
CHƯƠNG TRÌNH 1 CHƯƠNG TRÌNH 2 CHƯƠNG TRÌNH 3 CHƯƠNG TRÌNH 4 CHƯƠNG TRÌNH 5

A 9.978.600 đồng/năm 7.720.350 đồng/năm  5.191.820 đồng/năm 4.426.450 đồng/năm 3.187.925 đồng/năm

B 1.500.000 đồng/năm 1.200.000 đồng/năm 1.080.000 đồng/năm 920.000 đồng/năm 750.000 đồng/năm

C 1.160.000 đồng/năm 830.000 đồng/năm 460.000 đồng/năm 370.000 đồng/năm 230.000 đồng/năm

D PHẠM VI BẢO HIỂM Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

E THỜI HẠN BẢO HIỂM 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm 1 năm

F LOẠI THẺ
Thẻ vàng (Chỉ bảo lãnh nội 

trú)

Thẻ vàng (Chỉ bảo lãnh nội 

trú)

Thẻ vàng (Chỉ bảo lãnh nội 

trú)

Thẻ vàng (Chỉ bảo lãnh nội 

trú)

Thẻ vàng (Chỉ bảo lãnh nội 

trú)

G

1

NỘI TRÚ: Điều trị bệnh nội trú do ốm đau, bệnh tật

phải nằm viện hoặc phẫu thuật: 

- Bảo hiểm thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, tiền

ăn, chi phí xét nghiệm, Xquang, thuốc điều trị, truyền máu,

oxy huyết thanh, quần áo bệnh viện và các chi phí liên

quan khác.

- Ngoài ra bảo hiểm còn thanh toán một số chi phí khác

như: Chi phí trước khi nhập viện; Điều trị sau khi xuất

viện; Chăm sóc tại nhà sau khi xuất viện; Phục hồi chức

năng; Dịch vụ xe cứu thương,…

đến 580.000.000 đồng/năm đến 415.000.000 đồng/năm đến 230.000.000 đồng/năm đến 185.000.000 đồng/năm đến 115.000.000 đồng/năm

2

NGOẠI TRÚ: Điều trị ngoại trú (khám bệnh ngoại trú)

do ốm đau, bệnh tật: Bảo hiểm thanh toán các chi phí

khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, chi phí cho

các xét nghiệm, chụp Xquang, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh

trong việc điều trị bệnh.

đến 20.000.000 đồng/năm đến 16.000.000 đồng/năm đến 10.000.000 đồng/năm đến 8.000.000 đồng/năm đến 6.000.000 đồng/năm

3

TỬ VONG THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO 

ỐM ĐAU BỆNH TẬT: Bảo hiểm sinh mạng do ốm đau,

bệnh tật

đến 580.000.000 đồng/năm đến 415.000.000 đồng/năm đến 230.000.000 đồng/năm đến 185000.000 đồng/năm đến 115.000.000 đồng/năm

4

NHA KHOA: Bảo hiểm nha khoa thanh toán chi phí điều 

trị răng bao gồm: Khám, chụp X.D; Chữa viêm nướu (lợi), 

nha chu; Trám răng; Điều trị tủy răng; Cạo vôi răng; Nhổ 

răng bệnh lý (bao gồm tiểu phẫu).

đến 6.000.000 đồng/năm đến 4.500.000 đồng/năm đến 3.000.000 đồng/năm đến 2.500.000 đồng/năm đến 1.500.000 đồng/năm

H

THÔNG TIN BẢO HIỂM

KHÔNG ÁP DỤNG

NHỮNG BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM ĐƯỢC BẢO 

HIỂM CHẤP NHẬN BẢO LÃNH TRỰC TIẾP 

(Không cần thanh toán trước)

PHÍ BẢO HIỂM (Bao gồm quyền lợi nội trú, ngoại trú 

và bảo hiểm tai nạn cá nhân)

PHÍ BẢO HIỂM NHA KHOA (tính riêng tuỳ lựa chọn 

của khách hàng)

PHÍ BẢO HIỂM TỬ VONG THƯƠNG TẬT TOÀN 

BỘ VĨNH VIỄN DO ỐM ĐAU BỆNH TẬT (tính riêng 

tuỳ lựa chọn của khách hàng)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM SỨC KHỎE TOÀN DIỆN PVI

(Dành cho nhóm tuổi 11-18 tuổi)


