GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
Số tiền bảo hiểm tối đa: là quyền lợi bảo hiểm tối đa được xác định theo Năm hợp đồng.
Giới hạn phụ: là mức quyền lợi bảo hiểm tối đa mà Công ty sẽ chi trả với mỗi phạm vi
bảo hiểm được liệt kê trong bảng mô tả quyền lợi.
Đồng thanh toán: là tỷ lệ phần trăm tính trên Chi phí y tế thực tế mà Bên mua bảo hiểm hoặc
Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán cho mỗi sự kiện bảo hiểm.
Giường và phòng: là giường và phòng đơn theo hạng bình thường của Bệnh viện.
Điều trị trước khi nhập viện: là các dịch vụ tư vấn y khoa, thăm khám, các xét nghiệm,
chẩn đoán hình ảnh, thuốc theo toa liên quan trực tiếp đến tình trạng y tế mà Người được bảo hiểm
phải nhập viện để điều trị theo chỉ định của Bác sĩ và phải được thực hiện trong vòng 30 (ba mươi)
ngày trước khi nhập viện.
Điều trị sau khi xuất viện: là các dịch vụ theo dõi điều trị theo chỉ định của Bác sĩ điều trị ngay
sau khi xuất viện bao gồm tư vấn y khoa, thăm khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,
thuốc theo toa liên quan trực tiếp đến tình trạng y tế mà Người được bảo hiểm đã vừa phải
nhập viện để điều trị và phải được thực hiện trong vòng 60 (sáu mươi) ngày sau khi xuất viện.
Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà: là dịch vụ chăm sóc y tế tại nơi ở của Người được bảo hiểm,
được thực hiện bởi Y tá/ Điều dưỡng hoặc Bác sĩ ngay sau khi xuất viện theo chỉ định của
Bác sĩ điều trị là cần thiết về mặt y tế.
Vật lý trị liệu: là phương pháp chữa trị sử dụng các biện pháp vật lý (bao gồm nắn xương)
để giảm đau, phục hồi chức năng của cơ bắp hay các hoạt động bình thường hàng ngày của
Người được bảo hiểm theo chỉ định của Bác sĩ điều trị (không phải là phương pháp mát xa
các loại, spa hay tập sửa dáng đi).
Y học thay thế: là các phương pháp chữa bệnh không phải là tây y, như là phương pháp
y học dân tộc cổ truyền của Việt Nam và những phương pháp tương tự.

MỘT SỐ THÔNG TIN KHI THAM GIA BẢO HIỂM
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc bảo hiểm: 70 tuổi (đối với Quyền lợi Điều trị nội trú); 66 tuổi (đối với
Quyền lợi Điều trị Ngoại trú hoặc Chăm sóc Nha khoa)
Thời hạn bảo hiểm: 1 (một) năm và tự động gia hạn hàng năm
Định kỳ đóng phí: linh hoạt với 4 định kỳ đóng phí: Năm/ Nửa năm/ Quý/ Tháng

LƯU Ý
Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm được quy định trong Quy tắc
và Điều khoản sản phẩm bổ sung Chăm sóc sức khỏe.

Hãy liên hệ (08) 38122777 để đội ngũ Tư Vấn Tài Chính chuyên nghiệp
của AIA giúp bạn lên kế hoạch bảo hiểm sức khỏe cho gia đình bạn!

AIA VIỆT NAM
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 15-16, Tòa nhà Royal Centre,
235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3830 3333 - Fax: (08) 6288 6969
Email: vn.customer@aia.com - Website: www.aia.com.vn
CÁC VĂN PHÒNG KHÁC
TP. HỒ CHÍ MINH
● Tầng trệt, Tòa nhà E.town EW
364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình
Điện thoại: (08) 3810 8500
Fax: (08) 3810 8501

● CẦN THƠ
432 - 434 Đường 30/4
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3814 680
Fax: (0710) 3814 681

● Tầng 1, Tòa nhà Copac
12 Tôn Đản, Quận 4
Điện thoại: (08) 6288 7528
Fax: (08) 3942 1010

● ĐÀ NẴNG
Tầng 9, Riverside Tower
Commercial Center
74 Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3868 009
Fax: (0511) 3898 009

HÀ NỘI
● Tầng 1, Tòa nhà V-Tower
649 Kim Mã, Quận Ba Đình
Điện thoại: (04) 3766 8888
Fax: (04) 3766 8883
● Tầng 11 – Tòa nhà Indochina
Plaza Hà Nội (IPH)
241 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3795 5588
Fax: (04) 3972 7888
● AN GIANG
13/4 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý
TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: (076) 3943 420
Fax: (076) 3943 421
● BÀ RỊA - VŨNG TÀU
09 Lê Quý Đôn, P. Phước Trung
Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3716 626
Fax: (064) 3716 465
● BÌNH ĐỊNH
104 Mai Xuân Thưởng
TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056) 3826 363
Fax: (056) 3826 476
● CÀ MAU
179 Phan Ngọc Hiển, TP. Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3567 010
Fax: (0780) 3567 011

● ĐỒNG NAI
33 Đồng Khởi, P. Tam Hòa
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 8823 001
Fax: (061) 8823 005
● HẢI PHÒNG
Tầng 3, Tòa nhà DG Tower,
15 Trần Phú, TP. Hải Phòng
Điện thoại: (031) 3921 610
Fax: (031) 3921 614
● KHÁNH HÒA
50 Lê Thánh Tôn, P. Lộc Thọ
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3560 088
Fax: (058) 3560 089
● QUẢNG NGÃI
Tầng 5, tòa nhà 07B Nguyễn Chánh
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (055) 3819 866
Fax: (055) 3819 878

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

● TÂY NINH
375 Đường 30/4, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: (066) 3810 969
Fax: (066) 3810 970
● TIỀN GIANG
12B5 Nguyễn Trãi, P.7, TP. Mỹ Tho
Điện thoại: (073) 388 6720
Fax: (073) 388 6701

Quý khách cũng có thể liên hệ các văn phòng Tổng Đại Lý của AIA Việt Nam tại các tỉnh thành:
An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Thuận, Bình Dương,
Bình Định, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp,
Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Huế, Hưng Yên,
Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Nam Định,
Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh,
Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang,
Trà Vinh,Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
(Xem thông tin chi tiết tại website: www.aia.com.vn)

aia.com.vn

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của AIA Việt Nam cung cấp

Đơn vị tính: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH

các dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của

Số tiền bảo hiểm tối đa

khách hàng:

Phạm vi bảo hiểm

Khách hàng được lựa chọn khám và chữa bệnh
tại Việt Nam hoặc các nước ASEAN;

Khách hàng không chỉ được hưởng quyền lợi
bảo hiểm cho việc điều trị bệnh mà còn được
bảo hiểm cho việc điều trị các thương tích do
tai nạn;

Ngoài quyền lợi điều trị nội trú (bao gồm chăm sóc
thai sản) khách hàng được chọn thêm quyền lợi
điều trị ngoại trú và chăm sóc nha khoa;

Khách hàng có thể được hỗ trợ chi phí kiểm tra
sức khỏe tổng quát; và

Khách hàng được bảo lãnh viện phí trong
hệ thống thanh toán trực tiếp tại các tỉnh và
thành phố lớn.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của AIA Việt Nam giúp bạn
bảo vệ tài sản quý giá nhất của bản thân và gia đình.

Nhập viện để điều trị và có Phẫu thuật - bao gồm:
Chi phí khám y tế của Bác sĩ
Chi phí Giường và phòng mỗi ngày
Chi phí tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/ năm)
Chi phí Phẫu thuật (bao gồm chi phí gây mê/ Phòng phẫu thuật)
Chi phí y tế nội trú khác
Chi phí Điều trị trước khi nhập viện/ sau khi xuất viện
Chi phí Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/ năm)
Nhập viện để điều trị nhưng không Phẫu thuật
- bao gồm:
Chi phí khám y tế của Bác sĩ
Chi phí Giường và phòng mỗi ngày
Chi phí tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/ năm)
Chi phí y tế nội trú khác
Chi phí Điều trị trước khi nhập viện/ sau khi xuất viện
Chi phí Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/ năm)
Ghép tạng (thận, tim, gan và tủy xương)
- bao gồm:
Chi phí khám y tế của Bác sĩ
Chi phí Giường và phòng mỗi ngày
Chi phí tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/ năm)
Chi phí Phẫu thuật (bao gồm chi phí gây mê/ Phòng phẫu thuật)
Chi phí y tế nội trú khác
Chi phí Điều trị trước khi nhập viện/ sau khi xuất viện
Chi phí Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/ năm)

CƠ BẢN

NÂNG CAO

ƯU VIỆT

200 triệu/ năm

500 triệu/ năm

1 tỷ/ năm

Giới hạn phụ

50 triệu/ lần
nhập viện

100 triệu/ lần
nhập viện

200 triệu/ lần
nhập viện

QUYỀN LỢI TÙY CHỌN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
(Được áp dụng khi mua cùng quyền lợi Điều trị nội trú)

20 triệu/

lần nhập viện

50 triệu/

lần nhập viện

lần nhập viện

Điều trị cấp cứu do Tai nạn – bao gồm các Chi phí y tế
phát sinh do việc điều trị y tế do Tai nạn được thực hiện
trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi xảy ra Tai nạn
tại khoa/ phòng cấp cứu của Bệnh viện, khoa điều trị
ngoại trú của Bệnh viện hoặc Phòng khám.
Điều trị cấp cứu tổn thương răng do Tai nạn
– bao gồm Chi phí y tế phát sinh thực tế do việc
điều trị các mất mát hoặc tổn thương do Tai nạn
đối với răng lành lặn tự nhiên được thực hiện
trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ khi xảy ra Tai nạn
(không bao gồm chi phí làm răng giả).
Vận chuyển cấp cứu trong nước – bao gồm chi phí
cho việc vận chuyển khẩn cấp bằng đường bộ để đưa
Người được bảo hiểm đến điều trị tại phòng cấp cứu
của Bệnh viện hoặc Phòng khám gần nhất hoặc
chi phí cho việc vận chuyển cấp cứu giữa các
Bệnh viện hoặc từ Phòng khám đến Bệnh viện
trong trường hợp được Bác sĩ chỉ định.
Chăm sóc thai sản – bao gồm:
Chi phí khám thai
Chi phí sinh thường/ sinh mổ
Chi phí điều trị biến chứng thai sản, sẩy thai,
phá thai theo chỉ định của Bác sĩ do việc tiếp tục
mang thai sẽ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng
của người mẹ là Người được bảo hiểm.
Chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 (bảy)
ngày kể từ ngày sinh (không bao gồm điều trị
Bệnh bẩm sinh/ Dị tật bẩm sinh).

CHƯƠNG TRÌNH
Số tiền bảo hiểm tối đa
Đồng thanh toán

CƠ BẢN

NÂNG CAO

ƯU VIỆT

10 triệu/ năm

20 triệu/ năm

40 triệu/ năm

20%

20%

20%

Phạm vi bảo hiểm

100 triệu/
tạng

200 triệu/
tạng

300 triệu/
tạng

Người hiến tạng không phải là Người được bảo hiểm sẽ
được chi trả Chi phí y tế phát sinh thực tế nhưng tối đa
không quá 50% (năm mươi phần trăm) Giới hạn phụ.

Điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị và
hóa trị (theo phương pháp truyền hoặc tiêm)
trong khi Điều trị nội trú, Điều trị trong ngày hoặc
Điều trị ngoại trú.

Đơn vị tính: VNĐ

100 triệu/

Chi phí khám y tế
Chi phí thuốc theo toa
Chi phí Y học thay thế
Chi phí xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh
theo chỉ định của Bác sĩ
Chi phí Vật lý trị liệu theo chỉ định của Bác sĩ
Chi phí y tế khi Điều trị trong ngày
Chi phí Phẫu thuật trong ngày

Giới hạn phụ

500.000/
lần khám

1 triệu/
lần khám

2 triệu/
lần khám

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả trong năm hợp đồng đối với quyền lợi Điều trị
ngoại trú và Điều trị nội trú sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa áp dụng đối với
quyền lợi Điều trị nội trú.
Theo chi phí
thực tế

Theo chi phí
thực tế

Theo chi phí
thực tế

QUYỀN LỢI TÙY CHỌN CHĂM SÓC NHA KHOA
(Được áp dụng khi mua cùng quyền lợi Điều trị ngoại trú)

CHƯƠNG TRÌNH
2 triệu/ lần
Tai nạn

5 triệu/ lần
Tai nạn

7 triệu/ lần
Tai nạn

Số tiền bảo hiểm tối đa
Đồng thanh toán

NÂNG CAO

ƯU VIỆT

2 triệu/ năm

5 triệu/ năm

10 triệu/ năm

20%

20%

20%

Phạm vi bảo hiểm

2 triệu/ lần
Tai nạn

2 triệu/ năm

5 triệu/ lần
Tai nạn

5 triệu/ năm

7 triệu/ lần
Tai nạn

7 triệu/ năm

Chi phí kiểm tra, khám, chẩn đoán y khoa
Chi phí cạo vôi răng (tối đa 2 lần/ năm)
Chi phí điều trị viêm nướu, viêm nha chu, nhổ răng
sâu, trám răng bằng chất liệu amalgam, composite,
gic hoặc các chất liệu tương đương
Chi phí chữa tủy răng
Chi phí chẩn đoán bằng hình ảnh (X-quang) theo
chỉ định của Bác sĩ
Chi phí cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng
Chi phí mão răng, làm răng giả (ngoại trừ implant)

Đơn vị tính: VNĐ

CƠ BẢN

Giới hạn phụ

Theo chi phí
thực tế

Theo chi phí
thực tế

Theo chi phí
thực tế

QUYỀN LỢI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
Người được bảo hiểm sẽ được hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát 1 (một) lần khi gia hạn
sản phẩm Chăm sóc sức khỏe này nếu như trong năm hợp đồng trước không có yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe nào. Mức hỗ trợ chi phí tối đa như sau:
Đơn vị tính: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH
10 triệu/ lần
mang thai

20 triệu/ lần
mang thai

20 triệu/ lần
mang thai

Chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát

CƠ BẢN

NÂNG CAO

ƯU VIỆT

1 triệu đồng/
lần khám

1 triệu đồng/
lần khám

2 triệu đồng/
lần khám

Trường hợp Người được bảo hiểm thỏa mãn điều kiện để được hưởng quyền lợi nhưng
không thực hiện việc kiểm tra sức khỏe tổng quát theo điều này, quyền lợi kiểm tra sức khỏe
tổng quát sẽ tự động chấm dứt vào Ngày gia hạn kế tiếp của sản phẩm này.

