THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
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Chương Trình Bảo Hiểm

Thông báo/ gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường* cho BHBV trong vòng
sáu mươi (60) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện được bảo hiểm

10 LOẠI BỆNH HIỂM NGHÈO

2

Nhồi máu cơ tim cấp tính

Các bệnh Ung thư
nghiêm trọng

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm :
 Giấy yêu cầu bồi thường
 Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: chứng từ chẩn đoán
và / hoặc bằng chứng lâm sàng, giấy xuất viện, báo cáo y tế,
chứng nhận phẫu thuật, xạ trị, bằng chứng mô học và xét nghiệm,
kết quả xét nghiệm phóng xạ, tế bào học, và những kết quả xét
nghiệm chụp chiếu khác…
* Để biết danh sách đầy đủ các tài liệu cần thiết để yêu cầu giải quyết bồi thường,
vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm đính kèm hợp đồng bảo hiểm.

ĐỊA CHỈ NỘP HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường:
Ban Giải quyết quyền lợi bảo hiểm – Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- 104 Trần Hưng Ðạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- 97 Trần Phú – Hải Châu – Ðà Nẵng
- 233 Ðồng Khởi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc bệnh lý
nghiêm trọng/ hiểm nghèo tăng cao đáng kể, cụ thể: Việt Nam có 4 nhóm bệnh lý
nghiêm trọng/ hiểm nghèo gây ra đến 76% tỷ lệ tử vọng: Tim mạch (37%), ung thư
(27%), bệnh về hô hấp (8%) và đái tháo đường (4%).
Do tính chất bệnh lý phức tạp/ nghiêm trọng, thời gian điều trị kéo dài, các bệnh
nghiêm trọng này không chỉ đe dọa tính mạng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống mà còn tạo gánh nặng lớn về chi phí cho người bệnh. Trên thực tế, bảo hiểm
y tế có thể hỗ trợ một phần, nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả, tạo ra sức ép khá
lớn cho bản thân người bệnh và gia đình.
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của Bảo hiểm Bảo Việt ra đời là giải pháp tốt nhất hỗ trợ
người bệnh giảm thiểu những rủi ro bệnh tật, là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng
giảm bớt nỗi lo về chi phí chữa trị bệnh, an tâm sống khỏe với những lựa chọn giải
pháp điều trị tốt nhất.
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Bệnh phổi
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Cấy ghép các bộ phận
nội tạng chính/ tủy xương

Hôn mê

Phẫu thuật bắc cầu
động mạch vành

QUY TẮC BẢO HIỂM
BỆNH HIỂM NGHÈO
An tâm sống vui, sống khỏe

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1900558899/ Nhánh 3.

HOTLINE 1900 558899

(+84 24) 3573 0505

EMAIL
bvvn@baoviet.com.vn
WEBSITE baovietonline.com.vn

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Minh họa quyền lợi

Quyền lợi bảo hiểm bệnh lý hiểm nghèo/nghiêm trọng

Sức khỏe là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt
Nam hiện nay. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường, thực phẩm… đang là
những mối nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra những căn bệnh
hiểm nghèo phổ biến. Bên cạnh đó, bệnh tật thường đến không báo trước
trong khi các chi phí y tế thì ngày càng tăng, khiến chi phí điều trị trở thành
gánh nặng cho cả người bệnh và gia đình nếu không may bệnh hiểm nghèo
ập đến.
Thấu hiểu nỗi lo và nhu cầu được bảo vệ của khách hàng, Bảo Hiểm Bảo Việt
đã cho ra đời sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo. Sản phẩm này sẽ giúp
khách hàng chuẩn bị quỹ dự phòng cho bệnh hiểm nghèo không lường trước,
có thể ập đến bất cứ lúc nào. Khách hàng sẽ được sẻ chia gánh nặng tài chính
cho các chi phí điều trị và an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu với
những quyền lợi nổi bật sau:

Nếu người đóng bảo hiểm bị chẩn đoán mắc một trong các bệnh trong
danh mục dưới đây, sau thời gian chờ 90 ngày và Người được bảo hiểm
còn sống 30 ngày sau ngày được chẩn đoán, Bảo Việt sẽ chi trả toàn
bộ Số tiền bảo hiểm:

100%

Khách hàng :
Nam 25 tuổi

Số tiền bảo hiểm :
200.000.000 đồng

SỐ TIỀN
BẢO HIỂM (*)
Phí bảo hi
ểm
288.000
/năm

Các bệnh Ung thư nghiêm trọng

Được chẩn

đoán mắc
suy gan
giai đoạn
cuối

nhận

200 triệu

đồng

Nhồi máu cơ tim cấp tính
Chi trả toàn bộ 100%
số tiền bảo hiểm nếu
người được bảo hiểm
bị chẩn đoán
mắc 1 trong 10 bệnh
hiểm nghèo liệt kê.

Đột quỵ nghiêm trọng

Hôn mê

1
2

3

Linh hoạt lựa chọn
tham gia
các chương trình
bảo hiểm với mức
trách nhiệm tối đa
lên tới
200.000.000 đồng.

$
Phí bảo hiểm chỉ từ
mấy chục ngàn
đồng/năm.

Suy thận mãn tính

Bệnh phổi giai đoạn cuối

Cấy ghép các bộ phận nội tạng chính/ tủy xương

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM

Suy gan giai đoạn cuối

Độ tuổi

Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Tuổi tham gia mới từ 18 - 55 tuổi, tái tục đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng 1 năm
Kỳ hạn đóng phí

Đóng phí hàng năm

Liệt

QUYỀN LỢI SO VỚI PHÍ BẢO HIỂM
GẤP 694 LẦN

