BẢO HIỂM DU LỊCH TỔNG HỢP – PHẠM VI TOÀ N CẦU
Hạn mức trách nhiệm cho mỗi người được bảo hiểm do khách hàng chọn mua theo gói bảo hiểm như sau:
STT/
NO.
A

HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM ( Đvt : 1.000 VNĐ )/
LIMIT OF LIABILITY (Unit: 1.000VND)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/
BENEFITS

W1
W2
TAI NẠN CÁ NHÂN/ PERSONAL ACCIDENT

W4

W5

W6

W7

3.200.000

200.000

200.000

400.000

400.000

1.600.000

100.000

200.000

100.000

200.000

1

Accidental death/ Tử vong do tai
nạn.

2

Permanent total disablement/
Thương tật thân thể toàn bộ do
tai nạn

B

CHI PHÍ Y TẾ/ MEDICAL EXPENSES

3

Điều trị ngoại trú/ Out-patient
treatment

4

Dụng cụ y tế cần thiết cho việc
điều trị gãy chi ( như băng, nẹp),
và phương tiện trợ giúp cho việc
đi bộ do Bác sỹ chỉ định/
Medical aids that are necessary
as part of treatment for broken
limbs or injuries (e.g. plaster
casts, bandages) and walking
aids prescribed by a physician

5

Trị liệu bức xạ, liệu pháp ánh
sáng, phương pháp điều trị
tương tự khác do Bác sỹ chỉ
định/ Radiotherapy, heat therapy 1.000.000
or photo therapy and other such
treatment prescribed by a
physician

6

Điều trị răng nhưng chỉ để giảm
đau răng cấp tính/ Dental
treatment, but only including
sedative treatment for acute
tooth pain

7

Điều trị nội trú/ In-patient
treatment

8

Chi phí liên quan đến phẫu
thuật/ The costs related to
surgery

C

SỰ CỐ PHIỀN TOÁI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI/ INCONVENIENT INSURANCE FOR TRAVEL
ABROAD

9

Hành lý đến chậm ( Bị thất lạc
tạm thời ít nhất 06 giờ liên tục;
không bao gồm lượt về ). Tối đa
2 lần/ trong kỳ bảo hiểm./
4.000/lần 4.000/lần 4.000/lần 4.000/lần 4.000/lần 4.000/lần
Baggage
delay
(temporary
4.000/time 4.000/time 4.000/time 4.000/time 4.000/time 4.000/time
deprivation of baggage for at
least 6 hours, excluding return
journey), Max.: twice during the
period of insurance

1.600.000

10

11

12

13
14
D

15

E
16

17
18
19
20
F

21

Hoãn chuyến bay: 4 giờ liên tục
bị trì hoãn. Tối đa 2 lần/ trong
kỳ bảo hiểm/ Travel delay (for 2.500/lần 2.500/lần 2.500/lần 2.500/lần 2.500/lần 2.500/lần
each full 04 consecutive hours); 2.500/time 2.500/time 2.500/time 2.500/time 2.500/time 2.500/time
Max.: twice during the period of
insurance
Chi phí cắt bớt hay hủy bỏ
chuyến đi : Thanh toán tối đa 1
lần trong kỳ bảo hiểm /
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Curtailment
of
trip
or
cancellation charges (Max.: 01
time)
Mất giấy tờ thông hành ( Bao
gồm chi phí làm lại giấy tờ, chi
phí phát sinh do ăn ở/ đi lại để
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
làm giấy tờ, chi phí hồi hương
do vé hồi hương không có giá
trị)/ Loss of travel document
Mất hành lý/ Loss of baggage
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Mất tiền mặt cá nhân/ Loss of
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
personal cash
TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN/ PERSONAL LIABILITY ABROAD
Mức chi trả tối đa cho Người
được bảo hiểm liên quan đến
trách nhiệm pháp lý ( Về người
và/ hoặc tài sản của bên thứ ba)
trong suốt thời hạn bảo hiểm
(Mức khấu trừ : 2tr/ vụ )/ 200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Maximum combined single limit
(incl. bodily injury & property
damage due to accident) during
the period; Deductible: 2 mil /
any one loss
HỖ TRỢ CẤP CỨU DU LỊCH NƯỚC NGOÀI/ EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD
Chi phi hồi hương trẻ em ( dưới
18 tuổi)/ Return of children (age
below 18) to Vietnam or the
country of residence
Chi phí mai táng/ Burial and
funeral
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Chi phí cho thành viên gia đình
thăm thân nhân/ Family member
visit
Vận chuyển y tế cấp cứu/
Emergency Evacuation
Chi phí hồi hương/ Repatriation
BỔ SUNG CHI PHÍ ĂN Ở ĐI LẠI/ ADDITIONAL COSTS OF TRAVEL & ACCOMMODATION
Một vé máy bay hạng thường
cho Người được bảo hiểm hoặc
Người đi kèm cùng tham gia
Đơn bảo hiểm về Việt Nam/
Additional costs of economy
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
class travel to the Insured person
or the travelling companion who
is also included in this Policy for
returning to Vietnam

22

G
23
24
25
26
27

Các chi phí ăn ở đi lại cho
Người được bảo hiểm hoặc
Người đi kèm cùng tham gia
Đơn bảo hiểm khi phát sinh
thêm chi phí do Người được bảo
hiểm phải ở lại do ốm đau bệnh
tật/
Additional
costs
of
accommodation incurred by the
Insured person or travelling
companion who is also included
in this Policy when such cost
arise from hospitalization due to
a
covered
disability
necessitating medical treatment
of the Insured persons
DỊCH VỤ HỖ TRỢ DU LỊCH/ ASSISTANT SERVICE
Thông tin trước chuyến đi/ Pretrip information services
Thông tin đại sứ quán/ Embassy
referral
Available/ Available/ Available/ Available/ Available/ Available/
Thông tin dịch thuật; thông tin Gồm theo Gồm theo Gồm theo Gồm theo Gồm theo Gồm theo
gói
gói
gói
gói
gói
gói
văn phòng luật/ Interpreter
Referral; Legal Referral
Cung cấp dịch vụ y tế/ Medical
Referral
Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu 24/24h
SOS (Bảo lãnh viện phí)/
Có
Có
Có
Có
Có
Có
International Emegency

