
Bảo hiểm tai nạn, sức khỏe
Nhân lực là “tài sản” quý giá nhất của doanh nghiệp, vì vậy việc chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe của người lao động là nhu cầu thiết yếu của mỗi doanh nghiệp. Hãy để Bảo hiểm 
Hùng Vương tư vấn và giúp bạn lựa chọn giải pháp bảo hiểm phù hợp để giảm gánh 
nặng tài chính và giúp cho Người lao động được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tốt nhất tại các bệnh viện hàng đầu.

AN TÂM LÀM VIỆC, CỐNG HIẾN



ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý

Hạn mức trách nhiệm phù hợp, đa dạng theo lựa chọn

Không yêu cầu khám sức khỏe khi tham gia bảo hiểm

Có thể mở rộng cho các thành viên trong gia đình của nhân viên (vợ, chồng, con cái)

Không áp dụng thời gian chờ cho nhóm trên 50 người

Nhân viên được chăm sóc tại các bệnh viện tiêu chuẩn hiện đại trong nước

Tự động thêm bớt nhân sự

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn và giải quyết bồi thường 24/7

Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản

1. Bảo hiểm tai nạn nhóm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tử vong/ thương tật vĩnh 
viễn, lương trong thời gian điều trị, chi phí y tế do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Cán bộ, nhân viên của một tổ chức/ doanh nghiệp và người phụ thuộc gồm vợ, chồng, 
con cái hợp pháp.

Độ tuổi để tham gia bảo hiểm là từ 12 tháng tuổi cho tới 65 tuổi và loại trừ những 
người bị bệnh tâm thần, thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

Thông tin trong tài liệu này có tính chất tham khảo, các nội dung bảo hiểm sẽ được căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Chọn bảo hiểm tai nạn, sức khỏe tại Bảo hiểm Hùng Vương để có những
lợi ích tốt nhất:

Chết/Thương tật
toàn bộ vĩnh viễn

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm

Thương tật vĩnh
viễn bộ phận

Lương trong thời
gian điều trị y tế

Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật

Chi trả cho thời gian nghỉ điều trị không quá số tiền và thời 
hạn đã chọn

Chi phí y tế Chi trả theo chi phí y tế thực tế tối đa không vượt quá số tiền 
bảo hiểm

Quyền lợi chính

Quyền lợi bổ sung

Tạm ứng trước tiền bồi thường; Bảo hiểm bệnh nghề nghiệp; Bảo hiểm các trường 
hợp ngộ độc, Mở rộng phạm vi ra toàn thế giới;



PHÍ BẢO HIỂM

DỊCH VỤ BỒI THƯỜNG

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn mức phí bảo hiểm hợp lý và ưu đãi.

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận 
được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ PHÁT SINH SỰ KIỆN BẢO HIỂMNHỮNG LƯU Ý KHI CÓ PHÁT SINH SỰ KIỆN BẢO HIỂM

1
NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ PHÁT SINH SỰ KIỆN BẢO HIỂMNHỮNG LƯU Ý KHI CÓ PHÁT SINH SỰ KIỆN BẢO HIỂM

2Khai báo trung thực, cung cấp đầy đủ các hóa đơn,
chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm

Gọi cho chúng tôi theo số HOT LINE        1900 63 3535
để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục liên quan

3Giải quyết bồi thường cho quý khách
hàng nhanh chóng trong vòng 15 ngày

sau khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường

DAY

15

2. Bảo hiểm sức khỏe nhóm

Bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí y tế để điều trị ốm đau, bệnh tật, 
thai sản phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

Điều trị nội trú

Bảo hiểm cho trường Người được bảo hiểm phải nằm điều trị 
nội trú và/hoặc phẫu thuật, gồm Viện phí; Chi phí phẫu thuật; 
Chi phí vận chuyển cấp cứu; Trợ cấp nằm viện hằng ngày; Trợ cấp 
mai táng; Chi phí khám trước khi nhập viện; Chi phí khám sau khi 
xuất viện; Chi phí y tá chăm sóc tại nhà; Chi phí dưỡng nhi; Thai 
sản và sinh đẻ

Tử vong/ thương
tật vĩnh viễn

Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn 
do các nguyên nhân về thể trạng (bao gồm nhưng không giới 
hạn: ốm đau, bệnh tật, thai sản, ngộ độc thức ăn/uống, hít phải 
khí độc, khói độc)

Điều trị ngoại trú

Thanh toán các chi phí điều trị ngoại trú phát sinh tại các cơ sở 
y tế, bao gồm: Chi phí khám bệnh; chi phí thuốc men theo kê toa 
của Bác sĩ; Chi phí chụp X – Quang, xét nghiệm, trị liệu học bức xạ, 
các liệu pháp ánh sáng; Chi phí Vật lý trị liệu; Chi phi khám thai 
định kỳ

Điều trị răng
Thanh toán các chi phí điều trị răng phát sinh tại các cơ sở y tế, 
bao gồm: Khám và chẩn đoán bệnh; Chụp X-quang; Điều trị viêm 
nướu; Trám răng; Điều trị tủy răng; Nhổ răng bệnh lý;…

Quyền lợi chính

Quyền lợi bổ sung



Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo phí

Hotline:         1900 63 3535

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA
BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)

Trụ sở chính:
126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM 
Tel: (84-28) 3915 1832  Fax: (84-28) 3915 1831

Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh: 
Tầng 2, 11A Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM 
Tel.: (84-28) 3547 2268  Fax: (84-28) 3547 2268

Chi Nhánh Sài Gòn: 
Tầng 2, 302 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, TP. HCM 
Tel.: (84-28) 3547 2268 (Ext: 179)  Fax: (84-28) 3547 2268

Chi Nhánh Bình Dương: 
Số 17, Lô I, Đường Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Tel.: (84-274) 222 0835  Fax: (84-274) 222 0836

Chi Nhánh Hà Nội: 
Tầng 6, 141 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (84-24) 3941 3195  Fax: (84-24) 3941 3197

Chi Nhánh Hải Phòng: 
Tòa nhà Thành Đạt 1, 03 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
Tel: (84-225) 397 6688  Fax: (84-225) 355 0958

Chi Nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh: 
Số 4 Đại lộ V.I. Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An 
Tel: (84-238) 3842 789  Fax: (84-238) 3842 789

Chi Nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu: 
102A Lê Hồng Phong, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 
Tel: (84-254) 381 6068  Fax: (84-254) 381 6069

Chi Nhánh Khánh Hòa: 
99 Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 
Tel: (84-258) 382 1333  Fax: (84-258) 382 1555

www.bhv.com.vn


