
CHI TIẾT SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

 

Sản phẩm Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh.  

Phí bảo hiểm: 400.000 VND/ Hợp đồng/ năm với bảng quyền lợi được mô tả như bên dưới 

 

A SINH MẠNG CÁ NHÂN: 

1 Tử vong do ốm đau, bệnh 

tật, thai sản thuộc phạm 

vi bảo hiểm 

Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm: 50.000.000VNĐ. 

B TAI NẠN THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM: 

1 Tử vong do tai nạn Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm: 50.000.000VNĐ. 

2 Thương tật vĩnh viễn Trả tỷ lệ phần trăm theo Mức trách nhiệm tham gia bảo 

hiểm. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng 

tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do Bảo Minh ban hành. 

3 Thương tật tạm thời Trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất giảm thu nhập 

50.000VNĐ/ ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày/năm 

bảo hiểm. Tổng số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ phần 

trăm thương tật tương ứng quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền 

bảo hiểm do Bảo Minh ban hành. 

C ỐM ĐAU, BỆNH TẬT,  THAI SẢN THUỘC PHẠM VI BẢO HIỂM PHẢI NẰM VIỆN 

HOẶC PHẪU THUẬT 

1 Nằm viện tây y (tối đa 

không quá 60 ngày / 

năm bảo hiểm) 

* 10 ngày đầu: trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp mất 

giảm thu nhập 40.000VNĐ/ ngày nằm viện. Tổng số tiền 

được trả không quá 250.000VNĐ/ ngày nằm viện. 

* Ngày thứ 11 trở đi: trả chi phí điều trị thực tế và trợ cấp 

mất giảm thu nhập 25.000VNĐ/ ngày nằm viện. Tổng số 

tiền được trả không quá 250.000VNĐ/ ngày nằm viện. 

2 Nằm viện đông y (tối đa 

không quá 90 ngày / 

năm bảo hiểm) 

* 20 ngày đầu: trả chi phí điều trị thực tế, không quá 

100.000VNĐ / ngày nằm viện. 

* Ngày thứ 21 trở đi: trả chi phí điều trị thực tế, không quá 

50.000VNĐ/ ngày nằm viện. 

3 Phẫu thuật Trả chi phí hội chẩn, gây mê, chi phí mổ, phòng mổ. Tổng 

số tiền được trả không vượt quá tỷ lệ phần trăm số tiền 

bảo hiểm tương ứng với từng loại phẫu thuật quy định tại 

Bảng tỷ lệ phẫu thuật do Bảo Minh ban hành. 

 

 

 


