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1 Bảo hiểm Hỗn hợp
Kế hoạch An sinh

Thời gian phát hành
23/03/2004

Thời gian phát hành
29/12/2005

Chi trả Chi trả Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường xuyên. 
Nhà an dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, hoặc 
chất ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần 
không được xem là bệnh viện đúng theo quy 
định nêu trên.

3 Bảo hiểm Hỗn hợp
Phúc An Mỹ

Thời gian phát hành
03/09/2004

Chi trả Chi trả Chi trả

1

Bệnh viện nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường xuyên. 
Nhà an dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, hoặc 
chất ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần 
không được xem là bệnh viện đúng theo quy 
định nêu trên.

2 Bảo hiểm Hỗn hợp
Kế hoạch An sinh

Từ chối Chi trả Chi trảBệnh viện nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường xuyên. 
Cơ sở đó phải có giấy phép như một Bệnh viện, 
có chữ "Bệnh viện" trên con dấu hoặc được cấp 
phép như một Viện chuyên khoa cấp trung 
ương. Cho mục đích của Điều Khoản này,  Bệnh 
Viện không bao gồm các cơ sở dưới dây cho dù 
các cơ sở  này hoạt động độc lâp hay trực thuộc 
một Bệnh viện: (a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng 
lão; và (b) Nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, nghiện ma túy; c) nơi chữa trị 
dành cho người bị bệnh tâm thần; và d) bệnh 
viện/viện/khoa học dân tộc; e) bệnh 
viện/viện/phong; và f) trung tâm y tế các cấp



4 Bảo hiểm Hỗn hợp
Phúc An Mỹ

Thời gian phát hành
29/12/2005

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện nghĩa là bất kỳ cơ sở nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương và có đủ các thiết bị 
chuyên môn được Chính phủ phê chuẩn để tiến 
hành việc chẩn đoán, đại phẫu thuật, có y tá 
chăm sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường 
xuyên. Cơ sở đó phải có giấy phép như một 
Bệnh viện, có chữ "Bệnh viện" trên con dấu 
hoặc được cấp phép như một Viện chuyên khoa 
cấp trung ương. Cho mục đích của Điều Khoản 
này,  Bệnh Viện không bao gồm các cơ sở dưới 
dây cho dù các cơ sở  này hoạt động độc lâp 
hay trực thuộc một Bệnh viện: (a) Nhà an 
dưỡng, nhà dưỡng lão; và (b) Nơi chữa trị dành 
cho những người nghiện rượu, nghiện ma túy; 
c) nơi chữa trị dành cho người bị bệnh tâm 
thần; và d) bệnh viện/viện/khoa y học dân tộc; 
e)bệnh viện/viện/phong; và f) trung tâm y tế 
các cấp

6 Bảo hiểm tử kỳ 
Trợ cấp nằm viện 
do tai nạn
An Khang Bảo Gia

Thời gian phát hành
15/06/2010

Chi trả Từ chối Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất cứ bệnh viện nào có 
giấy phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị 
những người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện 
là bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường xuyên. 
Nhà an dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, chất ma 
túy hoặc người bị bệnh tâm thần; bệnh viện 
hoặc nơi chữa bệnh y học cổ truyền hay nơi 
điều trị phong không được xem là bệnh viện 
theo định nghĩa này.

5 Bảo hiểm Hỗn hợp
Cao cấp
Phúc An Hưng 
Thành tài, 
Phúc An Mỹ 
Thành tài

Thời gian phát hành
31/08/2005

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất kỳ cơ sở nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương và có đủ các thiết bị 
chuyên môn được Chính phủ phê chuẩn để tiến 
hành việc chẩn đoán, đại phẫu thuật, có y tá 
chăm sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường 
xuyên. Cơ sở đó phải có giấy phép như một 
Bệnh viện, có chữ “Bệnh viện” trên con dấu 
hoặc được cấp phép như một Viện chuyên khoa 
cấp trung ương. Cho mục đích của Điều khoản 
này, Bệnh biện không bao gồm các cơ sở dưới 
đây cho dù các cơ sở này hoạt động độc lập hay 
trực thuộc một Bệnh viện: nhà an dưỡng hay 
nhà dưỡng lão; nơi chữa trị dành cho người 
nghiện rượu, hoặc chất ma túy; nơi chữa trị 
dành cho người bị bệnh tâm thần; bệnh 
viện/viện/khoa y học dân tộc; bệnh viện/ 
viện/phong; và trung tâm y tế các cấp.

7 Bảo hiểm Liên kết 
chung đóng phí 
định kỳ
Phúc Gia Trường Thọ

Thời gian phát hành
12/11/2010

Chi trả Từ chối Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất cứ bệnh viện nào có 
giấy phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị 
những người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện 
là bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường xuyên. 
Nhà an dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, chất ma 
túy hoặc người bị bệnh tâm thần; bệnh viện 
hoặc nơi chữa bệnh y học cổ truyền hay nơi 
điều trị phong không được xem là bệnh viện 
theo định nghĩa này.
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8 Bảo hiểm Liên kết 
chung đóng phí 
định kỳ
Phúc Gia Trường Thọ

Thời gian phát hành
10/08/2012

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: là bệnh viện được thành lập hợp 
pháp và có cung cấp dịch vụ y tế theo phương 
pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những 
người bị ốm hoặc bị thương, và có đủ các thiết 
bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại 
phẩu thuật, gây mê tổng quát, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có 
chữ "bệnh viện" trong  tên gọi và trên con dấu 
chính thức hoặc được cấp giấy phép như một 
Viện chuyên khoa cấp Trung ương. Vì mục đích 
của hợp đồng này, nhà an dưỡng, nhà dưỡng 
lão; nơi chữa trị dành cho những người nghiện 
rượu, nghiện ma túy hoặc người bị bệnh tâm 
thần; nơi điều trị bệnh phong; bệnh 
viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở chữa bệnh y 
học cổ truyền/ y học dân tộc; bệnh viện/viện/k-
hoa hoặc bất cứ cơ sở điều dưỡng và phục hồi 
chức năng và trung tâm y tế các cấp đều không 
được xem là Bệnh viện.
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9 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Tuổi 85 
(Nam/Nữ) 
Phúc Thọ Phu Thê

Thời gian phát hành
28/04/2011

Chi trả Từ chối Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, phẫu thuật 
được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Nhà an 
dưỡng, nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, chất ma túy hoặc người bị bệnh 
tâm thần, bệnh viện hoặc cơ sở chữa bệnh y 
học cổ truyền hoặc nơi điều trị bệnh phong 
không được xem là bệnh viện theo định nghĩa 
này.

11 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Tuổi 85 
(Nam/Nữ) 
Phúc Thọ Phu Thê

Thời gian phát hành
06/02/2017

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và  trên  con  dấu  chính  thức  
hoặc  (ii)  (các)  trung  tâm  y  tế  cấp  
quận/huyện trở lên, được thành lập hợp pháp 
và thực hiện điều trị theo phương pháp tây y để 
chăm sóc và điều trị cho những người bị bệnh 
hoặc bị thương, và có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có Bác sĩ trực thường xuyên. 
Bệnh viện đó phải được cơ quan  nhà nước có 
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp 
pháp. Vì  mục  đích  của  Hợp  Đồng  này,  các  
cơ  sở  sau  đây  không  được  xem là Bệnh viện: 
a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; và b) Nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, nghiện 
ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần; và c) Nơi 
điều trị bệnh phong; và d)  Phòng  khám,  bao  
gồm  cả  phòng  khám  trực  thuộc  Bệnh  viện 
và/hoặc trực thuộc trung tâm y tế các cấp.

10 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Tuổi 85 
(Nam/Nữ) 
Phúc Thọ Phu Thê

Thời gian phát hành
01/03/2013

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: là bệnh viện được thành lập hợp 
pháp và có cung cấp dịch vụ y tế theo phương 
pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những 
người bị ốm hoặc bị thương, và có đủ các thiết 
bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại 
phẫu thuật, gây mê tổng quát, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có 
chữ “Bệnh viện” trong tên gọi và trên con dấu 
chính thức hoặc được cấp giấy phép như một 
Viện chuyên khoa cấp Trung ương. Vì mục đích 
của Hợp đồng này, nhà an dưỡng, nhà dưỡng 
lão, nơi chữa trị dành cho những người nghiện 
rượu, nghiện ma tuý hoặc người bị bệnh tâm 
thần; nơi điều trị bệnh phong; bệnh 
viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở điều dưỡng 
và phục hồi chức năng và trung tâm y tế các 
cấp đều không được xem là Bệnh viện.”



12 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Hết Tuổi 99 
Tự Do Mơ Ước

Thời gian phát hành
29/06/2011

Chi trả Từ chối Chi trảBệnh viện: nghĩa là bất kỳ bệnh viện nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, phẫu thuật 
được Chính phủ cấp phép, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Nhà an 
dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa trị dành 
cho những người nghiện rượu, hoặc chất ma 
túy hoặc người bị bệnh tâm thần, bệnh viện 
hoặc cơ sở chữa bệnh y học cổ truyền, bệnh 
viện/cơ sở điều dưỡng và phục hồi chức năng 
hay nơi điều trị bệnh phong không được xem là 
bệnh viện theo định nghĩa này.

14 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Hết Tuổi 99 
Tự Do Mơ Ước

Thời gian phát hành
06/02/2017

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và  trên  con  dấu  chính  thức  
hoặc  (ii)  (các)  trung  tâm  y  tế  cấp  
quận/huyện trở lên, được thành lập hợp pháp 
và thực hiện điều trị theo phương pháp tây y để 
chăm sóc và điều trị cho những người bị bệnh 
hoặc bị thương, và có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có Bác sĩ trực thường xuyên. 
Bệnh viện đó phải được cơ quan  nhà nước có 
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp 
pháp. Vì  mục  đích  của  Hợp  Đồng  này,  các  
cơ  sở  sau  đây  không  được  xem là Bệnh viện: 
a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; và b) Nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, nghiện 
ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần; và c) Nơi 
điều trị bệnh phong; và d)  Phòng  khám,  bao  
gồm  cả  phòng  khám  trực  thuộc  Bệnh  viện 
và/hoặc trực thuộc trung tâm y tế các cấp.
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13 Bảo Hiểm Hỗn Hợp 
Đến Hết Tuổi 99 
Tự Do Mơ Ước

Thời gian phát hành
01/03/2013

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: là bệnh viện được thành lập hợp 
pháp và có cung cấp dịch vụ y tế theo phương 
pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những 
người bị ốm hoặc bị thương, và có đủ các thiết 
bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại 
phẫu thuật, gây mê tổng quát, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có 
chữ “Bệnh viện” trong tên gọi và trên con dấu 
chính thức hoặc được cấp giấy phép như một 
Viện chuyên khoa cấp Trung ương. Vì mục đích 
của Hợp đồng này, nhà an dưỡng, nhà dưỡng 
lão, nơi chữa trị dành cho những người nghiện 
rượu, nghiện ma tuý hoặc người bị bệnh tâm 
thần; nơi điều trị bệnh phong; bệnh 
viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở điều dưỡng 
và phục hồi chức năng và trung tâm y tế các 
cấp đều không được xem là Bệnh viện.

15 Bảo Hiểm 
Liên Kết Chung
Kế Hoạch Toàn Diện

Thời gian phát hành
08/10/2012

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: là nơi để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương với điều kiện là 
bệnh viện đó phải có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại phẫu 
thuật , có y tá chăm sóc 24/24 và có bác sĩ 
trực thường xuyên. Bệnh viện đó được Chính 
phủ cấp giấy phép hợp pháp, có chữ "bệnh 
viện" trên con dấu hoặc được cấp giấy phép 
như một Viện chuyên khoa cấp Trung ương. 
Nhà an dưỡng hay nhà dưỡng lão hay nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, nghiện 
ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần; nơi điều 
trị bệnh phong; bệnh viện/viện/khoa hoặc bất 
cứ cơ sở chữa bệnh y học cổ truyền/y học dân 
tộc; bệnh viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở 
điều dưỡng & phục hồi chức năng và Trung tâm 
y tế các cấp không được xem là bệnh viện theo 
định nghĩa này.



16 Bảo Hiểm 
Liên Kết Chung
Kế Hoạch Toàn Diện

Thời gian phát hành
01/03/2013

Từ chối Từ chối Chi trảBệnh viện: là bệnh viện được thành lập hợp 
pháp và có cung cấp dịch vụ y tế theo phương 
pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những 
người bị ốm hoặc bị thương, và có đủ các thiết 
bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại 
phẫu thuật, gây mê tổng quát, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có 
chữ “Bệnh viện” trong tên gọi và trên con dấu 
chính thức hoặc được cấp giấy phép như một 
Viện chuyên khoa cấp Trung ương. Vì mục đích 
của Hợp đồng này, nhà an dưỡng, nhà dưỡng 
lão, nơi chữa trị dành cho những người nghiện 
rượu, nghiện ma tuý hoặc người bị bệnh tâm 
thần; nơi điều trị bệnh phong; bệnh 
viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở điều dưỡng 
và phục hồi chức năng và trung tâm y tế các 
cấp đều không được xem là Bệnh viện.

18 Bảo Hiểm 
Liên Kết Chung 
Đóng Phí Linh Hoạt
Gia Tăng Bảo Vệ

Thời gian phát hành
14/06/2019

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và  trên  con  dấu  chính  thức  hoặc  
(ii)  (các)  trung  tâm  y  tế  cấp  quận/huyện trở 
lên, được thành lập hợp pháp và thực hiện điều 
trị theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều 
trị cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và 
có đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có Bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh viện đó phải được 
cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp. Vì  mục  đích  của  
Hợp  Đồng  này,  các  cơ  sở  sau  đây  không  
được  xem là Bệnh viện: a) Nhà an dưỡng, nhà 
dưỡng lão; và b) Nơi chữa trị dành cho những 
người nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc người 
bị bệnh tâm thần; và c) Nơi điều trị bệnh phong; 
và d)  Phòng  khám,  bao  gồm  cả  phòng  khám  
trực  thuộc  Bệnh  viện và/hoặc trực thuộc 
trung tâm y tế các cấp.

5

17 Bảo Hiểm 
Liên Kết Chung
Thời hạn 20 năm
Đóng phí một lần
Kế Hoạch Bảo Vệ

Thời gian phát hành
30/08/2018

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và  trên  con  dấu  chính  thức  
hoặc  (ii)  (các)  trung  tâm  y  tế  cấp  
quận/huyện trở lên, được thành lập hợp pháp 
và thực hiện điều trị theo phương pháp tây y để 
chăm sóc và điều trị cho những người bị bệnh 
hoặc bị thương, và có đủ các thiết bị chuyên 
môn để tiến hành việc chẩn đoán, có y tá chăm 
sóc 24/24 và có Bác sĩ trực thường xuyên. 
Bệnh viện đó phải được cơ quan  nhà nước có 
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp 
pháp. Vì  mục  đích  của  Hợp  Đồng  này,  các  
cơ  sở  sau  đây  không  được  xem là Bệnh viện: 
a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; và b) Nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, nghiện 
ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần; và c) Nơi 
điều trị bệnh phong; và d)  Phòng  khám,  bao  
gồm  cả  phòng  khám  trực  thuộc  Bệnh  viện 
và/hoặc trực thuộc trung tâm y tế các cấp.

19 Sản Phẩm Bảo Hiểm 
Bổ Trợ Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế Bổ Sung

Thời gian phát hành
18/08/2009

Từ chối Từ chối Chi trả Bệnh viện: nghĩa là bất kỳ cơ sở nào có giấy 
phép hợp pháp để chăm sóc và điều trị những 
người bị ốm hoặc bị thương và có đủ các thiết bị 
chuyên môn được Chính phủ phê chuẩn để tiến 
hành việc chẩn đoán, đại phẫu thuật, có y tá 
chăm sóc 24/24 và có một bác sĩ trực thường 
xuyên. Cơ sở đó phải có giấy phép như một 
Bệnh viện, có chữ "Bệnh viện" trên con dấu 
hoặc được cấp phép như một Viện chuyên khoa 
cấp trung ương. Cho mục đích của Điều khoản 
này, bệnh viện không bao gồm các cơ sở dưới 
đây cho dù các cơ sở này hoạt động độc lập hay 
trực thuộc một bệnh viện: a) Nhà an dưỡng hay 
nhà dưỡng lão; b) nơi chữa trị dành cho những 
người nghiện rượu hoặc chất ma túy; c) nơi 
chữa trị cho người bị bệnh tâm thần; d)  bệnh 
viện/viện/khoa y học dân tộc; e) Bệnh viện, 
viện phong; và f) Trung tâm y tế các cấp



20 Sản Phẩm Bảo Hiểm 
Bổ Trợ Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế 2012

Thời gian phát hành
14/08/2013

Từ chối Từ chối Thanh toánBệnh viện: là bệnh viện được thành lập hợp 
pháp và có cung cấp dịch vụ y tế theo phương 
pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những 
người bị ốm hoặc bị thương, và có đủ các thiết 
bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, đại 
phẫu, gây mê tổng quát, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có 
chữ “Bệnh viện” trong tên gọi và trên con dấu 
chính thức hoặc được cấp giấy phép như một 
Viện chuyên khoa cấp Trung ương. Vì mục đích 
của điều khoản bổ trợ này, nhà an dưỡng, nhà 
dưỡng lão, nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, nghiện ma tuý hoặc người bị bệnh 
tâm thần; nơi điều trị bệnh phong; bệnh 
viện/viện/khoa hoặc bất cứ cơ sở điều dưỡng 
và phục hồi chức năng và trung tâm y tế các 
cấp đều không được xem là Bệnh viện.

22 Bảo Hiểm Tăng Cường 
Trợ Cấp Y Tế 
Đóng Phí Ngắn Hạn

Thời gian phát hành
19/06/2015

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bênh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị 
cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và có 
đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh Viện đó phải được 
cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp. Vì mục đích của 
Điều Khoản Tăng Cường này, các cơ sở sau đây 
không được xem là Bệnh Viện: a) Nhà an 
dưỡng, nhà dưỡng lão; và b) Nơi chữa trị dành 
cho những người nghiện rượu, nghiện ma túy 
hoặc người bị bệnh tâm thần; và c) Nơi điều trị 
bệnh phong; và d) Phòng khám, bao gồm cả 
phòng khám trực thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực 
thuộc trung tâm y tế các cấp.

6

21 Quyền Lợi Bảo Hiểm 
Tăng Cường Của 
Bảo Hiểm Liên Kết 
Chung Đóng Phí 
Linh Hoạt Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế 2014

Thời gian phát hành
16/01/2015

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Từ chối Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
bằng theo phương pháp tây y để chăm sóc và 
điều trị cho những người bị bệnh hoặc bị 
thương, và có đủ các thiết bị chuyên môn để 
tiến hành việc chẩn đoán, có y tá chăm sóc 
24/24 và có bác sĩ trực thường xuyên. Bệnh 
Viện đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp. Vì 
mục đích của Điều Khoản Tăng Cường này, các 
cơ sở sau đây không được xem là Bệnh Viện: a) 
Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; và b) Nơi chữa 
trị dành cho những người nghiện rượu, nghiện 
ma túy hoặc người bị bệnh tâm thần; và c) Nơi 
điều trị bệnh phong; và d) Bệnh viện/viện/khoa 
hoặc bất cứ cơ sở y học cổ truyền/y học dân 
tộc/điều dưỡng và phục hồi chức năng; và e) 
Phòng khám, bao gồm cả phòng khám trực 
thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực thuộc trung tâm 
y tế các cấp. 



23 Sản Phẩm Bảo Hiểm 
Bổ Trợ Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế - 
Đóng Phí Ngắn Hạn

Thời gian phát hành
01/01/2016

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị 
cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và có 
đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh Viện đó phải được 
cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp. Trong trường hợp 
phát hiện trục lợi hoặc có dấu hiệu trục lợi của 
Cơ Sở Y Tế, Công Ty có quyền không chi trả chi 
phí y tế khi Người Được Bảo Hiểm điều trị tại 
các Cơ Sở Y Tế này. Danh sách (các) Cơ Sở Y Tế 
Công Ty không chi trả hoặc giới hạn chi trả sẽ 
được Công Ty cập nhật trên trang thông tin 
điện tử của Công Ty. Vì mục đích của Sản Phẩm 
Bổ Trợ này, các cơ sở sau đây không được xem 
là Bệnh Viện: (a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; 
và (b) Nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc người bị bệnh 
tâm thần; và (c)Nơi điều trị bệnh phong; và (d) 
Phòng khám, bao gồm cả phòng khám trực 
thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực thuộc trung tâm 
y tế các cấp. 

25 Sản Phẩm Bảo Hiểm 
Bổ Trợ Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế Mc2016

Thời gian phát hành
29/08/2016

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị 
cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và có 
đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh Viện đó phải được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp.Vì mục đích của Sản 
Phẩm Bổ Trợ này, các cơ sở sau đây không 
được xem là Bệnh Viện: a) Nhà an dưỡng, nhà 
dưỡng lão; và b) Nơi chữa trị dành cho những 
người nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc người 
bị bệnh tâm thần; và c) Nơi điều trị bệnh phong; 
và d) Phòng khám, bao gồm cả phòng khám 
trực thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực thuộc trung 
tâm y tế các cấp.

7

24 Sản Phẩm Bảo Hiểm 
Bổ Trợ Bảo Hiểm 
Trợ Cấp Y Tế - 
Gia Hạn Hàng Năm

Thời gian phát hành
13/09/2017

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị 
cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và có 
đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh Viện đó phải được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp. Trong trường hợp 
phát hiện trục lợi hoặc có dấu hiệu trục lợi của 
Bệnh Viện, Công Ty có quyền không chi trả chi 
phí y tế khi Người Được Bảo Hiểm điều trị tại 
các Bệnh Viện này. Danh sách (các) Bệnh Viện 
Công Ty không chi trả hoặc giới hạn chi trả sẽ 
được Công Ty cập nhật trên trang thông tin 
điện tử của Công Ty. Vì mục đích của Sản Phẩm 
Bổ Trợ này, các cơ sở sau đây không được xem 
là Bệnh Viện: (a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; 
và (b) Nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc người bị bệnh 
tâm thần; và (c) Nơi điều trị bệnh phong; và (d) 
Phòng khám, bao gồm cả phòng khám trực 
thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực thuộc trung tâm 
y tế các cấp.
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Bổ Trợ
Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế
Gia Hạn Hàng Năm
Mai Linh Group

Thời gian phát hành
13/09/2017

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Chi trả 
(Tối đa 5 ngày)

Bệnh Viện: là (i) bệnh viện và có chữ “bệnh viện” 
trong tên gọi và trên con dấu chính thức hoặc 
(ii) (các) trung tâm y tế cấp quận/huyện trở lên, 
được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị 
theo phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị 
cho những người bị bệnh hoặc bị thương, và có 
đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc 
chẩn đoán, có y tá chăm sóc 24/24 và có bác 
sĩ trực thường xuyên. Bệnh Viện đó phải được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động hợp pháp. Trong trường hợp 
phát hiện trục lợi hoặc có dấu hiệu trục lợi của 
Bệnh viện, Công Ty có quyền không chi trả chi 
phí y tế khi Người Được Bảo Hiểm điều trị tại 
các bệnh Viện này. Danh sách (các) Bệnh Viện 
Công Ty không chi trả hoặc giới hạn chi trả sẽ 
được Công Ty cập nhật trên trang thông tin 
điện tử của Công Ty. Vì mục đích của Sản Phẩm 
Bổ Trợ này, các cơ sở sau đây không được xem 
là Bệnh Viện: (a) Nhà an dưỡng, nhà dưỡng lão; 
và (b) Nơi chữa trị dành cho những người 
nghiện rượu, nghiện ma túy hoặc người bị bệnh 
tâm thần; và c) Nơi điều trị bệnh phong; và (d) 
Phòng khám, bao gồm cả phòng khám trực 
thuộc Bệnh Viện và/hoặc trực thuộc trung tâm 
y tế các cấp.
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