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PHỤ LỤC 1 

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU L NCH QUỐC TẾ 

 

 
QUYỀN 
LỢI 

 
MÔ TẢ 

MỨC TRÁCH NHI ỆM ( VNĐ) 

Chương trình 
A 

Chương trình 
B 

Chương trình 
C 

Chương trình 
D 

Chương trình 
E 

1. Tai 
Nạn Cá 
Nhân 

Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. 
 

250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

2. Chi Phí 
y tế 

Giới Hạn chung 250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

Bồi thường các chi phí y tế phát sinh ngoài 
lãnh thổ Nước Xuất Hành. bao gồm: 

     

Điều trị nội trú, phẫu thuật,  xe cứu thương, 
xét nghiệm, bác sĩ, y tá .v.v.. 

250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

Điều trị ngoại trú bao gồm chi phí khám 
bệnh. thuốc kê theo đơn của bác sĩ điều trị, 
chụp X-quang, xét nghiệm chuNn đoán theo 
chỉ định .v.v.. 

12.500.000 
 

25.000.000 
 

 
37.500.000 

 
62.500.000 125.000.000 

Điều trị tiếp theo sau khi quay về Nước Xuất 
hành: Các chi phí điều trị nội trú cần thiết 
phát sinh trong  trong vòng 90 ngày kể từ khi 
quay về nước xuất hành sau khi đã xuất viện 
ở nước ngoài. 

75.000.000 125.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 

3. Trợ 
Cứu Y Tế  
& H ỗ Trợ 
Du L ịch 
 

Giới Hạn chung 250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

Vận chuyển kh�n cấp 
Vận chuyển khNn cấp Người Được Bảo 
Hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng 
cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. 
 

250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

Hồi hương 
Chi phí đưa Người Được Bảo Hiểm về Việt 
Nam hoặc Quê Hương (bao gồm cả chi phí 
cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi 
kèm). 

250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

Vận chuyển hài cốt/mai táng 
Vận chuyển hài cốt của Người Được Bảo 
Hiểm về Việt Nam hoặc Quê Hương hoặc 
mai táng ngay tại địa phương. 

75.000.000 125.000.000 175.000.000 250.000.000 500.000.000 

Bảo lãnh thanh toán viện phí 
Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho 
bệnh viện trong trường hợp nhập viện 

Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm 

Chi phí ăn ở đi lại bổ sung 
Chi phí bổ sung thêm cho 01 vé máy bay 
hạng thường để Người được bảo hiểm 
quay trở về nước và chi phí ăn ở phát 
sinh thêm cho Người được bảo hiểm và 
Người đi kèm cùng tham gia đơn bảo 
hiểm này do Người được bảo hiểm cần 
thiết phải điều trị thương tật hoặc ốm đau 
thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng. 

25.000.000 50.000.000 62.500.000 87.500.000 175.000.000 
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Chi phí cho thân nhân đi thăm 
Chi phí đi lại và ăn ở cho một người thân 
trong gia đình đi thăm khi Người Được Bảo 
Hiểm phải nằm viện trên 5 ngày hay ở trong 
tình trạng không thể qua khỏi hay bị chết. 
 

25.000.000 50.000.000 62.500.000 87.500.000 175.000.000 

Đưa trẻ em hồi hương 
Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm 
cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó 
về Việt Nam hoặc Quê hương. 
 

25.000.000 50.000.000 62.500.000 87.500.000 175.000.000 

 

Hỗ trợ du lịch 
a. Thông tin trước chuyến đi (thông tin liên 

quan đến yêu cầu về thị thực, tiêm chủng 
ở nước ngoài, tỷ giá hối đoái và thời tiết 

b. Thông tin về đại sứ quán 
c. Những vấn đề dịch thuật 
d. Những vấn đề về pháp luật 
e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế 
 

Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm Bao gồm 

4. Hành 
Lý và Tư 
Trang 

Mất mát hay hỏng hành lý và tư trang do bị 
tai nạn, cướp, trộm cắp hay do vận chuyển 
nhầm. 
Giới hạn cho một hạng mục hoặc một bộ/đôi 
 

 
6.250.000 

 
 

6.250.000 
 

 
12.500.000 

 
 

6.250.000 

 
25.000.000 

 
 

6.250.000 

 
37.500.000 

 
 

6.250.000 

 
75.000.000 

 
 

6.250.000 

5. Trì 
hoãn 
hành lý 

Chi phí mua sắm những vật dụng tối cần 
thiết liên quan đến vệ sinh và quần áo khi 
hành lý đã gửi bị trì hoãn ít nhất 12 tiếng. 
 
Giới hạn một hạng mục 

 
1.750.000 

 
 

750.000 

 
2.500.000 

 
 

1.250.000 
 

 
3.500.000 

 
 

1.750.000 

 
5.250.000 

 
 

1.750.000 

 
10.500.000 

 
 

1.750.000 

6. Mất 
Giấy Tơ 
Thông 
Hành 

Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa đã bị mất 
cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc 
xin cấp lại các giấy tờ đó. 
Giới hạn bồi thường tối đa một ngày là 10% 
của mức giới hạn cho của quyền lợi này. 
 

6.250.000 12.500.000 50.000.000 75.000.000 125.000.000 

7. Trì 
hoãn 
chuyến đi 

Bồi thường 500.000 VNĐ cho mỗi 8 giờ liên 
tục bị trì hoãn chuyến đi. 

750.000 1.250.000 1.875.000 3.125.000 6.250.000 

8. Cắt 
Ngắn hay 
Hủy Bỏ 
Chuyến 
Đi 

Bồi thường tiền đặt cọc không được hoàn lại 
cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt 
ngắn hay hủy chuyến đdo Người Được Bảo 
Hiểm bị chết, ốm đau thương tật nghiêm 
trọng. phải ra làm chứng hay hầu toà hoặc 
được cách ly để kiểm dịch. 
 

18.750.000 37.500.000 75.000.000 112.500.000 225.000.000 

9. Trách 
Nhiệm Cá 
Nhân đối 
với Bên 
Thứ Ba 

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người 
được bảo hiểm đối với tổn thất về người hay 
tài sản gây ra cho bên thứ ba trong thời hạn 
bảo hiểm. 
(quyền lợi bảo hiểm này không áp dụng cho 
việc sử dụng hay thuê xe cộ có động cơ) 

250.000.000 500.000.000 750.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

10. Phạm 
vi mở 
rộng 

Chi phí khách sạn trong thời gian dưỡng 
bệnh 
Giới hạn tối đa chi phí/ngày 

6.250.000 
 

1.000.000 
 

12.500.000 
 

1.250.000 
 

17.500.000 
 

1.500.000 
 

25.000.000 
 

2.000.000 
 

62.500.000 
 

2.500.000 
 

 
Thay đổi nhân sự trong trường hợp kh�n 
cấp 

12.500.000 25.000.000 37.500.000 50.000.000 75.000.000 

   


