
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM: Mọi công dân người Việt Nam 
hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong độ tuổi từ 
15 ngày tuổi đến 63 tuổi tại thời điểm tham gia bảo hiểm và 
tái tục tối đa đến 65 tuổi.  

BÊN MUA BẢO HIỂM
Là người đại diện đứng ra yêu cầu và ký kết Hợp đồng bảo hiểm với 
Bảo hiểm Bảo Việt và nộp phí bảo hiểm như:

•  Bố/mẹ của Người phụ thuộc (theo định nghĩa); 

•  Người giám hộ hợp pháp cho những Người được bảo hiểm dưới 
18 tuổi;

•  Bản thân Người được bảo hiểm; vợ/chồng, con của Người được 
bảo hiểm từ 18 tuổi trở lên.

PHẠM VI ĐỊA LÝ: VIỆT NAM.

NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI ĐẾN 63 TUỔI:

   Tham gia mới với điều kiện là NĐBH chính của Hợp đồng bảo hiểm 
UVL còn hiệu lực tại Bảo Việt Nhân thọ.

YÊU CẦU BẢO LÃNH/ BỒI THƯỜNG

• Xuất trình Thẻ bảo lãnh, CMND/Hộ chiếu/CCCD hoặc Giấy khai 
sinh (đối với trẻ em dưới 15 tuổi) với bệnh viện;

• Kiểm tra GYCBT do bệnh viện cung cấp và ký xác nhận việc 
điều trị, đặt cọc theo quy định;

• Thanh toán các chi phí không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc 
vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN DƯỚI 18 TUỔI: 

•  Tham gia cùng bố/mẹ hoặc bố/mẹ đã tham gia chương trình Bảo 
hiểm sức khỏe/chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo hiểm Bảo Việt;

•  Chương trình bảo hiểm của trẻ em tương đương hoặc thấp hơn 
chương trình của bố/mẹ;

•  Cung cấp bản sao Giấy khai sinh kèm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm;

•  Trẻ em dưới 1 tuổi chỉ tham gia chương trình Thọ.

•  Trẻ em đến 3 tuổi áp dụng mức đồng chi trả 70/30 khi điều trị nội 
tại bệnh viện tư/quốc tế, khoa điều trị tự nguyện/theo yêu cầu bệnh 
viện công;

•  Trẻ em dưới 18 tuổi là NĐBH chính của Hợp đồng bảo hiểm UVL 
còn hiệu lực tại Bảo Việt Nhân thọ được tham gia độc lập.

BẢO VIỆT TÂM AN 
AN TÂM VIỆN PHÍ CHẲNG LO RÚT VÍ

•  An tâm tận hưởng Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại hơn 70 Bệnh viện 
bảo lãnh lớn và uy tín trên toàn quốc, nơi Quý khách được chăm 
sóc, khám chữa và điều trị nội trú bằng các phương pháp tiên tiến 
và dịch vụ tốt nhất tại các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam.

•  Tất cả bệnh viện đạt chuẩn trên toàn quốc đều được chấp nhận 
hồ sơ thanh toán. 

•  Khách hàng chủ động lựa chọn chương trình phù hợp với nhu cầu 
và khả năng tài chính cho bản thân và gia đình. 

Thủ tục yêu cầu Bảo lãnh (trường hợp Bảo lãnh tại 
hệ thống Bệnh viện có liên kết dịch vụ với Bảo Việt):

• Giấy yêu cầu bồi thường (theo mẫu);

• Bản gốc hoặc bản sao chứng từ y tế;

• Bản gốc chứng từ thanh toán;

• Trường hợp tai nạn: Bản tường trình tai nạn/ Hồ sơ giải quyết tai 
nạn/ Giấy phép lái xe (nếu bị tai nạn trong khi điều khiển xe cơ 
giới trên 50cc);

• Trường hợp tử vong: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng 
Giấy chứng tử; Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (nếu 
không chỉ định Người thụ hưởng). 

• Giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Việt.

Hồ sơ yêu cầu Bồi thường (chi tiết theo Quy tắc bảo hiểm):

BẢO VIỆT TÂM AN
PHÍ NHỎ QUYỀN LỢI LỚN

BẢO VIỆT TÂM AN
NHÂN THỌ SONG HÀNH

Chỉ với số tiền phí nhỏ từ 4.000đ/ngày đến 10.000đ/ngày, Quý 
khách an tâm sở hữu ngay chương trình bảo hiểm:

•  Bảo vệ toàn diện mọi rủi ro ốm đau, bệnh tật, tai nạn, biến chứng 
thai sản;

•  Quyền lợi bảo hiểm lớn với tổng hạn mức bảo hiểm lên tới:

•  Chương trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe dành riêng cho Quý 
khách tham gia Bảo hiểm Nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ, mở 
rộng cho những người thân trong gia đình.

•  Cam kết tái tục theo cơ chế sản phẩm khi Quý khách có yêu cầu 
và đóng phí đúng hạn, kèm theo chính sách ưu đãi, chiết khấu khi 
tái tục tỷ lệ bồi thường thấp, giúp Quý khách AN TÂM kế hoạch 
bảo vệ dài lâu.

•  Thủ tục tham gia đơn giản, bồi thường nhanh chóng và chính xác

{ {193.800.000đ { {430.000.000đ { {842.000.000đ

Website baovietonline.com.vn
Email bvvn@baoviet.com.vn

BẢO VIỆT TÂM AN
An Tâm Sống Vui Sống Khỏe

Chương trình dành riêng cho 
Khách hàng tham gia qua kênh 
Tư vấn viên Bảo Việt Nhân thọ 
theo Thỏa thuận hợp tác 
bán chéo sản phẩm



QUYỀN LỢI & CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

Từ 1 đến 3 tuổi 

Từ  4 đến 6 tuổi 

Từ 7 đến 9 tuổi 

Từ 10 đến 18 tuổi 

Từ 19 đến 30 tuổi 

Từ 31 đến 40 tuổi 

Từ 41 đến 50 tuổi 

Từ 51 đến 60 tuổi 

Từ 61 đến 65 tuổi 

Không áp dụng

2.635.000

1.500.000

1.370.000

1.305.800

1.246.000

1.365.600

1.425.400

1.485.200

1.604.800

Không áp dụng

5.716.000

3.253.000

2.967.000

2.830.000

2.700.000

2.960.000

3.090.000

3.220.000

3.480.000

11.623.000

7.832.000

4.507.000

4.120.000

3.935.500

3.760.000

4.111.000

4.286.500

4.462.000

4.813.000

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHÚC LỘC THỌ

PHÍ BẢO HIỂM
Đơn vị: VNĐ/người/năm

BẢO VIỆT TÂM AN
LỰA CHỌN SỐ 1 ĐẦU TƯ CHO SỨC KHỎE CỦA BẠN

Đơn vị: VNĐ

Tổng hạn mức quyền lợi bảo hiểm /người/năm 193.800.000 430.000.000 842.000.000

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việt Nam Việt Nam

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHÚC LỘC THỌ

1.  Chi phí nằm viện 

•  Chi phí phòng, giường bệnh
•  Chi phí phòng chăm sóc đặc biệt 
•  Các chi phí bệnh viện tổng hợp

2.  Chi phi chăm sóc Người được bảo hiểm 
(tiền giường chăm sóc bệnh nhân)

3.  Chi phí khám và điều trị trong vòng 30 
ngày trước khi nhập viện 

4.  Chi phí tái khám và điều trị trong vòng 
30 ngày sau khi xuất viện

5.  Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu 
bằng đường bộ

6.  Chi phí Phẫu thuật (không bảo hiểm 
chi phí mua các bộ phận nội tạng và chi 
phí hiến các bộ phận nội tạng)

7.  Phục hồi chức năng

8. Trợ cấp bệnh viện công

9. Trợ cấp mai táng phí trong trường hợp 
tử vong tại bênh viện

10. Trợ cấp cho Người được bảo hiểm

11. Bảo hiểm tử vong do tai nạn

2.000.000/ngày
Lên đến 

40.000.000/năm, không 
quá 60 ngày/năm.

200.000/ngày, tối đa 30 
ngày/năm

2.000.000/năm

2.000.000/năm

5.000.000/năm

40.000.000/năm

4.000.000/năm

120.000/ ngày
Không quá 60 ngày/năm

1.000.000/vụ

5.000.000/con

100.000.000/vụ

5.000.000/ngày
Lên đến

100.000.000/năm, không 
quá 60 ngày/năm

300.000/ngày, tối đa 30 
ngày/năm

5.000.000/năm

5.000.000/năm

10.000.000/năm

100.000.000/năm

10.000.000/năm

300.000/ngày 
Không quá 60 ngày/năm

1.000.000/vụ

10.000.000/con

200.000.000/vụ

7.500.000/ngày
Lên đến

150.000.000/năm, không 
quá 60 ngày/năm

500.000/ngày, tối đa 30 
ngày/năm

7.500.000/năm

7.500.000/năm

10.000.000/năm

150.000.000/năm

15.000.000/năm

450.000/ngày 
Không quá 60 ngày/năm

1.000.000/vụ

15.000.000/con

500.000.000/vụ

Tư vấn viên: Bảo Việt Nhân thọ: Điện thoại liên hệ:


