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BẢNG TÓM TẮT     N     BẢO H ỂM  (Bảo Việt Health Care) 

    N     BẢO H ỂM CH NH 
SỐ T  N BẢO H ỂM (STBH)/ NGƯỜ / NĂM 

CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 

Điều kiện A - Bảo hiểm Sinh mạng 

Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên 
nhân (không bao gồm nguyên nhân tai nạn) 

50.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 

Điều kiện B - Chết, thương tật vĩnh viễn do 
tai nạn 

50.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 

Chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100% STBH 100% STBH 100% STBH 100% STBH 100% STBH 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn  Theo Phụ lục I - Bảng tỉ lệ thương tật/ tàn tật vĩnh viễn 

Điều kiện C - Chi phí y tế do tai nạn 50.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 

Bao gồm chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú, 
thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo kê đơn 
của bác sỹ, dịch vụ vận chuyển cấp cứu (loại 
trừ đường hàng không và IPA) phát sinh do 
việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn 

Theo chi phí thực tế, hợp lý, không vượt quá số tiền BH 

Điều kiện D - Điều trị Nội trú do ốm bệnh, 
thai sản (Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo 
các giới hạn phụ) 

120.000.000 180.000.000 300.000.000 600.000.000 
1.200.000.00

0 

1. Nằm viện do ốm bệnh, sinh thường, sinh 
mổ, biến chứng thai sản (Tối đa 60 
ngày/năm) 

- Tiền giường, phòng  

- Phòng chăm sóc đặc biệt 

- Phòng cấp cứu 

- Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm 
viện 

(bao gồm chi phí điều trị trong ngày) 

Chi phí thực 
tế tối đa 

2.000.000/ 
ngày và 

không quá 
40.000.000/ 
năm 

Chi phí thực 
tế tối đa 

3.000.000/ 
ngày và 

không quá 
60.000.000/ 
năm 

Chi phí thực 
tế tối đa 

5.000.000/ 
ngày và 

không quá 
100.000.000/ 

năm 

Chi phí thực 
tế tối đa 

10.000.000/ 
ngày và 

không quá 
200.000.000/ 

năm 

Chi phí thực 
tế tối đa 

20.000.000/ 
ngày và 

không quá 
400.000.000/ 

năm 

2. Phẫu thuật do ốm bệnh, sinh mổ,  biến 
chứng thai sản  

- Chi phí thuốc men, vật tư y tế  

- Phòng mổ, phẫu thuật viên, các chi phí gây 
mê 

- Các thiết bị cần thiết và hợp lý theo sự kê 
đơn của bác sỹ  

- Các chi phí hội chẩn trước khi mổ và hồi sức 
sau khi mổ 

- Chi phí tái mổ  

- Chi phí cấy ghép nội tạng (loại trừ chi phí 
mua cơ quan cấy ghép nội tạng và toàn bộ 
các chi phí phát sinh cho người hiến bộ phận 
cơ thể)  

(bao gồm cả phẫu thuật trong ngày) 

40.000.000/ 
năm 

60.000.000/ 
năm 

100.000.000/ 
năm 

200.000.000/ 
năm 

400.000.000/ 
năm 

3. Các quyền lợi khác (Không áp dụng cho thai sản, trừ chi phí xét nghiệm lần cuối trước khi nhập viện phục vụ trực tiếp cho ca 
sinh được bảo hiểm theo mức giới hạn phụ của quyền lợi 3a) 

a. Chi phí khám trước khi nhập viện 

(1 lần khám duy nhất trong vòng 30 ngày trước 
khi nhập viện) 

2.000.000/ 
năm 

3.000.000/ 
năm 

5.000.000/ 
năm 

10.000.000/ 
năm 

20.000.000/ 
năm 

b. Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày 
kể từ ngày xuất viện) 

2.000.000/ 
năm 

3.000.000/ 
năm 

5.000.000/ 
năm 

10.000.000/ 
năm 

20.000.000/ 
năm 

c. Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau 2.000.000/ 3.000.000/ 5.000.000/ 10.000.000/ 20.000.000/ 
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khi xuất viện (tối đa 15 ngày/năm) năm năm năm năm năm 

d. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 ngày/ năm) 40.000/ngày 60.000/ngày 100.000/ngày 200.000/ngày 400.000/ngày 

e. Phục hồi chức năng  
4.000.000/ 

năm 
6.000.000/ 

năm 
10.000.000/ 

năm 
20.000.000/ 

năm 
40.000.000/ 

năm 

f. Dịch vụ xe cứu thương (không bao gồm 
đường hàng không và dịch vụ cứu trợ  IPA) 

40.000.000/ 
năm 

60.000.000/ 
năm 

100.000.000/ 
năm 

200.000.000/ 
năm 

400.000.000/ 
năm 

g. Trợ cấp mai táng (tử vong khi nằm viện) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

h. Chi phí dưỡng nhi (áp dụng cho hợp đồng 
có từ 50 nhân viên trở lên) 

600.000/năm 600.000/năm 600.000/năm 600.000/năm 600.000/năm 

Giới hạn tối đa đối với mọi quyền lợi thai 
sản và sinh đẻ không vượt quá: 

Chi trả theo giới hạn phụ chi phí viện phí/ngày và chi phí phẩu thuật. Giới 
hạn Sinh thường, Sinh mổ tùy thuộc vào số lượng Nhân viên (NĐBH). 

 

    N      BẢO H ỂM BỔ S NG SỐ T  N BẢO H ỂM (STBH)/ NGƯỜ  

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh (Không áp 
dụng cho thai sản và biến chứng thai sản) 
Giới hạn/năm và theo các giới hạn phụ 

6.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 

a. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh: 

- Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn 
của bác sỹ, 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. 

- Chi phí phẫu thuật ngoại trú 

- Nội soi/thủ thuật (bao gồm nội trú, trong 
ngày hoặc ngoại trú) chỉ nhằm mục đích 
chẩn đoán bệnh mà không điều trị 

1.200.000/ 
lần khám và 

điều trị 

1.600.000/ 
lần khám và 

điều trị 

2.000.000/ 
lần khám và 

điều trị 

3.000.000/ 
lần khám và 

điều trị 

4.000.000/ 
lần khám và 

điều trị 

Giới hạn 10 lần khám/ năm 

b. 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 sỹ chỉ định     

100.000/ ngày. Tối đa 60 ngày/ năm 

c. Điều trị răng bao gồm: 

- Khám, chụp X.Q; 

- Viêm nướu (lợi), nha chu; 

- Trám răng bằng chất liệu thông thường như 
amalgam, composite, fuji...;   

- Điều trị tuỷ răng;  

- Cạo vôi răng (lấy cao răng); và  

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

1.200.000/ 
năm 

(trong đó  
Cạo vôi răng 

tối đa 
400.000/ 

năm) 

1.600.000/ 
năm 

(trong đó  
Cạo vôi răng 

tối đa 
400.000/ 

năm) 

2.000.000/ 
năm 

(trong đó  
Cạo vôi răng 

tối đa 
400.000/ 

năm) 

3.000.000/ 
năm 

(trong đó  
Cạo vôi răng 

tối đa 
400.000/ 

năm) 

4.000.000/  
năm 

(trong đó  
Cạo vôi răng 

tối đa 
400.000/  

năm) 

Điều trị răng được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh như sau: 

Hợp đồng này bồi thường cho các chi phí khám chữa răng hợp lý, hợp lệ và được điều trị tại các nơi theo quy định sau: 

- Chuyên khoa Nha tại tất cả các Bệnh viện hoạt động hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

- Riêng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội: ngoài những chuyên khoa Nha tại tất cả các bệnh viện nói trên, hợp đồng này chỉ chấp thuận bồi 
thường cho các điều trị xảy ra tại các phòng khám nha/phòng khám trong hệ thống có thỏa thuận ký kết bảo lãnh với Bảo Việt 

- Ðối với các Tỉnh thành khác: ngoài những chuyên khoa Nha tại tất cả các Bệnh viện nói trên, hợp đồng này chấp nhận bồi thường chi phí 
điều trị ở tất cả các các phòng khám nha/phòng khám có giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề hợp pháp và cấp được hóa 
đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài Chính. 

- CTBH không chi trả cho các chi phí khám chữa răng tại Nha khoa Happy (26, Hàm Nghi, Ðà Nẵng), Nha Khoa Ðại Nam (328, Ông Ích 
Khiêm, Thanh Khê, Ðà Nẵng). 

Danh sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước và được cập nhật thường xuyên trên website của CTBH 
(http://www.baoviet.com.vn/insurance) 
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2. Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều 
trị do tai nạn  

(Mức trách nhiệm tối đa/người/năm) 

Từ 90 - 180 ngày/năm 

Ví dụ: Lương 500.000/ngày, mua 90 ngày 

STBH = 45.000.000 

Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều trị nội 
trú và/hoặc ngoại trú do tai nạn theo chỉ định 
của bác sỹ điều trị. Tối đa 180 ngày/năm 
(không áp dụng cho người thân) 

Công thức tính bồi thường theo ngày lương như sau: 

Trợ cấp/ngày = Số tiền BH/ Số ngày tham gia 

3. Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điều 
trị do ốm bệnh  

(Mức trách nhiệm tối đa/người/năm) 

Từ 90 - 180 ngày/năm 

Ví dụ: Lương 500.000/ngày, mua 90 ngày 

STBH = 45.000.000 

Trợ cấp lương trong thời gian nghỉ điểu trị nội 
trú do ốm bệnh (không áp dụng cho thai sản) 
theo chỉ định của bác sỹ điều trị. Tối đa 180 
ngày/năm (không áp dụng cho người thân) 

Công thức tính bồi thường theo ngày lương như sau: 

Trợ cấp/ngày = Số tiền BH/ Số ngày tham gia 

(*)Số tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm một năm không vượt quá giới hạn tối đa trong Bảng tóm tắt Quyền lợi bảo hiểm 

THỜ  G AN CHỜ  

Điều trị nội trú, ngoại trú, trợ 
cấp lương 

- 30 ngày đầu tiên đối với ốm đau, bệnh tật thông thường 

- 365 ngày đầu tiên đối với bệnh/thương tật có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh loại trừ trong 365 
ngày đầu tiên như định nghĩa 

Thai sản - 90 ngày đầu tiên đối với điều trị biến chứng thai sản như định nghĩa 

- 270 ngày đầu tiên đối với sinh con 

Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh 
viễn  

- 30 ngày đầu tiên đối với ốm đau, bệnh tật thông thường  

- 365 ngày đầu tiên đối với thai sản, bệnh/thương tật có sẵn, bệnh đặc biệt, bệnh loại trừ 
trong 365 ngày đầu tiên như định nghĩa 

ĐỊNH NGHĨA  

* Bệnh có sẵn:  

Là bệnh có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và là bệnh mà Người được bảo hiểm: 

a. Đã phải điều trị trong vòng 3 năm gần đây 

b. Triệu chứng bệnh đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được 
cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám, điều trị hay không. 

** Bệnh đặc biệt:  

Là những bệnh ung thư, u/bướu các loại; huyết áp, các bệnh về tim, đột quỵ, suy/giãn tĩnh mạch; loét dạ dày, loét ruột, viêm 
gan A/B/C, xơ gan, suy gan, sỏi mật; sỏi thận và niệu quản, sỏi đường tiết niệu dưới, hội chứng thận hư, suy thận; viêm 
khớp/đa khớp mãn tính, thoái hóa cột sống; suy tủy xương; đục thủy tinh thể bệnh lý; Parkinson, Alzheimer, hội chứng mất trí 
nhớ; đái tháo đường; tràn khí màng phổi; lupus ban đỏ. 

Bệnh/thương tật bị loại trừ trong 365 ngày tham gia đầu tiên của Người được bảo hiểm:  

Viêm Amidan cần phải cắt, viêm VA cần phải nạo, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, viêm xoang, bệnh hen/suyễn; rối loạn tiền 
đình, polip các loại; viêm tai giữa cần phẫu thuật; thoát vị đĩa đệm, gút; trĩ; hội chứng ống cổ tay phải phẫu thuật; rối loại chuyển 
hóa các loại; phẫu thuật dây chằng. 
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PH  BẢO H ỂM     ơn v  tính (VN ) 

    N     BẢO H ỂM PH  BẢO H ỂM (người/ năm) 

    N     CH NH CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 

Điều kiện A 100.000 200.000 400.000 600.000 1.200.000 

Điều kiện B 45.000 90.000 180.000 270.000 540.000 

Điều kiện C 400.000 650.000 1.100.000 1.350.000 2.400.000 

Điều kiện D 920.000 1.320.000 2.000.000 3.300.000 5.600.000 

    N     BỔ S NG CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 

Điều trị Ngoại trú do ốm, bệnh 1.200.000 1.600.000 2.000.000 2.700.000 3.600.000 

Trợ cấp mất giảm thu nhập Do Tai nạn = STBH x 0,55%, Do Ốm bệnh = STBH x 0,45% 

Tổng phí/ người/ năm   
(chưa bao gồm trợ cấp mất giảm thu nhập) 

2.665.000 3.860.000 5.680.000 8.220.000 13.340.000 

THẺ XANH: Bảo lãnh NỘ  TRÚ (trong thời gian nằm điều trị tại các Bệnh viện trong hệ thống liên kết) 

THẺ VÀNG: Bảo lãnh NỘ  TRÚ và NGOẠ  TRÚ (trong thời gian nằm điều trị tại các Bệnh viện, Phòng khám trong hệ 
thống liên kết) 

 

LƯU Ý : Thông tin trên đây chỉ mang tính tham khảo, thông tin chính xác sẽ được thể hiện trên giấy chứng nhận/ Hợp 
đồng bảo hiểm 


