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CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN  

CÔNG TY BẢO HIỂM : Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Gọi 
tắt là VBI) 

PHẠM VI BẢO HIỂM  : Việt Nam 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO 
HIỂM (NĐBH) 

: - Tham gia mới: Người được bảo hiểm là công dân Việt Nam, Người 
nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ đủ 60 
ngày tuổi đến 65 tuổi tại thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm của 
Hợp đồng bảo hiểm. 
VBI không đồng ý nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau: 

- Người đang bị tâm thần, thần kinh, bệnh phong 
- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50% 
- Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật (chỉ 

áp dụng với người tham gia bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên 
tục) 

THỜI GIAN CHỜ : - Tai nạn: 0 ngày 

- Điều trị đứt dây chằng, rách sụn chêm: 1 năm 

PHẠM VI BẢO HIỂM : VBI chi trả quyền lợi cho các trường hợp sau: 
- Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 
- Chi phí y tế do tai nạn: bao gồm chi phí điều trị tai nạn, chi 

phí phẫu thuật nội trú do tai nạn, vận chuyển cấp cứu 
- Quyền lợi khác như:  

+ Tổn thất tư gia do hỏa hoạn 
+ Trợ cấp nằm viện do tai nạn 
+ Chi phí hủy đặt phòng/vé máy bay 
+ Trợ cấp thất nghiệp 
+ Trợ cấp nuôi dưỡng con dưới 18 tuổi 
+ Trợ cấp phụng dưỡng bố mẹ già 

- Miễn phí bảo hiểm cho con khi bố mẹ cùng tham gia 
chương trình trong cùng 1 ngày: Tối đa 25% STBH của 
chương trình của bố/mẹ (tùy theo chương trình nào thấp hơn) 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM : Theo phụ lục đính kèm.  

PHÍ BẢO HIỂM/NĂM : Theo phụ lục đính kèm 

THỜI HẠN BẢO HIỂM : Đơn bảo hiểm này có hiệu lực từ Ngày Bắt Đầu (được nêu cụ thể khi 

đăng ký mua) trên cơ sở đã chi trả thành công phí bảo hiểm. Thời 



BẢO HIỂM VIETINBANK – VBI 

hạn bảo hiểm sẽ khớp với gói bảo hiểm được chọn và thanh toán. 

Người được bảo hiểm phải thanh toán phí bảo hiểm cho kỳ tái tục 

tiếp theo trước ngày hết hiệu lực của đơn bảo hiểm trước đó 

ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT 
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

: Hoặc VBI hoặc chủ đơn bảo hiểm có thể ‘không tái tục’ vì bất kỳ lý 

do gì tại thời điểm cần tái tục hợp đồng. Ngoài ra, trừ khi có quy 

định khác, hợp đồng bảo hiểm không được hủy bỏ 

ĐIỀU KIỆN/ĐIỀU KHOẢN : Áp dụng Quy tắc bảo hiểm sức khỏe ban hành kèm theo Quyết định 

số 1368/QĐ- VBI 6 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt Nam 



PHỤ LỤC 01: QUYỀN LỢI VÀ PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN MỞ RỘNG 

Đơn vị: VNĐ 

  PLAN 1 PLAN 2 
Phạm vi bảo hiểm     
A. Tử vong & thương tật vĩnh viễn      
1.1. Tử vong do tai nạn/Thương tật toàn bộ vĩnh 
viễn do tai nạn VND 250,000,000  VND 350,000,000  

1.1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai 
nạn thông thường VND 250,000,000  VND 350,000,000  

1.1.1. Thương tật bộ phận vĩnh viễn % tỷ lệ thương tật, tối đa đến STBH 
1.2. Quyền lợi tử vong nâng cao Không áp dụng  
1.2.1. NĐBH và vợ/chồng tử vong trong cùng một 
vụ tai nạn thông thường. 
(Trường hợp vợ và chồng đều sở hữu hợp đồng bảo 
hiểm riêng, NĐBH chỉ hưởng theo 100% STBH 
theo QL tử vong thông thường/người). 

VND 500,000,000 VND 700,000,000 

1.2.2. Tai nạn giao thông trong trường hợp người 
được bảo hiểm là hành khách trên các phương tiện 
giao thông công cộng 

VND 500,000,000 VND 700,000,000 

1.2.3. Tai nạn hàng không trong trường hợp người 
được bảo hiểm là hành khách trên các chuyến bay 
thương mại  

VND 750,000,000 VND 600,000,000 

B. Chi phí y tế do tai nạn (thanh toán theo chi 
phí thực tế, tối đa đến STBH)     

1.1 Chi phí điều trị tai nạn/năm VND 20,000,000  VND 30,000,000  

1.1.1. Chi phí điều trị ngoại trú và nội trú do tai nạn 

Thanh toán theo chi phí 
thực tế, tối đa  đến 

Thanh toán theo chi phí 
thực tế, tối đa  đến 

VND 2,000,000 /vụ tai 
nạn 

VND 3,000,000 /vụ tai 
nạn 

1.1.2. Chi phí vật lý trị liệu, Đông y theo chỉ định 
của bác sĩ 

VND 100,000 /lần VND 150,000 /lần 

VND 500,000 /năm VND 750,000 /năm 
1.1.3. Chi phí phẫu thuật nội trú do tai nạn theo 
chỉ định của bác sĩ Mở rộng cho cả các phẫu 
thuật tái tạo theo chỉ định của bác sỹ như: 
- Phẫu thuật tái tạo khuôn mặt 
- Ghép da do bỏng lớn (tối thiêu 10% da cơ thể) 
- Nối chi (tay, chân) 
Loại trừ phẫu thuật mang tính chất điều trị thẩm 
mỹ, phẫu thuật theo yêu cầu của NĐBH mà không 
phải theo cách điều trị thông thường 

VND 4,000,000 /vụ tai 
nạn 

VND 6,000,000 /vụ tai 
nạn 

1.1.4. Vận chuyển cấp cứu trong lãnh thổ Việt 
Nam trong trường hợp NĐBH nguy kịch 

VND 4,000,000 /năm VND 6,000,000 /năm 

Mở rộng  

C. Quyền lợi khác     



1.1. Quyền lợi BH  hỗ trợ tổn thất tư gia của 
NĐBH vì hỏa hoạn. Tối đa 2 vụ/năm Không bảo hiểm VND 1,500,000 /vụ 

1.2. Trợ cấp ngày nằm viện do tai nạn  VND 9,000,000 /năm VND 18,000,000 /năm 
Số ngày trợ cấp tối đa 90 ngày/năm 90 ngày/năm 
1.2.1. Trường hợp điều trị thông thường (tối đa 90 
ngày/năm) VND 0 /ngày VND 100,000 /ngày 

1.2.2. Trường hợp điều trị tại phòng chăm sóc đặc 
biệt (tối đa 30 ngày/năm) VND 0 /ngày VND 200,000 /ngày 

1.2.3. Trường hợp NĐBH hôn mê (tối đa 30 
ngày/năm) VND 0 /ngày VND 300,000 /ngày 

D. Quyền lợi mở rộng     

1.1. Trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp NĐBH 
bị chấm dứt HĐLĐ trong vòng 03 tháng do hậu quả 
của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, không còn khả 
năng tiếp tục công việc hiện tại và: 
- NĐBH phải được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ 
quan Bảo Hiểm Xã Hội trước đó.  

Không bảo hiểm VND 2,000,000 

1.2. Trợ cấp nuôi dưỡng con ruột, con nuôi hợp 
pháp dưới 18 tuổi của NĐBH trong trường hợp 
NĐBH tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai 
nạn. Trợ cấp được chi trả 1 lần duy nhất, tối đa 2 
con / gia đình. 

VND 15,000,000 /con VND 30,000,000 /con 

1.4. Trợ cấp phụng dưỡng cha mẹ ruột, cha mẹ 
nuôi hợp pháp của NĐBH trong trường hợp 
NĐBH tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai 
nạn. Trợ cấp được chi trả 1 lần duy nhất, tối đa 2 
người/gia đình. 

VND 15,000,000/người VND 30,000,000 /người 

1.5. BH miễn phí cho con ruột, con nuôi hợp 
pháp dưới 18 tuổi của NĐBH (trong trường hợp 
cả bố + mẹ cùng tham BH với cùng ngày hiệu 
lực) 

    

Tử vong do tai nạn/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do 
tai nạn 

 Không bảo hiểm  

  25% STBH theo 
chương trình của bố mẹ  
(tùy theo chương trình 

nào thấp hơn)  

Chi phí y tế  
Trợ cấp nằm viện 
Vận chuyển cấp cứu  
 
Phí bảo hiểm/người/năm PLAN 1 PLAN 2 
- Độ tuổi > 18 694,000 1,260,000 
- Độ tuổi 0 - 18 637,000 1,016,000 

  


