
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM SỨC KHỎE PVI 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
Gói TITAN 

Trị giá 3.671.750 
Gói GOLD 

Trị giá 2.080.000 
Gói SILVER 

Trị giá 1.435.000 

1. Bảo hiểm Tai nạn cá nhân 

Phạm vi lãnh thổ Toàn cầu 

Chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 200,000,000 100,000,000 65,000,000 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn Theo bảng tỷ lệ thương tật 

2. Nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn 

Phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

Số tiền bảo hiểm/người/năm 230,000,000 140,000,000 90,000,000 

Các chi phí bệnh viện 

 5,000,000 / 
ngày, tối đa 

115,000,000 / 
năm  

 3,000,000 / ngày, 
tối đa 70,000,000 / 

năm  

 2,000,000 / ngày, 
tối đa 45,000,000 / 

năm  

(chi phí chi trả trong quá trình nằm viện cho việc cung 
cấp thuốc men và dịch vụ cần thiết, tối đa 60 
ngày/năm): 

• Viện phí 

• Chi phí thuốc men, quần áo 

• Chi phí bác sỹ, chuyên gia, y tá, hộ lý 

• Các kiểm tra, xét nghiệm, chụp phim (bao gồm CT, 
MRI, PET)       

Chỉ áp dụng điều trị trong ngày với nguyên nhân tai 
nạn 

Chi phí phẫu thuật giới hạn trong một năm, bao gồm: 
- Chi phí phẫu thuật (bao gồm hội chẩn trước- sau khi 
phẫu thuật) 
- Chi phí gây mê 
- Chi phí phòng mổ 
- Các chi phí y  tế cần thiết khác trong quá trình phẫu 
thuật 
Chỉ áp dụng điều trị phẫu thuật trong ngày với nguyên 
nhân tai nạn. 

115,000,000 70,000,000 45,000,000 

Chi phí trước khi nhập viện (trong vòng 30 ngày trước 
khi nhập viện/ năm. 

5,000,000 3,000,000 2,000,000 

Chi phí điều trị sau khi xuất viện (trong vòng 30 ngày 
kể từ khi xuất viện/ năm 

5,000,000 3,000,000 2,000,000 

Trợ cấp trong thời gian nằm viện/ngày (tối đa 60 
ngày/năm) 

200,000 120,000 80,000 

Chi phí y tá chăm sóc tại nhà (tối đa 15 ngày/năm) 2,300,000 1,400,000 900,000 



Vận chuyển y tế khẩn cấp (không bao gồm phương tiện 
hàng không) 

10,000,000 5,000,000 5,000,000 

Chi phí phục hồi chức năng 10,000,000/năm 6,000,000/năm 4,000,000/năm 

Chi phí mai táng tử vong do ốm đau bệnh tật 2,000,000 2,000,000 1,000,000 

 

Quy tắc áp dụng: Chương trình được áp dụng theo quy tắc bảo hiểm Sức khỏe PVI (PVI Care) ban hành 
kèm theo Quyết định số 883/QĐ-PVIBH của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. Trong trường hợp 
Quy tắc này có sửa đổi bổ sung, Bảo hiểm PVI có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến ACB trước 30 
ngày áp dụng Quy tắc thay thế mới nhất. 

Loại trừ toàn bộ các bệnh sau: Ung thư và u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn 
tính, loét ruột, viêm gan các loại, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi các loại trong hệ thống tiết niệu và đường 
mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, bệnh đái tháo đường, Parkinson, bệnh liên quan đến hệ thống tạo máu, 
bệnh suy phổi, tràn khí phổi, các bệnh mạch máu não / đột quỵ / hôn mê, rối loạn tuyến giáp và nội tiết tuyến 
tụy, tuyến thượng thận, rối loạn nội tiết. 

Áp dụng Đồng bảo hiểm tại toàn bộ các cơ sở y tế/ bệnh viện ngoài công lập và các khoa điều trị theo 
yêu cầu/quốc tế tại các cơ sở y tế công lập/ bệnh viện công lập: 20%. 

 


