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QUY TRÌNH BẢO LÃNH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, PTI 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 

 

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 (Black List). Khách hàng vui lòng 

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

 

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 đã bảo lãnh trước khi ký các chứng từ. 
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Lưu ý 2:  

- 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 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. 

- Khách hàng có thể gọi đến số Hotline Phòng bảo lãnh của công ty bảo hiểm (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. 

Lưu ý 3: Trong thời gian nghỉ lễ/ cuối tuần, công ty bảo hiểm 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. 
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7.2 THANH TOÁN TRƯỚC VÀ BỒI THƯỜNG SAU 

- 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: 

Hà Nội Hồ Chí Minh 

 

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  

Lưu ý 4: Hồ sơ bồi thường được Công ty bảo hiểm giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc (trừ thứ 7 và 

 

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: Tên Doanh nghiệp – Check HSBT – Tên Người được bảo hiểm) 

To: chien.duong@bolttech.io - 0838 830 038 To: khang.phan@bolttech.io - 0976 682 399; 

thuyet.nguyen@bolttech.io - 0967 740 239  

- 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 thì sẽ bị từ chối chi trả). 

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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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 

✓  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) 
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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 

          

 


