
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VIPCare 

STT 

 
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM Diamond Platinum Gold Titanium 

  QUYỀN LỢI BẢO HIỂM Giới hạn quyền lợi/năm 

I BẢO HIỂM TAI NẠN   

1 

ĐIỀU KIỆN 1 : Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn (bắt buộc) 

Số tiền bảo hiểm/năm 500,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do 

tai nạn 

Trả % của STBH 

theo Bảng tỷ lệ 

thương tật 

Trả % của STBH 

theo bảng tỷ lệ 

thương tật 

Trả % của STBH 

theo bảng tỷ lệ 

thương tật 

Trả % của 

STBH theo 

bảng tỷ lệ 

thương tật 

2 

ĐIỀU KIỆN 2: Chi phí y tế do tai nạn  

Số tiền bảo hiểm/năm 150,000,000 80,000,000 50,000,000 50,000,000 

Chi phí y tế điều trị do tai nạn 

Thanh toán các 

chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối đa 

đến STBH 

Thanh toán các 

chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối đa 

đến STBH 

Thanh toán các 

chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối 

đa đến STBH 

Thanh toán các 

chi phí y tế thực 

tế phát sinh tối 

đa đến STBH 

3 

ĐIỀU KIỆN 3: Trợ cấp thu nhập 01 ngày điều trị thương tật do tai nạn 

Số tiền bảo hiểm/năm 45,000,000 27,000,000 18,000,000 18,000,000 

Số ngày trợ cấp/năm 90 90 90 90 

Thu nhập/ngày 500,000 300,000 200,000 200,000 

II BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

4 
ĐIỀU KIỆN 4: Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật  

Mức trách nhiệm tối đa/năm và theo các giới hạn phụ 

  Số tiền bảo hiểm 160,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 

4.1 

Nằm viện: 

Giới hạn tối đa cho một ngày 

nằm viện, bao gồm chi phí điều 

trị nội trú, điều trị trong ngày, 

điều trị qua đêm nhưng không 

quá 24h, (tiền giường, phòng; 

tiền ăn; chăm sóc y tế; chi phí xét 

nghiệm; Xquang; thuốc điều trị 

và các chi phí liên quan khác …). 

Tối đa 60 ngày/năm. 

8,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000 

  

Trong đó: giới hạn tiền giường, 

phòng/ngày nằm viện 

(Riêng phòng bao sẽ được chi trả 

theo giới hạn phòng đơn tiêu 

chuẩn) 

2,400,000 1,500,000 750,000 750,000 

4.2 

Phẫu thuật: 

Giới hạn tối đa cho một ca phẫu 

thuật: chi phí phẫu thuật, chi phí 

gây mê, chi phí gây tê, chi phí 

phòng mổ, các chi phí y tế cần 

thiết khác trong quá trình phẫu 

thuật. 

Chi trả tối đa đến Chi trả tối đa đến Chi trả tối đa đến 
Chi trả tối đa 

đến 

160,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 

4.3 Các giới hạn phụ khác     



 

 
a. Giới hạn chi phí khám/xét 

nghiệm trước khi nằm viện và sau 

xuất viện (30 ngày) 

12,000,000 7,500,000 3,750,000 3,750,000 

  

b. Giới hạn chi phí chăm sóc tại 

nhà sau khi xuất viện (tối đa 15 

ngày/năm) 

4,800,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 

  
c. Trợ cấp nằm viện (tối đa 60 

ngày) 
160,000 100,000 50,000 50,000 

  d. Dịch vụ xe cứu thương  160,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 

  
e. Hỗ trợ chi phí mai táng trong 

trường hợp tử vong khi nằm viện 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

4.4 Thai sản Không bảo hiểm Không bảo hiểm Không bảo hiểm Không bảo hiểm 

5 ĐIỀU KIỆN 5: Chi phí y tế điều trị và khám ngoại trú do ốm đau, bệnh tật  

  Số tiền bảo hiểm 15,000,000 10,000,000 8,000,000 8,000,000 

5.1 
Giới hạn chi phí cho mỗi lần 

khám 
3,000,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000 

5.2 

Giới hạn chi phí điều trị 

răng/năm 

(Bao gồm tiểu phẫu, phẫu thuật 

răng bệnh lý không phải nằm 

viện) 

3,000,000 2,000,000 1,600,000 1,600,000 

5.3 
Số lần khám, điều trị tối 

đa/người/năm 
10 10 10 10 

5.4 
Giới hạn đối với vật lý trị liệu, tối 

đa/người/năm 
6,000,000 4,000,000 3,200,000 3,200,000 

  
Giới hạn mỗi ngày điều trị - Tối 

đa 60 ngày/năm 
100,000 67,000 53,000 53,000 

6 ĐIỀU KIỆN 6: Chết và tổn thương sức khỏe vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật  

  Số tiền bảo hiểm/vụ 

200,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 
  

Quyền lợi chết, tổn thương sức 

khỏe toàn bộ vĩnh viễn do ốm 

đau, bệnh tật và thai sản 

  

Tổn thương sức khỏe bộ phận 

vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật và 

thai sản 

Trả % của STBH 

theo Bảng tỷ lệ 

tổn thương sức 

khỏe vĩnh viễn từ 

STT 01 - 116 

Trả % của STBH 

theo Bảng tỷ lệ 

tổn thương sức 

khỏe vĩnh viễn từ 

STT 01 - 116 

Trả % của STBH 

theo Bảng tỷ lệ 

tổn thương sức 

khỏe vĩnh viễn 

từ STT 01 - 116 

Trả % của 

STBH theo 

Bảng tỷ lệ tổn 

thương sức khỏe 

vĩnh viễn từ 

STT 01 - 116 

7 ĐIỀU KIỆN 7: Trợ cấp thu nhập trong thời gian điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật  

  

Số tiền bảo hiểm 45,000,000 27,000,000 18,000,000 18,000,000 

Số ngày trợ cấp/năm 90 90 90 90 

Thu nhập/ngày 500,000 300,000 200,000 200,000 

8 ĐIỀU KIỆN 8: Khám sức khỏe định kỳ 

8.1 
Giới hạn tối đa khám sức khỏe 

định kỳ/năm 
48,600,000 21,150,000 14,850,000 6,300,000 

8.2 
Giới hạn tối đa khám sức khỏe 

định kỳ/lần 
48,600,000 21,150,000 14,850,000 6,300,000 

8.3 
Giới hạn số lần khám sức khỏe 

định kỳ/năm 
1 1 1 1 


