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HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp gửi cho Bảo 
hiểm Bảo Việt các giấy tờ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc tử vong. 
a. Hồ sơ bao gồm
• Giấy yêu cầu bồi thường
•  Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bản sao trích danh sách 

người được bảo hiểm).
•  Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa 

phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn.
•  Các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị: Giấy ra viện, 

phiếu điều trị, phiếu mổ, đơn thuốc, hóa đơn thanh toán chi 
phí y tế, . . . 

•  Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp 
(trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

b. Hồ sơ gửi đến
•  Nếu Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp tại Trụ sở chính Bảo 

hiểm Bảo Việt: vui lòng gửi về Ban Bảo lãnh và chi trả viện phí - 
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt theo một trong hai địa chỉ sau:

Tại Hà Nội Tại Tp.Hồ Chí Minh

Số 35 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, 
Tp. Hà Nội
Tel: 04 3 936 9550 | Fax: 04 3 824 5157

Lầu 2, 233 Đồng Khởi, Q.1, 
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08 3827 4128 | Fax: 08 3520 2666

•  Nếu giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp bởi 1 trong các công 
ty thành viên Bảo hiểm Bảo Việt: vui lòng gửi về công ty thành 
viên cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm (Thông tin liên hệ được 
ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

PHÍ BẢO HIỂM/NĂM

Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo 
hiểm lựa chọn.

PHẠM VI VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn với số tiền từ 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Số tiền bảo hiểm =< 30.000.000 >30.000.000

Tử vong do tai nạn Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Thương tật thân thể 
do tai nạn

Bảo hiểm Bảo Việt  trả theo bảng tỷ lệ trả tiền 
bảo hiểm thương tật

Bảo hiểm Bảo Việt thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh 
và tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ngày, 
tối đa 180 ngày/năm.
Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp 
thương tật đó.

(*) Lưu ý: Chỉ áp dụng mức bảo hiểm từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với khách hàng mua bảo hiểm trực tuyến

Đừng để lo âu về những tai nạn khó lường tới trong 
cuộc sống làm ảnh hưởng đến những giây phút tận 
hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người thân và gia 
đình của bạn. Hãy để BaoViet Accident Care, sản phẩm 
bảo hiểm Tai nạn con người của Bảo hiểm Bảo Việt 
giúp bạn hoàn toàn an tâm trước mọi biến cố.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, 
người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày 
tuổi đến tối đa 70 tuổi.

PHẠM VI ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HIỂM
Việt Nam


