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STT
A

Bảo hiểm sinh mạng: Tử vong/thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản
Phạm vi bảo hiểm

B

1

CHƯƠNG TRÌNH 2

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm này chi trả cho tử vong, thương tật vĩnh viễn do các nguyên nhân ốm đau, bệnh tật hoặc thai
sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

Phạm vi lãnh thổ

Việt Nam

Số tiền bảo hiểm/người

100,000,000

Bảo hiểm tai nạn 24/24:
Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường trong trường hợp Tử vong/ Thương tật vĩnh viễn và hậu quả trong vòng 104 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn.
Trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị thương tật thực tế theo chỉ định của bác sỹ và Chi phí y tế phát sinh do tai
nạn trong thời hạn bảo hiểm.

Phạm vi lãnh thổ

Toàn thế giới

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Số tiền bảo hiểm/người/vụ

100,000,000

2

Thương tật bộ phận vĩnh viễn

Tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm

3

Chi phí y tế do tai nạn, bao gồm chi phí vận chuyển cấp cứu, loại trừ bằng
đường hàng không và SOS/IPA
Số tiền bảo hiểm/người/năm

4

41,000,000

Thương tật tạm thời: trợ cấp trong thời gian nghỉ thực tế điều trị y tế do tai nạn
(tối đa 90 ngày/thời hạn bảo hiểm)
Số tiền bảo hiểm/người/ngày

100,000

5

Điều khoản hỗ trợ Quỹ giáo dục
Trong trường hợp Người được bảo hiểm là nhân viên tử vong do tai nạn, một khoản
trợ cấp giáo dục sẽ được áp dụng cho con cái hợp pháp dưới 18 tuổi (tuổi tính theo
ngày tháng năm sinh) của nhân viên đó.

Tối đa 5,000,000 VND/vụ

C

Chi phí nằm viện và phẫu thuật: Chi phí nằm viện, phẫu thuật và chi phí khác do ốm
đau, bệnh tật, thai sản.
Phạm vi bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm này chi trả cho những chi phí y tế điều trị thực tế theo chỉ định của bác sỹ do các nguyên nhân
ốm đau, bệnh tật hoặc thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm

Phạm vi lãnh thổ

Việt Nam

Số tiền bảo hiểm/người/năm

50,000,000

Giới hạn phụ như sau:
Viện phí trong thời gian nằm viện

1

2,500,000/ngày, tối đa 60 ngày/năm

- 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
(loại trừ phòng VIP và/ hoặc phòng hạng sang). Phòng đơn tiêu chuẩn là phòng 01
giường có giá thấp nhất tại Bệnh viện/khoa/khu điều trị.
- Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
- Thuốc điều trị
- Chi phí đỡ đẻ
- Các chi phí y tế khác trong thời gian nằm viện
(Áp dụng cho cả trường hợp điều trị trong ngày)
Chi phí phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật nội trú, phẫu thuật trong ngày và
phẫu thuật ngoại trú)

2

Chi phí phẫu thuật bao gồm:
Chi trả toàn bộ, tối đa tới số tiền bảo hiểm
Phí phẫu thuật, thủ thuật. Danh mục thủ thuật được quy định trong Bảng phân loại
Thủ thuật, phẫu thuật hiện hành của Bộ Y Tế;
Chi phí gây mê; Chi phí phòng mổ; 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 chẩn đoán trước phẫu thuật. Chi phí hồi sức
sau phẫu thuật. Chi phí cấy ghép nội tạng. Chi phí phẫu thuật lại.
Các chi phí y tế cần thiết khác trong quá trình phẫu thuật.
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Điều trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

4

Các quyền lợi khác:

a

Chi phí cho lần khám cuối cùng trước khi nhập viện theo chỉ định của bác sĩ
(trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện)

2,500,000

b

Chi phí lần điều trị đầu tiên sau khi xuất viện (trong 30 ngày kể từ ngày xuất viện)

2,500,000

c

Chi phí y tế chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 15 ngày/năm)

2,500,000

d

Cấy ghép nội tạng (không bảo hiểm chi phí mua các bộ phận và chi phí hiến nội tạng) Chi trả toàn bộ, tối đa tới số tiền bảo hiểm.

e

Phục hồi chức năng

5,000,000

f

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu (sử dụng dịch vụ xe cứu thương của địa phương với mục
đích vận chuyển khẩn cấp Người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng
cung cấp dịch vụ y tế thích hợp).

Chi trả toàn bộ, tối đa tới số tiền bảo hiểm (Trong trường hợp không có dịch vụ cứu thương của địa phương, Người
được bảo hiểm có thể dùng taxi với giới hạn trách nhiệm tới 200.000 VND/vụ. Hóa đơn taxi phải được cung cấp với
thông tin liên quan).

g

Trợ cấp ngày nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm).

50,000

h

Trợ cấp mai táng

2,100,000

Quyền lợi thai sản Sinh thường, điều trị biến chứng thai sản

Theo Giới hạn 1 - DK C tối đa 50,000,000

Quyền lợi thai sản Sinh mổ

Theo Giới hạn 1,2 - DK C 50,000,000

5
D

Chi trả toàn bộ, tối đa tới số tiền bảo hiểm.

Điều trị ngoại trú (bao gồm điều trị răng cơ bản)
Phạm vi lãnh thổ

Việt nam

Số tiền bảo hiểm/người/năm

8,000,000

Chi phí khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sĩ, chi phí xét nghiệm,
chẩn đoán hình ảnh trong việc điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, 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

1,500,000/lần khám

2

Vật lý trị liệu, trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và cac phương pháp điều trị
tương tự khác do bác sĩ chỉ định được thực hiện tại bệnh viện .

70,000/ngày nhưng không quá 60 ngày/năm.

3

Điều trị răng cơ bản: khám chụp X-quang răng, lấy cao răng 01 02 lần/năm, điều trị
viêm nướu (lợi), nha chu, trám (hàn) răng bằng các chất liệu thông thường
(amalgam hoặc composite), nhổ răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu), điều trị tuỷ răng

2,000,000/ năm (Cạo vôi răng 2 lần/ năm. Mỗi lần tối đa 1,000,000 đồng)

1

ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN
1

Điều kiện tham gia

Là nhân viên và người thân của Cán bộ nhân viên Công ty Giao hàng nhanh
Bảo hiểm tai nạn
- Từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi
- Không bị mắc bệnh tâm thần, động kinh
- Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên
Bảo hiểm sức khỏe
- Từ đủ 15 ngày đến hết 65 tuổi
- Không bị mắc bệnh tâm thần, động kinh
- Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên
- Không bị ung thư (áp dụng với người được bảo hiểm tham gia năm đầu tiên)
Lưu ý:
Nhân viên: là thành viên của một công ty, tổ chức có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thử việc hoặc các thỏa thuận lao động, có thời hạn tối thiểu 02
tháng được pháp luật công nhận với công ty, tổ chức đó.
Mở rộng bảo hiểm từ 66 tuổi đến hết 70 tuổi nếu người được bảo hiểm tham gia liên tục từ năm 65 tuổi
- Người thân:
• Người thân bao gồm vợ, chồng, con, bố mẹ hợp pháp.
Người thân được công ty trả phí và chương trình người thân nhỏ hơn hoặc bằng chương trình nhân viên tương ứng.
Người thân và nhân viên tự trả phí chỉ được lựa chọn chương trình 1.
• Trẻ em từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 18 tuổi hoặc hết 23 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.
• 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
- Người thân của nhân viên đủ điều kiện tham gia Hợp đồng bảo hiểm này theo Chính sách của công ty.
Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm đăng ký tham gia cho những người thân tham gia giữa kỳ nêu trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên đủ điều kiện
tham gia. PVI sẽ xem xét xác nhận và cấp Sửa đổi bổ sung bằng văn bản.
• 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.
Trên đây là những điều kiện tiên quyết khi tham gia bảo hiểm không tính đến các quy định về điều kiện này này trong các điều kiện, điều khoản, điểm loại
trừ và điều khoản mở rộng khác nếu có trong Hợp đồng để đảm bảo rằng Người được bảo hiểm có quyền được tham gia bảo hiểm dưới Hợp đồng bảo hiểm.
Các điều kiện này đồng thời cũng đảm bảo cho Người được bảo hiểm được tái tục với quyền lợi đầy đủ cho các năm bảo hiểm tiếp theo.
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Điều khoản thanh toán phí

- 30 ngày tính từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
- Trong thời hạn này nếu như phí bảo hiểm chưa được thanh toán thì tất cả những hồ sơ bồi thường sẽ chưa được trả tiền bảo hiểm và yêu cầu bảo lãnh
viện phí sẽ chưa được giải quyết cho đến khi phí bảo hiểm được thanh toán đầy đủ theo như điều khoản thanh toán trên đây. Trong trường hợp Bên mua
bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động
chấm dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm (Theo thông tư
50 của Bộ Tài Chính).

3
3.1

Điều khoản mở rộng
Điều khoản tăng giảm

Phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh dựa trên những thông tin do Chủ HĐBH đã khai báo kể trên cho CTBH chậm nhất vào ngày 15 của tháng kế tiếp và không
muộn hơn ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm và được tính như sau:
a) Đối với trường hợp tăng NĐBH: phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ theo số ngày được bảo hiểm và quyền lợi nguyên năm.
b) Đối với trường hợp giảm NĐBH: phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ theo số ngày còn lại với điều kiện Người được bảo hiểm chưa được chi trả bồi thường trước đó.
c) Đối với trường hợp NĐBH chuyển cấp theo chính sách của chủ HĐBH
CTBH đồng ý thay đổi cấp bảo hiểm cho NĐBH giữa thời hạn bảo hiểm với điều kiện Chủ HĐBH phải thông báo cho CTBH bằng văn bản.
- Phí bảo hiểm của thời gian thay đổi cấp được tính theo công thức sau:
Phí bảo hiểm = ((phí nguyên năm của cấp mới * (ngày hết hạn hợp đồng – ngày hiệu lực cấp mới + 1) - phí nguyên năm của cấp cũ * (ngày hết hạn hợp
đồng - ngày bắt đầu cấp mới)) / số ngày của thời hạn bảo hiểm năm.
- Quyền lợi bảo hiểm đối với trường hợp điều chỉnh cấp được giải quyết như sau:
+ Quyền lợi sẽ được tính theo ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, khi đó NĐBH thuộc cấp nào sẽ được hưởng quyền lợi của cấp đó.
+ Đối với những trường hợp tăng cấp, NĐBH sẽ chỉ được sử dụng mức quyền lợi của cấp mới sau khi trừ đi phần quyền lợi mà NĐBH đó đã sử dụng ở cấp cũ.
- Đối với những trường hợp giảm cấp:
+ NĐBH sẽ được sử dụng mức quyền lợi của cấp mới sau khi trừ đi phần quyền lợi mà NĐBH đó đã sử dụng ở cấp cũ nếu phần quyền lợi này chưa vượt
quá mức giới hạn của cấp mới.
+ Nếu NĐBH đã sử dụng vượt quá mức quyền lợi của cấp mới thì NĐBH đó sẽ không được hưởng chi trả bảo hiểm nữa và CTBH chỉ ghi nhận việc giảm cấp
của trường hợp này.
Lưu ý: Phí bảo hiểm cho các trường hợp tăng/giảm người được bảo hiểm trong năm sẽ quyết toán một lần vào cuối năm hợp đồng và thanh toán cho trong
vòng 45 ngày kể từ ngày hết hạn hiệu lực Hợp đồng. Trong thời hạn này nếu như phí bảo hiểm chưa được thanh toán thì tất cả những hồ sơ bồi thường nếu
có phát sinh thì sẽ chưa được giải quyết bồi thường cho đến khi nào nhận phí bảo hiểm đầy đủ theo như điều khoản thanh toán trên đây

3.2

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

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

3.3

Điều khoản Bệnh nghề nghiệp

Mở rộng bảo hiểm các chi phí y tế điều trị Bệnh nghề nghiệp được qui định bởi Bộ Luật Lao động dưới quyền lợi Chi phí y tế do tai nạn

3.4

Mở rộng bảo hiểm cho Natri clorid, Sterima,
Humer, Marinmer, Xisat

Bảo hiểm cho Natri clorid, Sterima, Humer, Marinmer, Xisat và tương tự trong quyền lợi điều trị ngoại trú đối với sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm.
Tối đa VND 300,000/ năm

3.5

Vitamin và thuốc bổ

Vitamin và thuốc bổ: chi trả theo chi phí y tế thực tế theo chỉ định của bác sỹ để hỗ trợ điều trị bệnh và số ngày sử dụng của vitamin và thuốc bổ không quá
số ngày sử dụng của thuốc chính.Tối đa VND 2,000,000/năm

3.6

Mở rộng bảo hiểm cho các gói sinh dịch vụ các
Bệnh viên Công

Mở rộng bảo hiểm cho các gói sinh dịch vụ các Bệnh viên Công: PVI đồng ý mở rộng bảo hiểm cho các gói sinh dịch vụ tại các Bệnh viện Công, cụ thể:
- Gói sinh không có bảng kê: đồng ý chi trả chi phí y tế thực tế không vượt quá các giới hạn phụ tối đa VND xx/ ca sinh (xx theo giới hạn thai sản hoặc 20 triệu
– chi phí nào thấp hơn), trong đó:
+ 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
- Trường hợp có bảng kê: ngoài các chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, PVI đồng ý chi trả thêm chi phí Phẫu thuật theo yêu cầu, tối đa VND 10,000,000/ca sinh
Riêng trường hợp sinh sử dụng khu dịch vụ D3, D4,D5 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đồng ý xem xét chi phí không có bảng kê bao gồm:
- Chi phí theo dõi đỡ đẻ: Thanh toán chi phí thực tế theo giới hạn viện phí/ngày
- Chi phí theo dõi đẻ mổ: Thanh toán chi phí thực tế trong đó 50% theo giới hạnviện phí/ngày + 50% theo giới hạn phẫu thuật

3.7

Điều kiện về miễn bảng kê chi tiết viện phí nội
trú ở cơ sở y tế nhà nước (2,000,000 đ)

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu bảng kê chi tiết viện phí với chi phí y tế từ 2,000,000 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

3.8

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)

3.9

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

3.10

Bản sao chứng từ y tế

Sử dụng bản copy chứng từ y tế (không bao gồm hóa đơn), tuy nhiên, có thể yêu cầu Người được bảo hiểm nộp bản gốc khi cần thiết

3.11

NĐBH điều trị ngoại trú thuộc phạm vi bảo
hiểm nhưng không mua thuốc hoặc không
cung cấp hóa đơn mua thuốc

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

3.12

NĐBH điều trị ngoại trú thuộc phạm vi b. hiểm
nhưng không cung cấp hóa đơn tiền khám

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu cung cấp hóa đơn 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

3.13

NĐBH đi khám, có kết luận bệnh nhưng ko có
chỉ định điều trị

Trường hợp người được bảo hiểm đi khám và có kết luận bệnh theo chỉ định của bác sỹ nhưng không có chỉ định điều trị, đồng ý thanh toán chi phí tiền
khám, chụp chiếu, xét nghiệm tối đa VND 500,000/người/năm

3.14

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu cung
cấp chỉ định xét nghiệm

Cty bảo hiểm đồng ý không y. cầu cung cấp chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán bằng h. ảnh của bác sỹ với điều kiện các x. 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 chuẩn đoán và 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

3.15

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu dấu
trên đơn thuốc tại BV công

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu dấu trên đơn thuốc tại BV công nếu:
- Các chứng từ tài chính khác đã có dâu, chỉ yêu cầu chữ ký bác sỹ trên đơn thuốc
- Đơn thuốc đc in từ hệ thống quản lý của bệnh viện với đầy đủ mã vạch bệnh viện, mã bệnh nhân
- Trong trường hợp đơn thuốc viết tay phải có đóng dấu trên đơn thuốc

Hotline: 1900 54 54 58
3.16

Stent động mạch, van tim

Bảo hiểm 100% cho stent động mạch vành, van tim, dao mổ trĩ longo thuộc phạm vi bảo hiểm

3.17

Thuốc kê đơn theo chỉ định của bác sĩ có số
ngày sử dụng hơn 01 tháng nhưng không
quá 3 tháng

Đơn thuốc được kê theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế và quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú của Bộ y tế đã ban hành. Tuy nhiên với quy
định về số ngày kê đơn với bệnh mãn tính, PVI đồng ý thanh toán số lượng thuốc được kê dài hơn 01 tháng nhưng không quá 03 tháng theo chỉ định của
bác sỹ (không áp dụng vitamin và thuốc bổ kê dài quá 01 tháng đối với điều trị bệnh mãn tính)

3.18

Đối với trường hợp sử dụng bảo hiểm y tế nhà
nước. Nếu bảo hiểm y tế nhà nước thanh toán
từ 60% tổng chi phí điều trị thực tế trở lên

Đối với trường hợp sử dụng bảo hiểm y tế nhà nước. Nếu bảo hiểm y tế nhà nước thanh toán từ 60% tổng chi phí điều trị thực tế trở lên (áp dụng cho tất
cả các điều trị nội trú và thai sản được bảo hiểm trong đơn)
- Ngoài các chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm, PVI đồng ý chi trả thêm 30% chi phí Người được bảo hiểm đồng chi trả với Bảo hiểm y tế bắt buộc
(không bao gồm các chi phí ngoài danh mục được Bảo hiểm Y tế chi trả) với điều kiện Người được bảo hiểm cung cấp bảng kê chi tiết quá trình điều trị.

3.19

Điều khảo không yêu cầu dấu và chữ ký nhân
sự trên giấy yêu cầu bảo hiểm

Công ty bảo hiểm đồng ý không yêu cầu dấu của công ty, và chữ ký xác nhận của nhân sự trên giấy yêu cầu bảo hiểm

3.20

Điều khoản liên tục

Khi hợp đồng bảo hiểm này thay thế cho một hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn được thu xếp trước đó bởi Bên mua bảo hiểm hoặc bất kỳ Công ty có nghĩa vụ
và quyền lợi liên quan, Công ty bảo hiểm đồng ý:
- Hợp đồng này sẽ tiếp tục bảo hiểm cho các quyền lợi sức khỏe đã bảo hiểm, bao gồm tất cả các điều trị ốm đau, bệnh tật và thai sản mà nguyên nhân
không bị loại trừ, tối đa đến mức giới hạn của số tiền bảo hiểm đã được ghi nhận theo Hợp đồng, kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực.
- Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ tiếp tục bảo hiểm cho những chi phí y tế phát sinh do tai nạn được bảo hiểm trong năm hợp đồng liền trước với điều
kiện bên mua bảo hiểm phải cung cấp danh sách chi tiết bồi thường tai nạn đã phát sinh của hợp đồng liền trước. PVI sẽ đánh giá rủi ro và xác nhận các
đối tượng đủ điều kiện được bảo hiểm.
- Thời gian chờ của hợp đồng này sẽ được tính kể từ ngày đầu tiên và tham gia bảo hiểm liên tục của nhân viên vào chương trình bảo hiểm, áp dụng cho
tất cả các quyền lợi được bảo hiểm.
- Hợp đồng trước đó bao gồm danh sách những người được bảo hiểm tham gia và các sửa đổi bổ sung phải được cung cấp cho công ty bảo hiểm để làm
căn cứ áp dụng điều khoản này.

4

Thời gian chờ

4.1

Thời gian chờ (Đối với nhóm >=50 người)

Thời gian chờ tính từ ngày đầu tiên tham gia bảo hiểm:
( Đối với nhân viên và người thân năm trước đã chờ đủ: miễn toàn bộ thời gian chờ
Đối với nhân viên và người thân năm trước chưa chờ đủ và nhân viên, người thân mới tiếp tục chờ tính từ ngày đầu tham gia)
* Nhân viên:
- Miễn chờ đối với điều trị bệnh thông thường
- Miễn chờ đối với điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn
- Thai sản:
+ tỷ lệ 60 ngày đối với trường hợp: sẩy thai, cần thiết phải nạo thai theo yêu cầu của bác sỹ điều trị thai sản
+ tỷ lệ 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ
- Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản:
+ 365 ngày đối với tử vong, thương tật vĩnh viễn cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn
+ 270 ngày đối với tử vong, thương tật vĩnh viễn do thai sản
*Người thân:
- 30 ngày đối với điều trị bệnh thông thường
- 365 ngày đối với điều trị bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, bệnh mãn tính
- Thai sản:
+ 60 ngày đối với trường hợp: sẩy thai, cần thiết phải nạo thai theo yêu cầu của bác sỹ điều trị thai sản
+ 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ
- Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và thai sản:
+ 365 ngày đối với tử vong, thương tật vĩnh viễn cho bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn
+ 270 ngày đối với tử vong, thương tật vĩnh viễn do thai sản

5

Bảo lãnh viện phí

PVI hợp tác với 117 cơ sở y tế trên cả nước. Danh sách và lịch làm việc bảo lãnh đính kèm

6

Thời hạn nộp hồ sơ bồi thường

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày tai nạn, khám bệnh, ra viện hoặc tử vong.

7

Thời gian giải quyết bồi thường (sau khi thu
thập đủ chứng từ)

Thời gian cam kết giải quyết bồi thường vả chuyển tiền:
- Trong vòng 15 ngày làm việc (bao gồm thời gian chuyển tiền)

8

Định nghĩa

Bệnh đặc biệt: là các bệnh ung thư, u bướu các loại, huyết áp, tim mạch, viêm 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)
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 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.
Thương tật vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản: là các tổn thương thân thể, biến đổi hoàn toàn về thể chất làm cho Người được bảo hiểm mất một
phần hoặc toàn bộ khả năng thực hiện các công việc thường nhật của người đó hay khả năng lao động trong bất kì loại lao động nào và kéo dài 52 tuần
liên tục và không có hy vọng vào sự tiến triển của thương tật đó theo kết luận của bác sỹ và Hội đồng giám định y khoa. PVI sẽ chi trả các thương tật vĩnh viễn
và tỷ lệ phần trăm được liệt kê cụ thể trong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm theo quy tắc bảo hiểm.

9

Điểm loại trừ

Điểm loại trừ tai nạn và sức khỏe như Quy tắc

