trong hệ thống bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm 

PTI.  

*Lưu ý: Loại trừ các cơ sở, nhà thuốc thuộc Danh mục từ chối chi trả của PTI (Black List). Khách hàng vui lòng 

tham khảo kỹ để tránh trường hợp bị từ chối bồi thường 

 

QUY TRÌNH BẢO LÃNH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý 1: Người được bảo hiểm/người đại diện cần kiểm tra kỹ số tiền thực tế phát sinh trong quá trình điều 

trị, đối chiếu với số tiền Bộ phận Bảo lãnh của PTI đã bảo lãnh trước khi ký các chứng từ. 

1 

Xuất trình thẻ bảo lãnh 

Xuất trình thẻ bảo lãnh và 

CMTND cho bộ phận bảo lãnh 

của bệnh viện 

2 

Đặt cọc (nếu có) 

Một số bệnh viện (Vinmec, Việt 

Pháp,…) có thể yêu cầu đặt cọc trước 

một khoản tùy mức độ nghiêm trọng 

của ca bệnh để chứng minh tài chính 

3 

Xem xét bảo lãnh 

Tại thời điểm xuất viện, ngay sau 

khi hoàn tất các thủ tục y tế, PVI và 

bệnh viện sẽ xem xét phê duyệt bảo 

lãnh cho khách hàng 

 
4 

Khách hàng ký hồ sơ yêu cầu 

bồi thường 

Khi xuất viện, khách hàng ký tên vào 

Giấy yêu cầu bồi thường (do bệnh viện 

cung cấp) & thanh toán phần chi phí y 

tế không được bảo lãnh (nếu có) 

5 

Trường hợp bị từ chối     

bảo lãnh 

Trường hợp bị từ chối bảo lãnh do 

chưa đủ thông tin, người được bảo 

hiểm thanh toán với bệnh viện trước 

và yêu cầu bồi thường với Công ty 

bảo hiểm sau 

VII. HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG 
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Lưu ý 2:  

- Khách hàng có thể gọi đến số Hotline Phòng bảo lãnh của PTI (sau mặt thẻ) để nhận được hướng dẫn 

trực tiếp trong các trường hợp khẩn cấp và dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu. 

- Khách hàng có thể gọi trực tiếp đến Bolttech để được hướng dẫn về việc thu thập hồ sơ giấy tờ hoặc thủ 

tục bảo lãnh. 

Lưu ý 3: Trong thời gian nghỉ lễ/ cuối tuần, PTI có thể không đảm bảo dịch vụ bảo lãnh do không trong 

thời gian làm việc hoặc không đủ thông tin và thủ tục yêu cầu hoặc bệnh viện không đủ nhân sự để thực 

hiện. Trong trường hợp đó, quý khách hàng vui lòng chi trả trước và yêu cầu bồi thường sau. 

Lưu ý 4: Bảo lãnh viện phí không áp dụng cho: 

- Điều trị tai nạn; Điều trị cấp cứu 

- Các khoản trợ cấp 

- Chi phí khám, xét nghiệm trước khi nhập viện và tái khám sau khi xuất viện (*) 

(*) Hồ sơ yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết sau khi CTBH nhận được hồ sơ Bảo lãnh viện phí từ bệnh 

viện gửi về. 

Lưu ý 5: Một số trường hợp bị từ chối bảo lãnh hoặc bảo lãnh không đầy đủ do thiếu thông tin hoặc Công 

ty BH cần thêm thời gian đánh giá hồ sơ thì khách hàng vui lòng tự thanh toán phần không được bảo lãnh 

và gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường về Công ty BH sau. 
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7.2 THANH TOÁN TRƯỚC VÀ BỒI THƯỜNG SAU 

- Người được bảo hiểm lựa chọn cơ sở y tế phù hợp nhất (hoạt động hợp pháp ở VN, xuất được hóa 

đơn đỏ, nếu thuộc Danh sách blacklist của PTI thì sẽ bị từ chối chi trả). 

- Người được bảo hiểm chi trả cho bệnh viện/phòng khám và thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan. 

- Người được bảo hiểm gửi hồ sơ bồi thường cho Bolttech kiểm tra theo quy trình sau: 

 

Lưu ý 1: Khách hàng kê khai chính xác các thông tin vào Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm. 

 

Lưu ý 2: Để kiểm tra hồ sơ trước khi gửi bản cứng về Bolttech, người được bảo hiểm gửi file ảnh hồ sơ 

bệnh án về email sau: (Title mail: FWD – Check HSBT – Tên Người được bảo hiểm) 

Hà Nội Hồ Chí Minh 

To: chien.duong@bolttech.io - 0838 830 038 

Cc: minh.nguyen@bolttech.io  - 0943457005 

mai.pham@bolttech.io - 0904990910 

To: khang.phan@bolttech.io - 0976 682 399; 

thuyet.nguyen@bolttech.io - 0967 740 239  

Cc: minh.nguyen@bolttech.io  - 0943457005 

mai.pham@bolttech.io - 0904990910 
 

Lưu ý 3: Địa chỉ gửi hồ sơ bồi thường bản cứng về cho Bolttech: 

Hà Nội Hồ Chí Minh 

Bolttech Việt Nam - Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, 

Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Mr Hùng Chiến: 0838 830 038 

Bolttech Việt Nam - Tầng 8, Tòa nhà Platinum, 145 

Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh 

Mr Khang: 0976 682 399 

Ms Thuyết: 0967 740 239  

mailto:chien.duong@bolttech.io
mailto:minh.nguyen@bolttech.io
mailto:mai.pham@bolttech.io
mailto:khang.phan@bolttech.io
mailto:thuyet.nguyen@bolttech.io
mailto:minh.nguyen@bolttech.io
mailto:mai.pham@bolttech.io
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Lưu ý 4: Hồ sơ bồi thường được Công ty bảo hiểm giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc (trừ thứ 7 và 

Chủ nhật) kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Đối với hồ sơ cần xác minh, hồ sơ bồi thường 

được giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc hoặc lâu hơn tùy tính chất của bộ hồ sơ. 

Lưu ý 5: Thời hạn gửi hồ sơ muộn nhất là trong vòng 180 ngày kể từ ngày điều trị. 

 

7.3 HỒ SƠ BỒI THƯỜNG 

TAI NẠN 

  Giấy yêu cầu bồi thường 

  Bảng trường trình (xác nhận công ty nếu là tai nạn lao động) 

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

  Giấy chứng thương, chứng tử (nếu tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn) 

  Tất cả chỉ định cận lâm sàng kèm theo phiếu kết quả (X-quang, MRI...) 

  Toa thuốc thể hiện chuẩn đoán bác sĩ và thuốc điều trị (số ngày nghỉ trên toa do tai nạn) 

  Hóa đơn, biên lai khám bệnh, cận lâm sàng và mua thuốc 

  Giấy tờ xe, bằng lái (nếu đi xe từ 50cc trở lên), biên bản công an (nếu tai nạn nặng) 

KHÁM BỆNH NGOẠI TRÚ 

  Giấy yêu cầu bồi thường 

  Phiếu khám/ sổ khám/ đơn thuốc (Ghi rõ chuẩn đoán, kết luận của bác sĩ) 

  Phiếu chỉ định + kèm theo phiếu kết quả cận lâm sàng (X-quang,siêu âm, xét nghiệm...) 

  Toa thuốc thể hiện chuẩn đoán bệnh và thuốc điều trị 

  Phiếu thu, hóa đơn khám bệnh và cận lâm sàng (X-quang,siêu âm, xét nghiệm...) 

  Biên lai, Hoá đơn mua thuốc 

NẰM VIỆN (NỘI TRÚ) 

  Giấy yêu cầu bồi thường 

  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 
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  Hóa đơn/ Phiếu thu viện phí và mua thuốc về (nếu có) - hóa đơn VAT nếu chi phí lớn hơn 200.000 VND 

  Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh bản photo (nếu sinh đẻ) 

NHA KHOA 

  Giấy yêu cầu bồi thường 

  Phiếu điều trị răng (bản gốc), ghi rõ chất liệu trám nếu có trám răng. 

  Hóa đơn/Phiếu thu (hóa đơn VAT nếu chi phí lớn hơn 200.000 VND) 

  Phim X-quang, nếu chữa tủy phải ghi chi tiết quá trình chữa tủy 

 

 

Lưu ý: 

- Điều trị trong ngày là việc điều trị y tế khi người được bảo hiểm cần thiết phải làm thủ tục nhập viện và 

phải điều trị trên giường bệnh nhưng không phải ở lại bệnh viện qua đêm. Giấy xuất viện là chứng từ cần 

thiết để yêu cầu bồi thường cho quyền lợi này. 

- Điều trị nội trú là điều trị y tế khi Người được bảo hiểm có làm thủ tục nhập viện và nằm tại giường bệnh 

qua đêm. Giấy xuất viện là chứng từ cần thiết để yêu cầu bồi thường cho quyền lợi này. 

- Một lần khám/điều trị là một lần đến khám tại một chuyên khoa của Cơ sở Y tế, được bác sĩ chẩn đoán, 

chỉ định làm các xét nghiệm liên quan đến bệnh/ triệu chứng bệnh mà bệnh nhân đến khám, kê đơn thuốc để 

điều trị cho lần khám này. Chi phí tái khám ngay sau đó theo chỉ định của bác sỹ dù không còn bệnh và không 

cần điều trị nữa sẽ được coi là một lần khám mới 
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7.4 MẪU CHỨNG TỪ Y TẾ 

a. Giấy ra viện 

 

b. Giấy chứng nhận phẫu thuật 
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c. Bảng kê chi tiết viện phí 
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d. Sổ khám bệnh 

Chẩn đoán bệnh 

Dấu bệnh viện/ 
khoa khám bệnh 
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e. Phiếu khám bệnh 
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f. Đơn thuốc 
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g. Phiếu chỉ định 
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h. Kết quả xét nghiệm 
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i. Phiếu chỉ định vật lý trị liệu và bảng lịch trình tập vật lý trị liệu  
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j. Hóa đơn bán lẻ  
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k. Hóa đơn VAT  

Hóa đơn đỏ truyền thống 
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Hóa đơn đỏ chuyển đổi từ hóa đơn điện tử 
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7.5 DANH SÁCH CÁC PHÒNG KHÁM/CSYT/NHÀ THUỐC TỪ CHỐI CHI TRẢ BẢO HIỂM 

STT TỈNH TÊN CSYT ĐỊA CHỈ CSYT 

1 
Bình 
Dương 

PKĐK Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một  303 Đại Lộ Bình Dương, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một 

2 
Bình 
Dương 

PKĐK Đại Tín  306 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

3 Cần Thơ PKĐK Thế Kỷ Mới 133A Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ 

4 Đà Nẵng 
Nha Khoa Happy/ Bác sĩ Vũ Duy 
Hưng 

26 Hàm Nghi, TP. Đà Nẵng 

5 Đồng Nai PK Âu Mỹ Việt  203A Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai 

6 Đồng Nai Nha khoa Nam Sài Gòn  141/7 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, Đồng Nai 

7 Hà Nội Nha khoa Hòa An  6 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội 

8 Hà Nội Phòng khám Medita  Xã Đàn, Hà Nội 

9 Hà Nội PKĐK Thiên Tâm 212 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội 

10 Hà Nội Nha khoa Shinbi 
33, Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

11 Hà Nội PKĐK Đông Phương 497 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 

12 TP HCM Nha Khoa Cali  303 Cách Mạng Tháng 8, Phương 12, Quận 10, TP.HCM  

13 TP HCM Nha khoa Nhật Mỹ 2  Số 9 Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM 

14 TP HCM 
Nha Khoa Đakao (Quách 
Thị  Bích Trâm) 

123B Nơ Trang Long, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

15 TP HCM Nha khoa Việt Hưng  17 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM 

16 TP HCM 

PKĐK Elizabet; 
PKĐK Khang Thái; 
PKĐK Thành Thái; 
PKĐK Hồng Cường; 

87-89 Thành Thái, P.  12, HCM 

17 TP HCM 
PKĐK MaYO; 
PKĐK Hà Đô; 
Phòng Khám TTYT Hà Đô 

35B-35C Ba Tháng Hai, P.  11 Q. 10 HCM 

18 TP HCM PKĐK Hoàn Cầu 80-82 Châu Văn Liêm P11 - Q. 5 - TP.HCM 
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19 TP HCM 
Hệ thống Chi nhánh PKĐK Liên 
Tâm 

67 Liên Tỉnh 5, P.  5, Q. 8, TP HCM 
R4-08 Hưng Phước 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành 
Phố Hồ Chí Minh. 
59/1 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện 
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

20 TP HCM PKĐK Nguyễn Trãi  277 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM. 

21 TP HCM 
PKĐK Apollo; 
PKĐK Phú Khang; 

228 – 228A, Trần Hưng Đạo, P.  Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, 
TP.HCM 

22 TP HCM 
PKĐK Thái Bình Dương; 
PKĐK Đinh Tiên Hoàng 

38 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1. HCM 

23 TP HCM PKĐK Thế Giới 648 Võ Văn Kiệt, P.1, Quận 5, TP. HCM 

24 TP HCM PKĐK Thăng Long 575 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q. 10, TP.HCM 

25 TP HCM PKĐK Kiều Tiên 323-325, Lê Quang Định, P.  5, Q. Bình Thạnh ,TP. HCM 

26 TP HCM 
Phòng khám Nam Khoa - Phụ 
Khoa Đại Đông/ PKĐK Đại Đông 

461 Cộng Hòa, P.  15, Q. Tân Bình, TP. HCM 

27 TP HCM PKĐK Hồng Bàng 877-879 Hồng Bàng, Q. 6, TP. HCM 

28 TP HCM 

PKĐK Baylor (thuộc Công ty 
TNHH đầu tư y tế Quốc tế Đông 
Á); 
PKĐK Nam Việt 

202 Tô Hiến Thành, P.  15, Q. 10, TP. HCM 

29 TP HCM Nha khoa Tâm Đức 

CS1: 125/2 Nguyễn Ảnh Thủ, xã Trung Chánh, huyện Hóc 
Môn, TP. HCM 
CS2: 363A-364A Nguyễn Ảnh Thủ, P.  Trung Mỹ Tây, Q12, 
TP. HCM 

30 TP HCM PKĐK Bác Ái 

CS1: số 601B, đường Cách mạng tháng tám, phường 15, 
quận 10 
CS2: 35 Đường O, Mỹ Giang 2B, Phú Mỹ Hưng, Phường 
Tân Phong , Quận 7 , Hồ Chí Minh 

31 TP HCM PKĐK Hồng Phong 160-162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP.HCM 

32 TP HCM PKĐK Âu Á  425 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM 

33 TP HCM 
PKĐK Đại Việt/ PKĐK Ba Tháng 
Hai  

1503-1505-1507-1509 đường Ba Tháng Hai, phường 16, 
quận 11, TP.HCM 

34 TP HCM PKĐK Quốc tế 
221 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. 
HCM 

35 TP HCM PKĐK Thái Việt 165 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM. 
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Nội dung Địa chỉ 

Địa chỉ gửi hồ sơ 

bồi thường 

1. Miền Bắc 

Bolttech Việt Nam - Phòng 3, Tầng 11, Tòa nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

Mr Hùng Chiến: Tel: +84 247 1080 668 (ext: 106) - SĐT: 0838 830 038  

2. Miền Nam 

Bolttech Việt Nam - Tầng 8, Tòa nhà Platinum, Số 145 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Hồ Chí Minh 

Mr Phan Khang: 0976 682 399 

Hotline hỗ trợ của 

PTI 
Hotline: 093 626 0246 

Hotline hỗ trợ của 

Bolttech 

1. Hỗ trợ về Hợp đồng 

- Ms Hồng Minh: minh.nguyen@bolttech.io; sđt: 0943457005 

- Ms Quỳnh Mai: mai.pham@bolttech.io ; sdt: 0904 990 910 

2. Hỗ trợ về bồi thường 

- Khu vực miền Bắc: Mr Hùng Chiến: chien.duong@bolttech.io ; sđt 0838 830 038 

- Khu vực miền Nam: Mr Phan Khang: khang.phan@bolttech.io - 0976 682 399 

 

Tài liệu này không phải là hợp đồng bảo hiểm và chỉ mang tính chất tham khảo. 
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