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CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM DU LỊCH NỘI ĐỊA  

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) 

: Những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, leo núi… hoặc nghỉ tại 
khách sạn, nhà khách trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

THỜI GIAN CHỜ : Không áp dụng 

PHẠM VI BẢO HIỂM : Quyền lợi  
- Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn. 
- Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ ( không bao gồm bệnh 

đặc biệt và bệnh có sẵn) trong thời hạn bảo hiểm 
- Tử vong hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có 

hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân 
dân và tham gia chống các hành động phạm pháp. 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM  Được tính theo các gói bảo hiểm theo phụ lục đính kèm 

PHÍ BẢO HIỂM/NĂM : Phí tính theo số ngày đi thực tế theo phụ lục đính kèm 

THỜI HẠN BẢO HIỂM : Theo thực tế số ngày đi 

ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT 
HỢP ĐỒNG 

: Hủy bỏ 

- Nếu hợp đồng được hai bên ký thỏa thuận hủy bỏ, phí bảo 

hiểm của thời gian hủy bỏ sẽ được hoàn trả 80% với điều 

kiện đến thời điểm đó, Người được bảo hiểm chưa có lần nào 

được chấp nhận trả tiền bảo hiểm. 

Kéo dài 

- Thời gian kéo dài không được vượt quá 48 giờ trong trường 

hợp: Chuyến đi của người được bảo hiểm không được thực 

hiện đúng như dự định trong thời hạn bảo hiểm do gặp phải 

bão, lụt, hỏa hoạn, động đất, hoặc đường xá, cầu cống, 

phương tiện chuyên chở bị hư hỏng. 

ĐIỀU KIỆN/ĐIỀU KHOẢN : Áp dụng Quy tắc bảo hiểm du lịch trong nước ban hành ngày 
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16/12/2010 của Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam . 



PHỤ LỤC 1: QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Đơn vị: VNĐ 

QUYỀN LỢI CHÍNH CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 
SỐ TIỀN BẢO HIỂM 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 

I. TAI NẠN 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 

Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 

II. ỐM ĐAU, BỆNH 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 
Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do bệnh 
(không bảo hiểm cho bệnh đặc biệt và bệnh có 
sẵn) 

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 

PHÍ BẢO HIỂM Tỷ lệ phí = 0,02% * STBH  * Số ngày đi du lịch 

*Lưu ý: Phí bảo hiểm thấp nhất 10.000 Vnđ 


