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HƯỚNG DẪN MUA BẢO HIỂM TRAVEL MATE ONLINE 

--- 
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1. XEM BÁO GIÁ: Lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp & nhận báo giá online 

 
Ở mục này, bạn cần điền các thông tin cơ bản về chuyến đi dự kiến của bạn để có được ước tính báo giá 
cho bảo hiểm Travel Mate cung cấp bởi Tokio Marine Việt Nam. Các thông tin cơ bản bao gồm ‘Loại hình 
chuyến đi’, ‘Loại hợp đồng’, ‘Thành viên chuyến đi’, ‘Điểm đến xa nhất’, ‘Ngày đi’, ‘Ngày về’, và ‘Độ dài 
chuyến đi’. Những thông tin này càng chính xác thì khả năng bạn có được gói bảo hiểm cần thiết càng cao. 

LƯU Ý: Tất cả  những ký tự  đều là những ghi chú thông tin quan trọng về điều kiện được bảo hiểm.  

Vui lòng tham khảo kỹ trước khi điền thông tin.  

1.1. Loại chuyến đi 

✓ Bảo hiểm cho mỗi chuyến đi phải được mua trước ngày xuất phát với ngày có hiệu lực bảo hiểm 
bằng với ngày xuất phát từ Việt Nam. 

✓ Có hai loại hình chuyến đi cơ bản có thể được bảo hiểm. 

+ Chuyến đi lẻ (tối đa 180 ngày/chuyến) 

+ Chuyến đi theo năm (Một lần mua bảo hiểm cho nhiều chuyến đi trong 01 năm [365 ngày] tại 
điểm đến xa nhất. Mỗi chuyến đi trong năm có hiệu lực bảo hiểm không kéo dài quá 90 ngày.) 

* Lưu ý: Đối với cả hai loại hình chuyến đi, khách hàng chỉ được bảo hiểm tại ‘Điểm đến xa nhất’ được lựa 
chọn trong chuyến đi đó. 

1.2. Loại hợp đồng: được chia thành hai loại cơ bản sau 
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 + Cá nhân / Nhóm: khi bạn đi du lịch một mình hoặc theo nhóm với nhiều hơn một người khác mà 
có thể có hoặc không có mối quan hệ gia đình với nhau. Số lượng tối đa người được bảo hiểm trong một 
nhóm là 13. 

 

+ Gia đình: bao gồm tối đa 02 người lớn (có mối quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân) và tối đa 13 
trẻ em (‘Trẻ em’ là cá nhân dưới 18 tuổi hoặc 23 tuổi nếu đang theo học toàn thời gian tại một trường đại 
học hoặc cao đẳng được công nhận, hiện không đi làm và chưa lập gia đình). Tất cả những Người được 
bảo hiểm phải rời khỏi và quay về Việt Nam cùng với nhau tại cùng thời điểm. 

1.3. Thành viên chuyến đi: được chia thành hai dạng: Người lớn / Trẻ em 

 

 + Người lớn: Tối đa 13 người nếu chọn loại hợp đồng ‘Cá nhân/Nhóm’ / tối đa 02 người nếu chọn 
loại hợp đồng ‘Gia đình’ (nếu chọn ‘Gia đình’, hai người lớn này phải có mối quan hệ người than hoặc hôn 
nhân với nhau). Người lớn chỉ được bảo hiểm tới tối đa 75 tuổi. 

 

+ Trẻ em**: Tối đa 13 trẻ em (‘Trẻ em’ là cá nhân dưới 18 tuổi hoặc 23 tuổi nếu đang theo học toàn 
thời gian tại một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận, hiện không đi làm và chưa lập gia đình. 
Mỗi đứa trẻ phải có quan hệ với một trong hai người lớn được bảo hiểm nếu lựa chọn ‘Chuyến lẻ - Gia 
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đình’; hoặc là con hợp pháp của hai người lớn được bảo hiểm nếu lựa chọn ‘Chuyến đi theo năm – Gia 
đình’). 

 

* Vui lòng liên hệ trực tiếp tới hotline Tư vấn khách hàng của TMIV nếu số lượng người trong nhóm vượt 
quá 13. 

** Phần ‘Trẻ em’ chỉ khả dụng nếu chọn loại hợp đồng ‘Gia đình’ ở bước trước đó. 

1.4. Điểm đến xa nhất: Hiển thị lựa chọn quốc gia theo dạng danh sách nơi người được bảo hiểm chọn 
quốc gia là điểm đến xa nhất trong chuyến đi của mình. Quốc gia được lựa chọn cũng là nơi bảo hiểm du 
lịch Travel Mate được áp dụng cho người được bảo hiểm. 

Ví dụ: Nếu bạn đang đi du lịch tới Nhật Bản và trong chuyến đi có quá cảnh tại Hàn Quốc, bạn sẽ lựa chọn 
‘Nhật Bản’ là điểm đến xa nhất ở trong danh sách quốc gia này. Hợp đồng bảo hiểm du lịch quốc tế Travel 
Mate của bạn sẽ chỉ có hiệu lực ở trên lãnh thổ Nhật Bản.  

 

*Các quốc gia bị loại trừ khỏi bảo hiểm du lịch quốc tế Travel Mate: Afghanistan, Cuba, Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Congo, Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên, Liberia, Sudan. Vui lòng liên hệ tới hotline Tư vấn khách hàng 
của TMIV để được tư vấn thêm về trường hợp phải di chuyển tới các quốc gia nói trên. 

1.5. Ngày đi: Lựa chọn biểu tượng “ ” để hiển thị ngày tháng dạng bảng lịch. 
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* Ngày đi phải sau ngày sau khi mua bảo hiểm. Ngày hiệu lực bảo hiểm được tính là ngày khởi hành. 

1.6. Ngày về: Lựa chọn biểu tượng “ ” để hiển thị ngày tháng dạng bảng lịch. 

 

* Ngày về phải sau ngày đi.  

* Độ dài tối đa của một chuyến đi lẻ là 180 ngày. Ngày về được lựa chọn không được quá 180 ngày sau 
ngày đi. 

* Nếu chọn ‘Chuyến đi theo năm’, ngày về sẽ tự động được hiển thị sau khi ngày đi được lựa chọn (ngày đi 
+ 365 ngày).  

* Nếu chọn ‘Chuyến đi theo năm’, bạn có thể đi nhiều chuyến trong năm được bảo hiểm tới điểm đến xa 
nhất. Mỗi chuyến đi như vậy không vượt quá tối đa 90 ngày.  

1.7 Độ dài chuyến đi: tự động hiển thị sau khi chọn ‘Ngày đi’ và ‘Ngày về’. 

 

*Thời hạn tối đa của một chuyến đi lẻ là 180 ngày.   
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*Nếu lựa chọn ‘Chuyến đi theo năm’, độ dài chuyến đi sẽ bị ẩn. Độ dài tự động hiện giờ là 365 ngày kể từ 
ngày có hiệu lực bảo hiểm (ngày đi). 

GHI CHÚ: TẤT CẢ MỤC TRÊN ĐỀU LÀ BẮT BUỘC. BẠN SẼ KHÔNG SANG ĐƯỢC BƯỚC BÁO GIÁ NẾU BỎ 
TRỐNG BẤT KỲ TRƯỜNG THÔNG TIN NÀO. 

1.8. Nhận Báo Giá: Bấm vào nút ‘Báo Giá’ để tiếp tục. 

 

1.9. Chọn loại gói bảo hiểm: Bạn sẽ lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. 

 
Có ba (03) loại gói bảo hiểm mà bạn có thể lựa chọn (Thượng hạng / Cao cấp / Cơ bản). Trong bảng thông 
tin này, mỗi gói bảo hiểm đi kèm các quyền lợi cơ bản của gói và mức tổng phí dành cho mỗi gói.  



 

TMIV Public P 

 

Bạn có thể lựa chọn ‘Xem bảng quyền lợi đầy đủ’ để xem bảng quyền lợi chi tiết cho từng gói.  

 

Bạn có thể lựa chọn ‘Xem Quy tắc bảo hiểm chi tiết’ để đọc chi tiết các quy tắc bảo hiểm của sản phẩm 
bảo hiểm du lịch Travel Mate. 

 

Bạn có thể lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp bằng cách bấm nút ‘Lựa chọn’ ở dưới mức tổng phí. 
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2. ĐIỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cung cấp thông tin của bạn và những người được bảo hiểm 

2.1. Chi tiết Hợp đồng:  

'Chủ Hợp đồng Bảo hiểm' là người sẽ mua gói bảo hiểm này cho mình hoặc cho nhóm hoặc gia đình. 

"Chủ Hợp đồng Bảo hiểm" không bắt buộc phải là một trong những người được bảo hiểm. 

"Chủ Hợp đồng" phải từ 15 tuổi trở lên. Nếu Chủ hợp đồng dưới 15 tuổi thì phải được cha mẹ hoặc người 
giám hộ hợp pháp cho phép là Chủ hợp đồng. 

 

Lưu ý: 

✓ Tất cả các trường thông tin là bắt buộc và cần được điền đầy đủ 
✓ Tải CMT/Hộ chiếu: Với CMT, cần tải lên cả phần ‘Mặt trước’ và ‘Mặt sau’. Với hộ chiếu, tải trang có 

thông tin và hình ảnh của bạn. 
✓ Nếu bạn là “Chủ hợp đồng” và là một trong (các) Người được bảo hiểm trong chuyến đi, hãy đánh 

dấu vào ô vuông “là một trong các thành viên chuyến đi”. Thông tin của bạn sẽ được tự động điền 
vào hàng cuối cùng là "Thành viên được bảo hiểm" bên dưới. 

2.2. Người được bảo hiểm: Điền thông tin các thành viên người lớn & trẻ em 
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Lưu ý: 

✓ Mối quan hệ với người mua bảo hiểm: Chọn trạng thái quan hệ giữa Người được bảo hiểm và Người 
mua bảo hiểm từ danh sách gồm ‘Bản thân’; 'Chồng'; 'Vợ'; 'Cha'; 'Mẹ'; Họ hàng'; ‘Thành viên nhóm’. 
Mối quan hệ cần phản ánh đúng quy định của Công ty bảo hiểm đối với Loại hợp đồng bảo hiểm 
"Cá nhân / Nhóm" hoặc "Gia đình". 

✓ Nếu bạn chọn "Cá nhân / Nhóm" ở bước trước, phần "Người được bảo hiểm" sẽ chỉ hiển thị các 
trường Người lớn để điền thông tin. 

✓ Nếu bạn chọn "Gia đình" ở bước trước, phần "Người được bảo hiểm" sẽ hiển thị các trường Người 
lớn và Trẻ em để điền thông tin. 

3. XÁC NHẬN & THANH TOÁN: Xác nhận thông tin đã kê khai & tiến hành thanh toán online 

3.1. XÁC NHẬN 

3.1.1. Xác nhận thông tin đơn bảo hiểm 
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Nếu có sai sót trong bất kỳ trường thông tin nào, hãy nhấp vào 'QUAY LẠI' để chỉnh sửa thông tin. 

3.1.2. Xác nhận xác nhận các điều khoản & điều kiện của TMIV 

 

3.1.3. Xác nhận yêu cầu thông tin xuất hóa đơn (nếu có) 

 

3.2. THANH TOÁN: Thanh toán trực tuyến trên cổng thanh toán bảo mật ALEPAY của TMIV 

✓ Chọn ngôn ngữ hiển thị (ENG / VNM) bằng cách nhấp vào tùy chọn ngôn ngữ 
✓ Chọn 1 trong 6 chế độ thanh toán khác nhau có sẵn 
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✓ Thanh toán và nhận thông báo về đơn hàng thành công 

Nếu bạn hoàn tất thanh toán thành công, thông báo bật lên sau sẽ xuất hiện. 

✓ Bạn sẽ được tự động chuyển hướng trở lại trang web của TMIV & nhận được thông báo sau: 

 

✓ Sau khi giao dịch được xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo sau: 

 

 

LƯU Ý 

A. Hủy đơn hàng 

Nếu bạn muốn hủy đơn hàng, nhấp vào mũi tên xuống (˅) ở phía trên bên phải màn hình, nơi hiển thị số 
tiền thanh toán và mã đơn hàng. Nhấp vào "Hủy đơn đặt hàng". 
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✓ Thông báo hiển thị để xác nhận tác vụ Hủy 

 

Sau khi bạn xác nhận Hủy đơn hàng, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại trang web của TMIV, nơi thông báo 
sau được hiển thị. 

 

✓ Nếu bạn vẫn muốn mua bảo hiểm cho chuyến đi của mình, bạn có thể nhấp vào nút trên và thực 
hiện lại các bước để chọn gói và đăng ký.  

B. Lỗi Giao dịch 

✓ Nếu bạn cho rằng mình gặp phải lỗi trong quá trình giao dịch trên Alepay và không thể hoàn tất 
thanh toán, vui lòng liên hệ Hotline hỗ trợ khách hàng của TMIV +84 88 663 99 55 (hoạt động 24/7 
bằng tiếng Anh và tiếng Việt). 

4. NHẬN ĐƠN BẢO HIỂM & QUY TẮC BẢO HIỂM SỐ 

✓ Một email về thông tin đơn bảo hiểm sẽ được gửi đến bạn ngay trong vòng tối đa 30 phút. Bạn cần 
kiểm tra cả hộp thư đến và thư mục Spam để tránh lỡ email. 
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✓ Đơn bảo hiểm đính kèm email gồm tất cả thông tin của chương trình bảo hiểm & Người được bảo 
hiểm, và có thể được sử dụng để làm việc với Đơn vị Giải quyết Bồi thường (Pacific Cross Co.) sau 
này. 

 

✓ Quy tắc bảo hiểm gồm tất cả các quyền lợi, điều khoản & điều kiện trong đơn bảo hiểm của bạn. 

LƯU Ý: Trong trường hợp bạn không nhận được email có nội dung như trên sau khoảng thời gian chờ hơn 
30 phút, vui lòng liên hệ với đường dây nóng của TMIV để được hỗ trợ +84 88 663 99 55. 

--- 

 

Cảm ơn Bạn và Chúc Bạn một chuyến đi an toàn! 


