
Cuộc sống bình an, hạnh phúc luôn là điều mong mỏi thường 
trực của mỗi cá nhân và gia đình. Để hiện thực hóa mong ước 
này, chúng ta không phải chỉ chăm lo cho hiện tại mà còn là 
vun đắp cho tương lai, giảm thiểu những rủi ro đang rình rập 
hiện hữu. 

Bảo hiểm BHV MEDICAL CARE là người bạn đồng hành tin cậy 
luôn bên bạn và gia đình, kiến tạo sự bảo vệ toàn diện hướng 
đến hạnh phúc bền vững và thịnh vượng trong cuộc sống.

BẢO HIỂM
BHV MEDICAL CARE

             An tâm cho 
cuộc sống gia đình bạn



Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm Tai nạn – Sức khỏe Nội trú - Vaccine

Bảo hiểm thai sản

Bảo hiểm ngoại trú

Bảo hiểm tử vong do bệnh

Phí bảo hiểm (VND)

1,665,000

1,200,000

1,000,000

100,000

PHÍ BẢO HIỂM

Quyền lợi vượt trội của Bảo hiểm BHV Medical Care

Hỗ trợ bồi thường online 
tiết kiệm thời gian Hotline trung tâm hỗ 

trợ khách hàng 24/24

Chi trả chi phí y tế nội trú, 
tiêm chủng, ngoại trú bao 
gồm chăm sóc răng, thai 
sản, tử vong

Bảo lãnh viện phí nội 
trú, ngoại trú và chăm 
sóc răng

Hệ thống bảo mật 
thông tin khách hàng 
4.0 hiện đại



QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

1. Chết/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm

2. Thương tật vĩnh viễn bộ phận: Bồi thường phần trăm Số tiền bảo 
hiểm theo bảng tỷ lệ thương tật

3. Chi phí y tế: Bồi thường chi phí y tế thực tế, tối đa không vượt quá Số 
tiền bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm 

(VND/người/năm)

PHẦN I. BẢO HIỂM TAI NẠN

50.000.000

25.000.000

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

1. Viện phí

2. Chi phí phẫu thuật

3. Điều trị cấp cứu

4. Vận chuyển khẩn cấp

5. Trợ cấp nằm viện

6. Điều trị trước khi nhập viện

7. Điều trị sau khi xuất viện

8. Y tá chăm sóc tại nhà

9. Trợ cấp mai táng

50.000.000

2.500.000/ngày

35.000.000

Đến hạn mức tối đa

Theo chi phí thực tế

50.000/ngày

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

PHẦN II.  BẢO HIỂM SỨC KHỎE

PHẦN III. BẢO HIỂM VACCINE

1. Tử vong do tiêm, uống vaccine:

2. Điều trị nội trú tại bệnh viện

2.1. Viện phí

2.2. Trợ cấp nằm viện

100.000.000

8.000.000/năm

200.000/ngày

200.000/ngày

PHẦN IV.  QUYỀN LỢI BỔ SUNG THEO LỰA CHỌN

1. Quyền lợi thai sản và sinh đẻ

- Biến chứng thai sản, sinh khó

- Sinh thường

Chăm sóc em bé

2. Quyền lợi điều trị ngoại trú (bao gồm chăm sóc răng cơ bản)

Giới hạn tối đa/người/năm

Thanh toán các chi phí điều trị ngoại trú phát sinh tại các cơ sở y tế

Chi phí Vật lý trị liệu do bác sĩ chỉ định, hợp lý và cần thiết

Chăm sóc răng cơ bản (Theo danh mục)

3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật vĩnh viễn do bệnh, thai sản

Tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 

10.000.000

200.000

5.000.000

1.000.000/lần khám

85.000/ngày

1.000.000

50.000.000

* Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, mọi chi tiết xin vui lòng xem bảng quy tắc bảo hiểm BHV Medical Care.



60 NGÀY
đối với sẩy thai, cần thiết 
phải nạo thai theo chỉ 
định của bác sỹ

270 NGÀY
đối với sinh đẻ30 NGÀY

đối với điều trị bệnh tật

12 THÁNG
đối với điều trị bệnh đặc 
biệt, bệnh có sẵn

24 THÁNG
đối với tử vong do bệnh 
đặc biệt, bệnh có sẵn

12 THÁNG
đối với tử vong do thai sản

THỜI GIAN CHỜ

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

12 tháng 
tuổi

Tối thiểu

65 tuổi

Tối đa

Thành viên không mắc các bệnh lý tâm 
thần, ung  hoặc bị thương tật vĩnh viễn 
từ 80% trở lên

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

ĐỒNG BẢO HIỂM 

50%

Dụng cụ phẫu thuật trĩ longo, dao gamma hoặc các 
phương pháp tương tự

Stent động mạch vành, van tim, cathenter trong phẫu 
thuật tim

Lưới trong phẫu thuật thoát vị bẹn, rọ tán sỏi, vớ tĩnh 
mạch

 www.bhv.com.vn                  1900 63 3535 


