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ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG ( Mở rộng thiết kế dựa trên số lượng tối thiểu 51 nhân viên trở lên)
ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM
Giới hạn tuổi: từ đủ 15 ngày tuổi đến hết 65 tuổi.

Tùy từng CTBH chào

Không bị các bệnh lý về thần kinh, phong, ung thư

✓

Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

✓

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG
1

1. Tự động thêm bớt nhân viên

✓

- Tăng nhân viên/ người thân

Phí prorata, Quyền lợi full năm

- Giảm nhân viên/ người thân

Hoàn 100% phí của thời gian còn lại

2

Điều khoản Ngộ độc/ngạt thở khí và khói độc

Được BH

3

Ngộ độc thức ăn đồ uống

Được BH

4

Điều khoản mở rộng bệnh nghề nghiệp

7

Bảo hiểm rủi ro do cúm lợn, cúm gia cầm, cúm A
H1N1, H5N1 (bồi thường tích tụ tối đa VND 2.1 tỷ/
hợp đồng), loại trừ dịch bệnh do cơ quan chức năng
thông báo (BH cho chi phí y tế)

Được BH

8

Điều khoản chi phí điều trị Đông y, nắn xương/khớp

Được BH

9

Tai nạn xe máy

Được BH

Điều khoản điều trị chi phí bất thường về sinh hóa cơ
10 thể như tăng lipid máu, men gan cao, nồng độ calci
thấp hay các tình trạng thương tự

Bảo hiểm theo quyền lợi tai nạn (bảo hiểm cho chi phí y tế),
Loại trừ các bệnh bị loại trừ trong Quy tắc BH

Áp dụng đối với đơn trên 50 nhân viên

11

Bảo hiểm cho dao mổ trĩ theo phương pháp Longo với
sự kiện thuộc phạm vi bảo hiểm

Chi trả theo quy tắc Bảo hiểm, tôi đa đến số tiền bảo hiểm của
quyền lợi nội trú, phần phẫu thuật

13

Điều khoản chi phí liên quan tới thiết bị y tế như: nước
muối sinh lý, sterminar, xisat,…

Giới hạn VND 300,000 (áp dụng cho khám ngoại trú)

Thanh toán các chi phí xét nghiệm liên quan tới việc tìm ra
bệnh : Tất cả các chi phí khám, xét nghiệm, siêu âm bao gồm cả
Bảo hiểm các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ
chi phí khám theo chỉ định của bác sỹ trong lần đi khám đó sẽ
nhưng kết quả âm tính miễn là các xét nghiệm này
được
thanh toán toàn bộ với điều kiện các chi phí liên quan đến
14
giúp ích cho việc tìm ra bệnh sau cùng chứ không phải
việc tìm ra bệnh theo chỉ định của Bác sỹ nếu có kết luận bệnh
mang tính tầm soát
thuộc phạm vi Bảo hiểm.
Loại trừ các chi phí xét nghiệm liên quan đến tầm soát bệnh.
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15 Vitamin và khoáng chất hỗ trợ điều trị bệnh

Chi trả theo quy tắc Bảo hiểm, đói với các trường hợp vitamin
hoặc khoáng chất được bác sĩ chỉ định để điều trị các bệnh/triệu
chứng được xác định do thiếu hụt vitamin hoặc hỗ trợ điều trị
bệnh với điều kiện chi phí cho vitamin/khoáng chất không lớn
hơn chi phí thuốc điều trị

Mở rộng cho vật tư y tế hỗ trợ điều trị cả bệnh và tai
16 nạn bao gồm nhưng không giới hạn như: đinh nẹp ốc
vít

Đinh, nẹp, vis, đĩa đệm, chốt treo vào cơ thể do tai nạn được
bảo hiểm đến giới hạn tối đa của quyền lợi “Chi phí y tế do tai
nạn”

- CHỨNG TỪ Y TẾ
17 Mở rộng miễn bảng kê tại viện công

Áp dụng cho hồ sơ nội trú dưới VND 2,000,000

18

Miễn dấu công ty và chữ ký quản lý trên giấy yêu cầu
bồi thường

19

Chấp nhận toa thuốc tại bệnh viện có mã vạch bênh
nhân in điện tử không cần đóng dấu mộc

20

Đồng ý hóa đơn VAT tiền thuốc được cấp trong vòng
30 ngày kể từ ngày kê đơn

Áp dụng với điều kiện mua thuốc trong vòng 05 ngày kể từ
ngày bác sỹ kê đơn thuốc và có bảng kê mua thuốc

21

Miễn dấu bệnh viện trên kết quả xét nghiệm, với điều
kiện đã có đủ chữ ký và dấu chức danh của bác sĩ

Đồng ý

Chấp nhận đơn thuốc kê tối đa 60 ngày theo chỉ định
22 của bác sĩ nhưng không quá thời gian bảo hiểm và
trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Đồng ý
Chỉ áp dụng đối với viện công

Trường hợp toa thuốc kê sử dụng thuốc quá 30 ngày, xem xét
tính hợp lý của chỉ định thuốc với chẩn đoản bệnh đảm bảo
chẩn đoán bệnh trong danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày ban
hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BYT ngày 28/03/2013
của Bộ Y tế và tối đa không quá 120 ngày.

THỜI GIAN CHỜ ( áp dụng trên 50 nhân viên tham gia)

Nhân viên

Người thân

Tai nạn:

miễn thời gian chờ

miễn thời gian chờ

Điều trị Ốm bệnh thông thường

miễn thời gian chờ

30 ngày

Với các KH đăng ký mới

Biến chứng thai sản:
Sinh đẻ:
Điều trị Bệnh có sẵn, bệnh đặc biệt:

chi trả theo tỷ lệ 60
ngày
chi trả theo tỷ lệ 270
ngày

60 ngày
270 ngày

miễn thời gian chờ

tỷ lệ 365 ngày

Tử vong do bệnh thông thường

30 ngày

30 ngày

Tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn, thai sản

365 ngày

365 ngày

* 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).
* 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.
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