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(Deluxe)
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(Superier)

I -
1.1 Tử vong và thương tật do tai nạn

 + Dưới 65 tuổi 2,520,000,000         2,100,000,000         1,050,000,000         
 + Từ 65 tuổi trở lên 1,050,000,000         1,050,000,000         525,000,000            
 + Trẻ em (theo Chương trình gia đinh) 525,000,000            525,000,000            525,000,000            

1.2 Bảo hiểm gấp đôi trên phương tiện vận chuyển công cộng
 + Dưới 65 tuổi 5,040,000,000         N/A N/A
 + Từ 65 tuổi trở lên 2,100,000,000         N/A N/A
 + Trẻ em (bao gồm trong Chương trình gia đinh) 1,050,000,000         N/A N/A

1.3 Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
52,500,000              10,500,000              10,500,000              

II -
2.1 Chi phí y tế phát sinh tại nước ngoài

bao gồm chi phí y tế điều trị tiếp theo tại Việt Nam

 + Dưới 65 tuổi 2,520,000,000         1,575,000,000         1,050,000,000         

 + Từ 65 tuổi trở lên 1,050,000,000         525,000,000            525,000,000            
2.2 Di chuyển y tế khẩn cấp

Không giới hạn 2,100,000,000         2,100,000,000         

2.3 Hồi hương thi hài

 + Hồi hương thi hài về Việt Nam Không giới hạn 2,100,000,000         2,100,000,000         

 + Hồi hương thi hài về Nước nguyên quán 630,000,000            315,000,000            N/A

2.4 Dịch vụ trợ giúp toàn cầu

2.5 Đưa trẻ em trở về nước
126,000,000            84,000,000              63,000,000              

2.6 Thăm viếng của thân nhân

126,000,000            84,000,000              63,000,000              

2.7 Trợ cấp nằm viện
Chi trả VND1.050.000 cho mỗi ngày Nằm viện của Người được bảo hiểm khi ở nước ngoài 52,500,000              21,000,000              21,000,000              

2.8 Gấp đôi trợ cấp nằm viện khi điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt
52,500,000              21,000,000              N/A

III -

3.1 Hủy bỏ chuyến đi
168,000,000            105,000,000            105,000,000            

3.2 Hoãn chuyến đi
21,000,000              10,500,000              N/A

3.3 Rút ngắn chuyến
157,500,000            105,000,000            N/A

3.4 Hỗ trợ người đi cùng
126,000,000            84,000,000              N/A

3.5 Chuyến đi bị gián đoạn
157,500,000            105,000,000            N/A

3.6 Lỡ nối chuyến
Thanh toán VND2,100,000 cho mỗi sáu (6) giờ liên tục bị lỡ nối chuyến tại nước ngoài. 4,200,000               4,200,000               4,200,000               

3.7 Chuyến đi bị trì hoãn
Thanh toán VND2,100,000 cho mỗi sáu (6) giờ liên tục chuyến đi bị trì hoãn tại nước ngoài 21,000,000              15,750,000              10,500,000              

3.8 Hành lý cá nhân
52,500,000              31,500,000              21,000,000              

3.9 Hành lý đến chậm

10,500,000              10,500,000              6,300,000               

3.10 Giấy tờ du lịch và tiền
63,000,000              42,000,000              31,500,000              

3.11 Trách nhiệm cá nhân khi ở nước ngoài

2,520,000,000         1,575,000,000         1,050,000,000         

3.12 Bắt cóc và con tin
105,000,000            63,000,000              42,000,000              

IV -

4.1 Bồi Hoàn Khấu Trừ Bảo Hiểm Cho Phương Tiện Đi Thuê
10,500,000              N/A N/A

4.2 Bảo hiểm cho khách chơi gôn
 + Mất mát/ Thiệt Hại Dụng Cụ Chơi Gôn 14,700,000              10,500,000              6,300,000               
 + Cú Đánh Hole-in-One 4,200,000               N/A N/A
 + Phí thuê sân 14,700,000              10,500,000              6,300,000               

4.3 Bảo hiểm tư gia do hỏa hoạn
105,000,000            63,000,000              21,000,000              

4.4 Tự Động Gia Hạn Thời Hạn Bảo Hiểm
Đối với hợp đồng bảo hiểm theo chuyến, Thời hạn bảo hiểm sẽ được kéo dài thêm 72 giờ miễn phí do một tình huống ngoài tầm 
kiểm soát của Người được bảo hiểm.

Bao gồm Bao gồm Bao gồm

4.5 Bảo Hiểm Trong Trường Hợp bị Khủng Bố

Mức quyền lợi tối đa

QUYỀN LỢI

TAI NẠN CÁ NHÂN

CHI PHÍ VÀ TRỢ GIÚP Y TẾ

HỖ TRỢ TRONG VIỆC ĐI LẠI

CÁC QUYỀN LỢI MỞ RỘNG KHÁC

Hỗ trợ chi phí học hành cho mỗi người con phụ thuộc hợp pháp dưới 23 tuổi (đang theo học toàn thời gian tại một trường đại học 
hoặc cao đẳng được công nhận) trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn.

Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn cấp do Đại diện được ủy quyền của Công ty cung cấp

Thanh toán các chi phí dịch vụ do Đại diện được ủy quyền của Công ty cung cấp khi đưa thi hài của Người được bảo hiểm bị tử 
vong trong chuyến đi về Việt Nam hoặc Nước nguyên quán.

Các dịch vụ khẩn cấp và các dịch vụ hỗ trợ toàn cầu luôn sẵn sàng 24/24 giờ dành cho Người được bảo hiểm trong suốt chuyến đi. 
Chỉ cần gọi tới Tổng đài Hỗ trợ Khẩn cấp toàn cầu để nhận được các dịch vụ sau đây:
• Tư vấn/chỉ dẫn về dịch vụ y tế
• Trợ giúp việc nhập viện (bao gồm việc bảo lãnh viện phí và thanh toán trực tiếp chi phí nằm viện vượt quá VND 52 triệu)
• Trợ giúp về dịch vụ hành lý
• Trợ giúp về dịch vụ pháp lý
• Trợ giúp thu xếp vé khẩn cấp

Thanh toán chi phí cho một thành viên gia đình hoặc bạn bè sang đưa con của Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Nước 
nguyên quán khi Người được bảo hiểm phải nằm viện hoặc tử vong.

Thanh toán các chi phí cho vé đi lại hợp lý và tiền phòng ở khách sạn cho một Người thân sang chăm sóc nếu Người được bảo 
hiểm không thể được vận chuyển cấp cứu và phải nằm viện từ 5 ngày trở lên, hoặc giúp thu xếp việc hồi hương thi hài Người được 
bảo hiểm, trong trường hợp cần thiết.

Chi trả VND 2,100,000 cho mỗi ngày Nằm viện của Người được bảo hiểm khi ở nước ngoài (chỉ áp dụng cho Bên mua bảo hiểm là 
khách hàng tổ chức ký kết Hợp đồng bảo hiểm năm)

Bao gồm Bao gồm Bao gồm

Thanh toán các chi phí đi lại và khách sạn đã trả trước không được hoàn lại khi Chuyến đi bị hủy xảy ra trong vòng 30 ngày trước 
ngày khởi hành.

Thanh toán các chi phí hành chính đã trả trước toàn bộ và không thể thu hồi từ bất kỳ nguồn nào khác nếu Chuyến đi bị hoãn xảy 
ra trong vòng 30 ngày trước ngày khởi hành.

Thanh toán các chi phí đi lại và/hoặc chỗ ở đã trả trước mà không được hoàn lại hoặc tăng thêm do Chuyến đi bị rút ngắn.

Thanh toán chi phí đi lại hạng thường chỗ ở cho một Người thân hoặc một Người đi cùng ở lại chăm sóc Người được bảo hiểm do 
việc Nằm viện của Người được bảo hiểm.

Thanh toán tổn thất đối với các chi phí đi lại chưa được sử dụng (vé máy bay hạng phổ thông, vé tàu hỏa hoặc tàu 
thủy) và/hoặc chi phí chỗ ở đã trả trước.

Thanh toán cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hành lý cá nhân (bao gồm cả Máy tính xách tay) (tối đa VND6,300,000 đối với mỗi 
hạng mục hoặc mỗi đôi hoặc bộ, và không vượt quá VND21,000,000 đối với máy tính xách tay)

Bồi thường cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản trong gia đình gây ra bởi hỏa hoạn xảy ra trong Thời hạn bảo hiểm.

Các quyền lợi được bảo hiểm trên đều được áp dụng khi các tổn thất phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ Hoạt động khủng bố trong 
khi Người được bảo hiểm ở nước ngoài.

Bao gồm Bao gồm Bao gồm

Thanh toán VND4.200.000 cho mỗi tám (8) giờ liên tiếp hành lý của Người được bảo hiểm đến chậm tại điểm đến ở nước ngoài.

Thanh toán chi phí đi lại và chỗ ở bao gồm chi phí xin cấp hộ chiếu mới, vé vận chuyển và các giấy tờ du lịch liên quan khác. Mất 
tiền mặt, séc du lich do bị trộm cướp được bảo hiểm tối đa tới VND6,300,000.

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh trong Chuyến đi khi đang ở nước ngoài là hậu 
quả của Thương tích thân thể hoặc thiệt hại tài sản đối với bên thứ ba.

Thanh toán VND3,150,000 cho mỗi 24 giờ Người được bảo hiểm bị bắt cóc làm con tin, xảy ra trong Chuyến đi ở nước ngoài. 

Thanh toán khoản khấu trừ bảo hiểm của tổn thất và thiệt hại đối với phương tiện Người được bảo hiểm thuê sử dụng và bị tại nạn..


