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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

§ Bảo hiểm điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật thai sản (gồm 9 quyền lợi)
- Nằm viện
- Phẫu thuật
- Thay ghép nội tạng
- Chi phí điều trị trước và sau khi xuất viện
- Chi phí y tá chăm sóc tại nhà
- Trợ cấp nằm viện
- Mai táng phí
- Vận chuyển khẩn cấp

Quyền lợi Bảo hiểm chính

Quyền lợi Bảo hiểm bổ sung

§ Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật thai sản
§ Điều trị nha khoa
§ Thai sản
§ Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
§ Chi phí y tế do tai nạn
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STT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHƯƠNG TRÌNH 1 CHƯƠNG TRÌNH 2 CHƯƠNG TRÌNH 3 CHƯƠNG TRÌNH 4 CHƯƠNG TRÌNH 5
Phạm vi lãnh thổ Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

A ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH
I Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật/năm VND 100,000,000 VND 200,000,000 VND 300,000,000 VND 400,000,000 VND 500,000,000

1 Nằm viện do ốm đau, bệnh tật (tối đa 60 ngày/năm):
VND 2,500,000/ngày VND 5,000,000/ngày VND 7,500,000/ngày VND 10,000,000/ngày VND 12,500,000/ngày

50,000,000/năm 100,000,000/năm 150,000,000/năm 200,000,000/năm 250,000,000/năm
2 Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật VND 50,000,000 VND 100,000,000 VND 150,000,000 VND 200,000,000 VND 250,000,000
3 Phẫu thuật liên quan đến cấy ghép nội tạng VND 50,000,000 VND 100,000,000 VND 150,000,000 VND 200,000,000 VND 250,000,000
4 Chi phí điều trị 30 ngày trước khi nhập viện VND 2,000,000 VND 4,000,000 VND 5,000,000 VND 6,000,000 VND 7,000,000
5 Chi phí điều trị 30 ngày sau khi xuất viện VND 2,000,000 VND 4,000,000 VND 5,000,000 VND 6,000,000 VND 7,000,000
6 Chi phí y tá chăm sóc tại nhà VND 2,000,000 VND 4,000,000 VND 5,000,000 VND 6,000,000 VND 7,000,000

7 Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày) VND 50,000 VND 100,000 VND 150,000 VND 200,000 VND 250,000

8 Dịch vụ xe cứu thương trong lãnh thổ Việt Nam VND 20,000,000 VND 30,000,000 VND 50,000,000 VND 70,000,000 VND 100,000,000
9 Trợ cấp mai táng phí VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000
B ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG
I ĐKBS 01 – Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật/năm VND 5,000,000 VND 7,000,000 VND 10,000,000 VND 15,000,000 VND 20,000,000

1 Chi phí khám bệnh VND 1,000,000/lần khám, 10 
lần khám/năm

VND 1,400,000/lần khám, 10 
lần khám/năm

VND 2,000,000/lần khám, 10 
lần khám/năm

VND 3,000,000/lần khám, 10 
lần khám/năm

VND 4,000,000/lần khám, 10 
lần khám/năm

2 Vật lý trị liệu 30,000 đồng/lần, 30 lần/năm 60,000 đồng/lần, 30 lần/năm 100,000 đồng/lần, 30 lần/năm 100,000 đồng/lần, 30 lần/năm 150,000 đồng/lần, 30 lần/năm

II ĐKBS 02 - Quyền lợi nha khoa/năm Không VND 2,000,000 VND 3,000,000 VND 4,000,000 VND 5,000,000
Chi phí điều trị N/A 1,000,000/lần khám 1,500,000/lần khám 1,700,000/lần khám 2,000,000/lần khám

III ĐKBS 03 - Quyền lợi thai sản/năm VND
7,000,000 VND 10,000,000 VND 15,000,000 VND 17,000,000 VND 20,000,000

a Sinh thường
Theo chi phí thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm quyền lợi thai sảnb Sinh mổ

c Biến chứng thai sản

IV ĐKBS 04 - Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn/vụ VND 100,000,000 VND 200,000,000 VND 300,000,000 VND 400,000,000 VND 500,000,000

1 Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn VND 100,000,000 VND 200,000,000 VND 300,000,000 VND 400,000,000 VND 500,000,000

2 Thương tật bộ phận vĩnh viễn Theo tỷ lệ % thương tật được quy định trong Bảng tỷ lệ thương tật

V ĐKBS 05 - Chi phí y tế do tai nạn/năm VND 25,000,000 VND 50,000,000 VND 75,000,000 VND 100,000,000 VND 125,000,000
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CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHƯƠNG TRÌNH 1 CHƯƠNG TRÌNH 2 CHƯƠNG TRÌNH 3 CHƯƠNG TRÌNH 4 CHƯƠNG TRÌNH 5

A. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHÍNH – ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT
Từ 1 đến 3 tuổi 2,617,000 5,233,000 7,849,000 10,465,000 13,081,000
Từ 4 đến 6 tuổi 1,468,000 2,935,000 4,402,000 5,869,000 7,336,000
Từ 7 đến 9 tuổi 1,335,000 2,670,000 4,005,000 5,340,000 6,675,000
Từ 10 đến 18 tuổi 1,271,000 2,542,000 3,813,000 5,084,000 6,355,000
Từ 19 đến 30 tuổi 1,210,000 2,420,000 3,630,000 4,840,000 6,050,000
Từ 31 đến 40 tuổi 1,332,000 2,664,000 3,996,000 5,328,000 6,659,000
Từ 41 đến 50 tuổi 1,599,000 3,197,000 4,795,000 6,393,000 7,991,000
Từ 51 đến 60 tuổi 2,078,000 4,156,000 6,233,000 8,311,000 10,388,000
Từ 61 đến 65 tuổi 3,117,000 6,233,000 9,350,000 12,466,000 15,582,000
B. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM BỔ SUNG
I. ĐKBS 01 – Ngoại trú do ốm đau, bệnh tật
Từ 1 đến 3 tuổi 2,736,000 3,830,000 5,471,000 8,206,000 10,941,000
Từ 4 đến 6 tuổi 1,534,000 2,148,000 3,068,000 4,602,000 6,135,000
Từ 7 đến 9 tuổi 1,396,000 1,954,000 2,792,000 4,187,000 5,583,000
Từ 10 đến 18 tuổi 1,329,000 1,861,000 2,658,000 3,986,000 5,315,000
Từ 19 đến 30 tuổi 1,265,000 1,771,000 2,530,000 3,795,000 5,060,000
Từ 31 đến 40 tuổi 1,393,000 1,950,000 2,785,000 4,177,000 5,570,000
Từ 41 đến 50 tuổi 1,671,000 2,340,000 3,342,000 5,013,000 6,684,000
Từ 51 đến 60 tuổi 2,173,000 3,041,000 4,345,000 6,517,000 8,689,000
Từ 61 đến 65 tuổi 3,259,000 4,562,000 6,517,000 9,775,000 13,033,000
II. ĐKBS 02 - Quyền lợi nha khoa
Từ 1 đến 18 tuổi Không 770,000 1,155,000 1,540,000 1,925,000
Từ 19 đến 65 tuổi Không 660,000 990,000 1,320,000 1,650,000
III. ĐKBS 03 - Quyền lợi thai sản
Từ 18 đến 50 tuổi 2,695,000 3,850,000 5,775,000 6,545,000 7,700,000
IV. ĐKBS 04 - Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Từ 1 đến 65 tuổi 110,000 220,000 330,000 440,000 550,000
V. ĐKBS 05 - Chi phí y tế do tai nạn
Từ 1 đến 65 tuổi 185,000 369,000 553,000 737,000 922,000
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Điều trị tái tạo dây chằng,	rách
sụn chêm,	cắt amidan Ø 365	ngày

Sinh đẻ (sinh thường,	sinh mổ)

Điều trị do	biến chứng thai sản

Điều trị các bệnh hô hấp:	viêm
phế quản,	tiểu phế quản,	hen	
suyễn, viêm phổi các loại (đối

với trẻ dưới 6	tuổi)

Điều trị hoặc tử vong bệnh thông
thường

Ø 365	ngày

Ø 90 ngày

Ø 180	ngày

Ø 30	ngày

Điều trị hoặc tử vong do	bệnh đặc
biệt,	bệnh có sẵn

Ø 365	ngày

§ Khoảng thời gian mà trong
đó nếu phát sinh chi phí
khám, chữa bệnh thì bệnh
nhân sẽ không được MIC
thanh toán cho chi phí khám,
chữa bệnh đó.

§ Bao gồm cả trường hợp rủi
ro phát sinh trong thời gian
chờ nhưng chi phí phát sinh
hoặc hậu quả của đợt điều
trị này kéo dài quá thời gian
chờ qui định

Thời gian chờ
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM

Một lần khám

Một lần khám

Là giới hạn mọi chi phí y tế khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và
thuốc điều trị có chẩn đoán bệnh của bác sỹ phát sinh trong một lần
Người được bảo hiểm đến một cơ sở y tế tại một thời điểm nhất định
không quá 24 giờ được coi là chi phí của một lần khám, không phụ thuộc
vào số bệnh hay số bác sỹ khám và chuẩn đoán điều trị mà Người được
bảo hiểm khám và điều trị trong cùng lần đó.

Khám bệnh không có kết luận chẩn đoán bệnh

Tất cả các trường hợp khám bệnh có phát sinh chi phí mà không có kết
luận bệnh của bác sĩ hoặc bác sỹ kết luận bình thường đều không thuộc
phạm vi bảo hiểm.
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BỆNH MÃN TÍNH

Là #nh trạng bệnh xảy ra từ từ, kéo
dài, 7ến triển chậm, thời gian điều
trị lâu nhưng khó hoặc không có
khả năng khỏi bệnh và được xác
định theo kết luận cuối cùng của
bác sỹ tại hồ sơ bệnh án/chứng từ y
tế hoặc theo ý kiến của cơ quan
chuyên môn liên quan. Đối với bệnh
mãn ^nh MIC đồng ý chi trả chi phí
mua thuốc được kê không quá 30
ngày theo chỉ định của bác sỹ
(không bao gồm vitamin, thuốc
bổ).

BỆNH CÓ SẴN BỆNH ĐẶC BIỆT

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.

Là các bệnh thuộc hệ: hô
hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội
tiết, khối U, máu, tai, mạch,
rối loạn chuyển hóa, cơ
xương khớp …

(Cụ thể 13 nhóm bệnh tại
GCNBH)
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BỆNH ĐẶC BIỆT

a. Bệnh hệ thần kinh: Các bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (não), teo hệ thống ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương
(bệnh Huntington, mất điều vận động di truyền, teo có cột sống và hội chứng liên quan), rối loạn vận động ngoài tháp (Pakinson,
rối loạn trương lực cơ, rối loạn vận động và ngoại tháp khác), Alzeimer, hội chứng Apalic/mất trí nhớ, động kinh, hôn mê, các
bệnh bại não và hội chứng liệt khác.

b. Bệnh hệ hô hấp: Bệnh suy phổi, tràn khí phổi, viêm A cần phải nạo, viêm xoang, vẹo vách ngăn, bệnh hen/suyễn.
c. Bệnh hệ tuần hoàn: Bệnh tim, tăng/cao huyết áp, tăng áp lức động mạch vô căn, các bệnh máu não/đột quỵ và các hậu

quả/di chứng của bệnh này.
d. Bệnh hệ tiêu hóa: Viên gan A, B, C, xơ gan, suy gan, sỏi mật. Bệnh loét dạ dày, tá tràng.
e. Bệnh hệ tiết niệu: Bệnh của cầu thận, ống thận, sỏi thận và niệu quản, sỏi đường tiết niệu dưới, suy thận, sỏi.
f. Bệnh hệ nội tiết: Rối loạn tuyến giáp, đái tháo đường và nội tiết tuyến tụy, tuyến thượng thận, hôn mê, rối loại các tuyến

nội tiết khác.
g. Bệnh khối U: Khối U/bướu lành tính các loại, ung thư, nang, mụn cơm, nốt ruồi các loại.
h. Bệnh của máu: Rối loạn đông máu, rối loạn chức năng của bạch cầu đa trung tính, bệnh liên quan mô lưới bạch huyết và

hệ thống lưới mô bào, ghép tủy.
i. Bệnh của da và mô liên kết: Bệnh Lupus ban đỏ, xơ cứng bì toàn thân, xơ cứng rải rác, xơ cứng biểu bì tiến triển/cột bên

teo cơ, loạn dưỡng cơ và biến chứng của bệnh này, Penphygus, vẩy nến, mề day dị ứng mãn (có điều trị bằng kháng nguyên của
nước ngoài).

j. Bệnh hệ tai: Viêm tai giữa cần phải phẫu thuật, sùi vòm họng, cắt bỏ xương xoăn.
k. Bệnh hệ mạch: Viêm tĩnh mạch và viêm tắc/ nghẽn tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chi dưới, hội chứng ống cổ tay, mạch/hạch

bạch huyết, trĩ.
l. Bệnh rối loạn chuyển hóa các loại, rối loạn tiền đình.
m. Bệnh hệ cơ, xương, khớp: Viêm khớp/đa khớp mãn tính, bệnh thoái hóa cột sống, thân đốt sống, thoát vị đĩa đệm, rối

loạn mật độ và cấu trúc xương, bệnh gout.

13



1. MIC CARE – NHỮNG LƯU Ý

23/02/2021
Nhanh	- Khác	biệt	- Bền	vững 8

Ngày tham gia BH
28/10/2019

1. Cách tính tuổi Người được bảo hiểm: Theo ngày sinh nhật liền kề trước ngày mua bảo hiểm

Ngày sinh nhật
12/08/2019

NĐBH: Sinh ngày 12/08/1985

Ngày tham gia BH
20/05/2019

NĐBH: 33 TUỔI 9 THÁNG NĐBH: 34 TUỔI 2 THÁNGNĐBH: 34 TUỔI

Tuổi NĐBH tham gia BH: 33 Tuổi NĐBH tham gia BH: 34



1. MIC CARE – NHỮNG LƯU Ý

23/02/2021
Nhanh	- Khác	biệt	- Bền	vững 9

2. Cách tính Số ngày nằm viện

2.1. Hồ sơ có bảng kê chi phí khám 2.2. Hồ sơ không có bảng kê chi 8ết hoặc không thể hiện đơn vị giường

+ Bệnh viện công (không bao gồm khoa tự
nguyện, khoa quốc tế): 

Số ngày nằm viện = ngày ra - ngày vào + 1

+ Bệnh viện khác: 

Số ngày nằm viện = ngày ra - ngày vào

2.2.2. Giấy ra viện không có giờ ra-vào

2.2.1. Giấy ra viện có giờ ra-vào

Thời gian không tròn ngày được thanh toán
viện phí theo tỷ lệ (bằng số giờ/24)
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CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH

Chất kích thích, chất gây
nghiện

Tất cả các hình thức tiêm
chủng, vacxin (trừ điều trị
do tai nạn)

Bệnh lý về tâm thần, rối
loạn tâm lý, lây qua đường
tình dục, AIDS…

Khám và điều trị các tật
khúc xạ (bao gồm cận, viễn,
loạn thị).

Các phương pháp điều trị 
vô sinh, hỗ trợ sinh sản, kế
hoạch hóa gia đình

Khuyết tật, dị tật
bẩm sinh

Thực phẩm chức năng

Suy nhược thần kinh/suy 
nhược cơ thể không có 
nguyên nhân bệnh lý; mất ngủ 

Thẩm mỹ, điều trị kiểm
soát trọng lượng cơ thể

Điều trị ánh sáng xanh, 
điều trị thử nghiệm

Thiết bị hỗ trợ điều
trị: sten, dao cắt trĩ, 
nẹp, đĩa đệm …

Điều trị tại Phòng
mạch tư không có giấy
phép hành nghề

Điều trị bất thường về
sinh hóa và chuyển
hóa
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1. MIC CARE – ĐIỂM NỔI BẬT
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Bảo Việt An Gia Medicare Phúc An Sinh BIC Tâm An Ngũ Phúc Ưu Việt MIC CARE

Bảo Việt Liberty PTI BIC PVI MIC
I. Các chương trình bảo hiểm Vàng M2 Bạc Vàng Vàng Chương trình 2

II .Quyền lợi bảo hiểm
A. Điều khoản bảo hiểm chính
1. Nằm viện do ốm đau bệnh tật

230,000,000 250,000,000 200,000,000 60,000,000 250,000,000 200,000,000

- Các chi phí trong quá trình điều trị 
(không quá 60 ngày/năm)

5,000,000 đồng/ngày tối 
đa không quá 100,000,000 

đồng/năm

1,500,000 đồng/ngày tối đa 
không quá 250,000,000/năm 

(không giới hạn số ngày)

3,000,000 đồng/ngày tối đa 
không quá 60,000,000 đồng/năm

3,200,000 đồng/ngày tối đa 
không quá 60,000,000 

đồng/năm

2,500,000 đồng/ngày tối đa 
không quá 125,000,000/năm

5,000,000 đồng/ngày tối 
đa không quá 

100,000,000 đồng/năm
- Chi phí phẫu thuật, cấy ghép nội 
tạng (không bao gồm chi phí mua nội 
tạng)

100,000,000 đồng/năm 250,000,000 đồng/năm
60,000,000 đồng/năm với phẫu 
thuật thông thường, 80,000,000 

đồng/năm với cây ghép
60,000,000 đồng/năm 125,000,000 đồng/năm 100,000,000 đồng/năm

- Chi phí điều trị trước khi nhập
viện/ngày (tối đa 30 ngày trước khi 

nhập viện/năm)
5,000,000 đồng/năm 8,000,000 đồng/năm 4,000,000 đồng/năm 4,500,000 đồng/năm không bao gồm 4,000,000 đồng/năm

- Chi phí điều trị sau khi xuất 
viện/ngày (tối đa 30 ngày kể từ ngày 
xuất viện/năm)

5,000,000 đồng/năm 8,000,000 đồng/năm (90 ngày 
sau khi xuất viện)

4,000,000 đồng/năm (45 ngày 
sau khi xuất viện) 4,500,000 đồng/năm không bao gồm 4,000,000 đồng/năm

- Trợ cấp mai táng phí trong trường
hợp tử vong tại bệnh viện

500,000 đồng không bao gồm 2,000,000 đồng không bao gồm không bao gồm 2,000,000 đồng

- Dịch vụ xe cứu thương, xe cấp cứu
bằng đường bộ

10,000,000 đồng/năm 250,000,000 đồng/năm 60,000,000 đồng/năm 4,500,000 đồng/năm không bao gồm 30,000,000 đồng/năm

- Chi phí y tá chăm sóc tại nhà 10,000,000 đồng/năm 250,000,000 đồng/năm 2,000,000 đồng/năm 1,500,000 đồng/năm không bao gồm 4,000,000 đồng/năm
- Trợ cấp bệnh viện công 
(tối đa 60 ngày/năm)

200,000 đồng/ngày không 
quá 60 ngày/năm không bao gồm 60,000 đồng/ngày 50,000 đồng/ngày không bao gồm 100,000 đồng/ngày không 

quá 60 ngày/năm
'- Ung thư, bệnh HIV/AIDS không bao gồm 100,000,000 đồng/năm đối với 

ung thư không bao gồm không bao gồm 250,000,000 đồng/năm đối với 
ung thư

Bao gồm Ung thư theo 
nội trú, ko bao gồm HIV

2. BH tử vong thương tật vĩnh viễn do 
bệnh không bao gồm không bao gồm không bao gồm 550,000,000 đồng/người không bao gồm không bao gồm

3. Chi phí y tế do tai nạn
không bao gồm không bao gồm 50,000,000 đồng/năm 50,000,000 đồng/năm không bao gồm

50,000,000 đồng (Quyền 
lợi bổ sung), phí bảo hiểm 

369,000 đồng
4. Phí bảo hiểm điều khoản chính 2,990,000 đồng 5,337,000 đồng 1,680,000 đồng 3,735,000 đồng 2,350,000 đồng 3,197,000 đồng
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CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
Bảo Việt An Gia Medicare Phúc An Sinh BIC Tâm An Ngũ Phúc Ưu Việt MIC CARE

Bảo Việt Liberty PTI BIC PVI MIC

I. Các chương trình BH Vàng M2 Bạc Vàng Vàng Chương trình 2

B. Điều khoản bảo hiểm bổ sung

1. Điều trị ngoại trú 6,000,000 đồng/năm 15,000,000 đồng/năm 5,000,000 đồng/năm 6,000,000 đồng/năm 5,000,000 đồng/năm 7,000,000 
đồng/năm

- giới hạn/lần khám

1,200,000 đồng/ ngày 
không quá 10 lần/năm 10 lần/năm 500,000 đồng/ ngày 

không quá 10 lần/năm
1,100,000 đồng/ ngày 
không quá 10 lần/năm

1,000,000 đồng/ ngày 
không quá 5 lần/năm

1,400,000 đồng/ 
ngày không quá 10 

lần/năm

- vật lý trị liệu

50,000 đồng/ngày 
không quá 60 

ngày/năm
300,000 đồng/lần khám không bao gồm

50,000 đồng/ngày 
không quá 20 

ngày/năm
không bao gồm

60,000 đồng/ngày 
không quá 30 

lần/năm

- Phí bảo hiểm 1,794,000 đồng 5,077,000 đồng 1,093,000 đồng (bao gồm cùng điều 
khoản chính) 1,250,000 đồng 2,340,000 đồng

2. Thai sản

không bao gồm
40,000,000 đồng (giới 
hạn theo quyền lợi nội 

trú)
3,000,000 đồng không bao gồm không bao gồm

10,000,000 đồng 
(trả full đến hết 
hạn mức số tiền 

bảo hiểm)
- Phí bảo hiểm '- 4,876,000 đồng 585,000 đồng '- '- 3,850,000 đồng
3. Nha khoa 5,000,000 đồng 10,000,000 đồng 3,000,000 đồng 2,000,000 đồng không bao gồm 2,000,000 đồng
- Phí bảo hiểm 1,200,000 đồng 3,350,000 đồng 975,000 đồng 420,000 đồng '- 660,000 đồng

4. Tử vong do tai nạn 1,000,000,000 đồng không bao gồm không bao gồm không bao gồm không bao gồm 200,000,000 đồng

- Phí bảo hiểm 2,000,000 đồng '- '- '- '- 220,000 đồng

5. Trợ cấp thu nhập
không bao gồm không bao gồm 100,000 đồng/ngày không 

quá 18,000,000 đồng không bao gồm không bao gồm không bao gồm
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- Chương trình đa dạng, phù hợp nhu cầu của người tham gia;

- Không áp đồng bảo hiểm tại các bệnh viện tư nhân, quốc tế, bán công;

- Không áp đồng bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- ĐKBS linh hoạt, đa dạng theo thu cầu của người tham gia bảo hiểm;

- Cấp đơn nhanh chóng, trực tuyến qua ấn chỉ điện tử;

- Không phải khám sức khỏe trước khi tham gia;
- Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp toàn quốc, tại các bệnh viện chất
lượng y tế hàng đầu;

- Bảo lãnh viện phí nhanh chóng, thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm; 

- Tư vấn bảo hiểm 24/7;

- Bồi thường bảo hiểm nhanh chóng, chính xác, trong vòng 15 ngày kể từ
ngày nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ, hợp lệ.


