QUY ĐỊNH GÓI SỨC KHỎE DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
1. Đối với bảo hiểm sức khỏe:
- Bên mua bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm: Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm (khách hàng) là người mua và thanh toán phí
Hợp đồng BHSK cho VBI.
- Người được bảo hiểm: Là Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm/người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm từ đủ 18 tuổi đến 65
tuổi tính đến thời điểm ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm và đang sinh sống tại Việt Nam (lưu ý: Người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết
kiệm trong trường hợp này là: Vợ/chồng, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng hay vợ theo luật pháp, con, cháu hợp pháp; anh/chị/em ruột của
Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm).
- Mỗi khách hàng được bảo hiểm chỉ được tham gia 01 Gói bảo hiểm Sức khỏe VBI Care theo Chính sách dành cho Khách hàng
ưu tiên.
- Khách hàng được cấp giấy chứng nhận BHSK
- Thời hạn hợp đồng BHSK giữa VBI và khách hàng: 12 tháng (kể từ ngày phát hành).
HĐBH sẽ tự chấm dứt ngay khi VBI đã chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm Người được bảo hiểm tham gia.
- Thời gian chờ: Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm Sức khỏe sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm sau thời gian chờ quy định
theo các trường hợp cụ thể dưới đây:
+ Tai nạn: 0 ngày kể từ ngày HĐBH có hiệu lực.
+ Ốm đau, bệnh tật thông thường: 30 ngày kể từ ngày HĐBH có hiệu lực.
+ Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn: 365 ngày kể từ ngày HĐBH có hiệu lực.
-Phạm vi bảo hiểm:

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Phạm vi lãnh thổ

GÓI TAI NẠN VÀ NỘI TRÚ

GÓI TAI NẠN VÀ NỘI TRÚ

(Gói VIP 3 triệu)

(Gói VIP 5 triệu)

Việt Nam

Việt Nam mở rộng phạm vi tại Malaysia
và Singapore

Thời hạn bảo hiểm

12 tháng

12 tháng

Điều kiện tham gia bảo hiểm

Độ tuổi 18 đến 65 tuổi

Độ tuổi 18 đến 65 tuổi

I. Bảo hiểm tai nạn cá nhân

VND 500,000,000

VND 500,000,000

VND 150,000,000

VND 400,000,000

3.000.000

5.000.000

II. Bảo hiểm điều trị nội trú do ốm
đau, bệnh
Quyền lợi và Số tiền bảo
hiểm/người/năm (Tối đa 60 ngày nằm
viện nội trú/năm)
III. Phí bảo hiểm
Phí bảo hiểm /người/năm

-

Bảo lãnh viện phí: Chỉ bảo lãnh viện phí nội trú do ốm đau, bệnh tại Việt Nam.
Quy định về hoàn phí bảo hiểm: Trong mọi trường hợp vì bất cứ lý do nào mà Khách hàng chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước hạn, VBI
sẽ không thực hiện hoàn phí bảo hiểm cho Khách hàng.
2. Đối với Khám sức khỏe (KSK)
- Người được sử dụng gói khám sức khỏe: Là (i) Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm /người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm và
ii) đăng ký ngay tại thời điểm được tặng gói khám sức khỏe (lưu ý: Người thân của Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm trong trường hợp này
là: Vợ/chồng, bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ chồng hay vợ theo luật pháp, con, cháu hợp pháp; anh/chị/em ruột của Chủ tài khoản tiền gửi tiết
kiệm). Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo yêu cầu : Họ và tên, CMT/Hộ chiếu, Ngày sinh, Số điện thoại, Email,
Giới tính, Địa chỉ, Mối quan hệ với Chủ tài khoản tiền gửi tiết kiệm.
- Các Gói KSK và chi phí Gói KSK (Giá gói + hạng mục trong Gói chỉ áp dụng cho khách hàng của VietinBank tham gia CTKM)
 Tại Việt Nam (bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec)

Tên gói KSK

GÓI VIP5V

GÓI VIP10V

GÓI VIP15V

GÓI VIP20V

GÓI VIP25V

GÓI VIP30V

Giá tại VietinBank

5.000.000đ

10.000.000đ

15.000.000đ

20.000.000đ

25.000.000đ

30.000.000đ

Giá Niêm yết

12.960.000đ

22.710.000đ

27.880.000đ

31.790.000đ

35.190.000đ

41.970.000đ

 Tại Singapore (bệnh viện đa khoa quốc tế Mount Elizabeth)

-

Tên gói KSK

GÓI VIP25S

GÓI VIP30S

Giá tại VietinBank

25.000.000đ

30.000.000đ

Bên mua Gói KSK và phí khám: Khách hàng là người mua và thanh toán phí Gói KSK cho đơn vị cung cấp dịch vụ KSK.
Khách hàng được cấp giấy xác nhận KSK
Khách hàng không được quyền cộng dồn giá trị của các Gói khám sức khỏe để chuyển đổi sang Gói khám sức khỏe có giá trị lớn hơn.
Thời gian sử dụng Gói khám sức khỏe: Gói khám sức khỏe có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu theo Giấy xác nhận gói
khám sức khỏe. Thời gian chi tiết theo từng Giấy xác nhận Gói khám sức khỏe cụ thể.
Thời gian đăng ký lịch khám sức khỏe: Khách hàng phải thực hiện đăng ký lịch khám sức khỏe với VBI chậm nhất trong vòng 09 tháng
kể từ ngày bắt đầu theo Giấy xác nhận KSK. Mọi đăng ký lịch khám sức khỏe với VBI sau ngày này đều không được chấp nhận.
Quyền lợi Gói KSK của Khách hàng sẽ tự chấm dứt ngay khi phát sinh một trong những trường hợp sau đây:
+ Khi VBI đã hoàn tất thu xếp Gói KSK cho Khách hàng và Khách hàng hoàn tất sử dụng Gói KSK được căn cứ trên Giấy chứng nhận
kiểm tra sức khỏe tổng quát do đơn vị khám bệnh cung cấp.
+ Khi Khách hàng đã đăng ký lịch khám sức khỏe với VBI và được VBI đồng ý sắp xếp lịch khám sức khỏe nhưng Khách hàng có điều
chỉnh về lịch khám trong vòng 07 ngày trước khi đến lịch khám hoặc Khách hàng không tham gia khám theo lịch đã đăng ký. Thời gian
thống nhất giữa VBI và Khách hàng căn cứ trên email xác nhận lịch khám hoặc xác nhận qua điện thoại của Khách hàng với VBI.
+ Khách hàng không thực hiện đăng ký lịch khám sức khỏe với VBI theo quy định về thời gian đăng ký lịch khám sức khỏe như trên.

-

Chi tiết về gói khám sức khỏe (KSK) liên hệ các Phòng Giao dịch của VietinBank trên toàn quốc để biết thêm thông tin chi tiết.

