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FLIGHT CANCELLATION INSURANCE  
BẢO HIỂM HỦY CHUYẾN BAY  

 
This policy wording serves to disclose the terms & conditions of the insurance policy 

issued by BaoViet Insurance. 

Quy tắc bảo hiểm này thể hiện các điều khoản & điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm do Bảo 

Hiểm Bảo Việt ban hành. 

The contents herein represent the policy wording. This document contains the terms, 

conditions and exclusions. It is important that you should read carefully and understand it 

and store it in a safe place. 

Các nội dung trong tài liệu này là bản quy tắc bảo hiểm. Tài liệu này chứa các điều kiện, 

điều khoản và loại trừ. Người được bảo hiểm (NĐBH) cần đọc kỹ, hiểu rõ quy tắc bảo hiểm 

và cất giữ ở nơi an toàn. 

 

DEFINITIONS / ĐỊNH NGHĨA 

1. We, Company and BaoViet Insurance means BaoViet Insurance Corporation. 

Chúng tôi, Công ty, Bảo Hiểm Bảo Việt là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. 

2. You and Your means all insured persons under the policy. 

Bạn là tất cả những Người được bảo hiểm (NĐBH) theo hợp đồng bảo hiểm. 

3. Air Ticket refers to any air ticket(s) issued in Your name by Airline for Your Flight as 

mentioned in the itinerary (electronic acknowledgement generated upon purchased of 

the air ticket). 

Vé máy bay là bất kỳ (các) loại vé máy bay nào do Hãng hàng không phát hành dưới 

tên NĐBH cho một Chuyến đi như đã đề cập trong hành trình (xác nhận điện tử được 

tạo khi mua vé máy bay).  

4. Acts of Terrorism means any actual or threatened use of force or violence directed at 

or   causing damage, injury, harm or disruption, or commission of an act dangerous to 

human life or property, against any individual, property or government, with the stated   

or   unstated   objective   of   pursuing   economic, ethnic, nationalistic, political, racial 

or religious interests, whether such interests are declared or not. Robberies or other 

criminal acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior 

personal relationships between perpetrator(s) and victim(s) will not be considered as 

an Act of Terrorism. Act of Terrorism also includes any act, which is verified or 

recognized by the (relevant) government as an Act of Terrorism or reported through 

certified media such as National Newspapers. 

Hành động Khủng bố là bất kỳ hành vi sử dụng vũ lực hoặc bạo lực trực tiếp hoặc bị 

đe dọa nào nhằm vào hoặc gây ra thiệt hại, thương tích, tổn hại hoặc gián đoạn, hoặc 

thực hiện một hành động nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc tài sản, chống lại 

bất kỳ cá nhân, tài sản hoặc chính phủ nào, với mục tiêu đã nêu hoặc chưa nêu là theo 
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đuổi lợi ích kinh tế, dân tộc, quốc gia, chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo cho dù các lợi 

ích đó có được tuyên bố hay không. Các vụ cướp hoặc các hành vi phạm tội khác chủ 

yếu được thực hiện vì lợi ích cá nhân và các hành vi phát sinh chủ yếu từ các mối quan 

hệ cá nhân trước đó giữa (các) thủ phạm và (các) nạn nhân sẽ không bị coi là Hành 

động Khủng bố. Đạo luật Khủng bố cũng bao gồm bất kỳ hành động nào được chính 

phủ (có liên quan) xác minh hoặc công nhận là Hành động Khủng bố hoặc được báo 

cáo qua các phương tiện truyền thông được chứng nhận như Báo chí Quốc gia. 

5. Certificate of Insurance is the document we give you which confirms that we have 

issued a policy to you and set out details of your cover. 

Giấy chứng nhận bảo hiểm là tài liệu Bảo Hiểm Bảo Việt cung cấp cho NĐBH xác nhận 

rằng Bảo Hiểm Bảo Việt đã cấp Hợp đồng bảo hiểm và tất cả các thông tin chi tiết về 

phạm vi bảo hiểm dành cho NĐBH. 

6. Embassy means an organization entrusted with a mission to a sovereign or 

government. 

Đại sứ quán là một tổ chức được ủy quyền đại diện cho chính phủ. 

7. Epidemic means a sudden severe outbreak of disease that spreads rapidly and affects, 

within a very short period, an inordinately large number of people within a geographical 

region.  

Dịch bệnh là một đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng đột ngột, lây lan nhanh chóng 

và ảnh hưởng, trong một thời gian ngắn, cho nhiều người trong một khu vực địa lý.  

8. Excluded Countries means Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, 

Iraq, Syria, Belarus, Nicaragua, North Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, 

South Sudan, Venezuela, Crimea and Zimbabwe. 

Quốc gia loại trừ là các quốc gia bao gồm Afghanistan, Cuba, Cộng hòa Dân chủ 

Congo, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Nicaragua, Triều Tiên, Lebanon, Liberia, Libya, 

Somalia, Sudan, Nam Sudan, Venezuela, Crimea và Zimbabwe.  

9. Flight means Your planned airline departure as stated in Your Air ticket and Certificate 

of Insurance.  

Chuyến bay là chuyến bay khởi hành theo kế hoạch của hãng hàng không như đã ghi 

trên Vé máy bay và Giấy chứng nhận bảo hiểm của NĐBH. 

10. Immediate Family Members means the legally married spouse of the Insured, Children 

(natural or legally adopted), parents, parents in law. 

Thành viên gia đình trực hệ là vợ / chồng đã kết hôn hợp pháp, con cái (con đẻ hoặc 

con nuôi hợp pháp), cha mẹ ruột, cha mẹ vợ/chồng của NĐBH. 

11. Pandemic means an outbreak of infectious disease, which meets the following criteria 

set by competent authority World Health Organization (WHO) and/or host country 

government, that spreads through population across a large region or worldwide.  

(i) Emergence of a new disease to a population. 

(ii) Agents infect humans, causing serious Illness. 
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(iii) Agents spread easily and sustainably among humans. 

Đại dịch là một đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm theo các tiêu chí sau đây do cơ quan 

có thẩm quyền hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, lây lan cho dân số trên một 

vùng lãnh thổ rộng lớn hoặc trên toàn thế giới: 

(i) Sự xuất hiện mang tính báo động của một căn bệnh mới đối với cộng đồng. 

(ii) Virus lây nhiễm sang người, gây ra tình trạng bệnh tật nghiệm trọng. 

(iii) Virus tồn tại và lây lan dễ dàng giữa người với người. 

12. Policy means your insurance contract which consists of this policy wording, schedule 
of benefit, Certificate of Insurance and any endorsement attached applicable for each 
Flight sector in which premium has been collected. 
 
Hợp đồng bảo hiểm của NĐBH bao gồm bản quy tắc bảo hiểm này, bảng quyền lợi 

bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đính kèm áp dụng 

cho từng chặng bay đã được đóng phí bảo hiểm. 

13. Scheduled Departure Time means the departure time of the Flight as stated on the Air 

ticket at the point of purchase or where such Flight has been rescheduled, the new 

departure time as announced in written by the Airlines 24 hours before the departure 

time. 

Thời gian khởi hành theo lịch trình là thời gian khởi hành của Chuyến bay như đã nêu 

trên vé máy bay tại điểm mua hoặc nơi mà chuyến bay đó đã được sắp xếp lại lịch 

trình, hoặc mốc thời gian khởi hành mới sẽ được cập nhật dựa trên thông báo bằng văn 

bản của Hãng hàng không tối thiểu 24 giờ trước giờ khởi hành.  

14. Scheduled departure date means the departure date stated in Your Air ticket at the 

point of purchase. 

Ngày khởi hành theo lịch trình là ngày khởi hành được ghi trong Vé Máy bay của NĐBH 

tại thời điểm mua. 

15.  Pre-existing Condition means any injury, illness, condition, or symptom: 

i) Which treatment, medication, advice, or diagnosis has been sought or received or was 

foreseeable during the twelve (12) months prior to the commencement of the journey. 

ii) Which was known or unknown to you to exist prior to the commencement of the journey 

whether or not treatment, medication, advice or diagnosis was sought or received. 

Tình trạng có sẵn là bất kỳ thương tật, ốm đau, bệnh tật hoặc triệu chứng mà: 

i) việc điều trị, kê đơn, tư vấn hoặc chuẩn đoán đó được đưa ra hoặc có thể được dự đoán 
trong vòng mười hai (12) tháng trước khi chuyến đi bắt đầu.  

ii) người được bảo hiểm có thể nhận thức được hoặc không trước chuyến đi bất kể NĐBH 
đó đi khám, điều trị, tư vấn hoặc chuẩn đoán hay chưa.  
 

16. Hospitalization means that the Insured Person needs to be hospitalized at a hospital 
as prescribed by a doctor, must stay for at least 24 consecutive hours in the hospital 
for treatment of injury, illness under the insurance coverage.  
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Nằm viện là việc NĐBH cần nhập viện tại bệnh viện theo chỉ định của bác sỹ, phải lưu 
trú ít nhất 24h liên tục ở trong bệnh viện để điều trị thương tật, ốm đau, bệnh tật thuộc 
phạm vi bảo hiểm. 
 

POLICY BENEFITS / QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

This benefit will pay You a lump sum amount as stated in the schedule of benefit (as per 

each Flight sector purchased) due to Flight Cancellation.  

Quyền lợi này sẽ chi trả cho NĐBH một khoản tiền cụ thể như đã nêu trong bảng quyền 

lợi (theo từng chặng bay đã mua) do việc Hủy chuyến bay. 

 

PROVISIONS / PHẠM VI BẢO HIỂM 

This benefit applies if at the Scheduled Departure Time, You are prevented from taking 

the scheduled Flight due to the occurrence of any one of the following events within 

fourteen (14) days prior to the Scheduled departure date or within The Scheduled 

departure date (but before Scheduled Departure Time):  

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả nếu tại Thời gian khởi hành theo lịch trình, NĐBH không 

thể thực hiện chuyến bay đã định do xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây trong vòng mười 

bốn (14) ngày trước hoặc trong Ngày khởi hành theo lịch trình (nhưng phải trước giờ khởi 

hành theo lịch trình): 

a. Your Immediate Family Member suffering from:  

i. Death; or  

ii. Hospitalization which is not anticipated at the purchase date of the Air Ticket. 

Thành viên gia đình trực hệ của NĐBH gặp phải các trường hợp sau: 

i. Tử vong; hoặc 

ii. Nằm viện điều trị và việc này không được dự đoán hay biết trước vào ngày mua 

Vé máy bay.  

b. Your hospitalization due to sickness or accident 

For section (a) and (b), no coverage is provided if the hospitalization is due to:  

i. Psychosis, mental and nervous disorders including insanity, sleep disturbance 

disorders. 

ii. Under the influence or effects of alcohol or drugs unless properly prescribed by 

a doctor and taken as prescribed. 

NĐBH phải nằm viện do ốm đau hoặc tai nạn 

Đối với phần (a) và (b), NĐBH sẽ không được bồi thường nếu việc nằm viện là do: 

i. Rối loạn tâm thần và thần kinh bao gồm mất trí, rối loạn giấc ngủ. 

ii. Dưới ảnh hưởng hoặc tác động của đồ uống có cồn hoặc ma túy, trừ khi được bác 

sĩ kê đơn và sử dụng theo đúng chỉ định. 

c. You have been kidnapped, detained, or subpoenaed. 

     NĐBH bị bắt cóc, giam giữ, hoặc triệu tập hầu tòa. 
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d. Acts of Terrorism in the Country of arrival not anticipated at the purchase date of the 

Air Ticket. 

     Các hành động khủng bố tại Quốc gia đến không được dự đoán trước vào thời điểm 

mua Vé máy bay. 

e. Flight cancellation from Airline for any reason and the alternative flight is arranged 24 

hours after the original Scheduled departure time or in the event there is no alternative 

flight at all.  

Hãng hàng không hủy chuyến bay vì bất kỳ lý do gì mà chuyến bay thay thế được sắp 

xếp sau 24 giờ kể từ Giờ khởi hành theo lịch trình hoặc không có bất cứ chuyến bay 

thay thế nào được cung cấp. 

f. Visa application was refused by Embassy.  

Đơn xin thị thực đã bị Đại sứ quán từ chối.  

The maximum amount We will pay for all claims combined under this section is shown in 

the Schedule of Benefits. 

Số tiền tối đa mà Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán cho tất cả các yêu cầu bồi thường theo 

phần này được quy định trong Bảng Quyền lợi. 

 

EXCLUSIONS / LOẠI TRỪ 

We will not pay for any loss, injury, damage or liability arising directly or indirectly from: 

Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ không thanh toán cho bất kỳ tổn thất, thương tích, thiệt hại hoặc 

trách nhiệm pháp lý nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ: 

1. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil 

war, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, martial law or state 

of siege, any of the events or causes which determine the proclamation or 

maintenance of martial law or state of siege, seizure, quarantine or customs 

regulations or nationalization by or under the order of any government or public or local 

authority. 

Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, sự thù địch (dù chiến tranh 

có được tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, cuộc cách mạng nổi dậy, khởi nghĩa, 

binh biến hoặc quân đội tiếm quyền, thiết quân luật hoặc tình trạng phong tỏa, bất kỳ 

sự kiện hay nguyên nhân nào dẫn đến việc tuyên bố hoặc duy trì thiết quân luật hoặc 

tình trạng phong tỏa, tịch thu, kiểm dịch hoặc các quy định về hải quan hoặc quốc hữu 

hóa theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc bất kỳ cơ quan công quyền hoặc nhà chức 

trách sở tại nào. 

 

2. Riot or civil commotion, strike, lockout or threat of such incident. 

Bạo loạn hoặc bạo động dân sự, đình công, cưỡng chế hoặc các mối đe dọa của sự cố 

tương tự. 

 



 

 

 

6/12 

 

FLIGHT 
CARE 

 
3. You travel in, to or through Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Cuba, Democratic 

Republic of Congo, North Korea, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, South Sudan, 

Crimea and Zimbabwe. 

NĐBH đi du lịch vào, đến hoặc đi qua Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Cuba, 

Cộng hòa Dân chủ Congo, Bắc Triều Tiên, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, Nam 

Sudan, Crimea và Zimbabwe. 

 

4. Any kind of consequential loss which results from the exclusions. 

Bất cứ loại thiệt hại, tổn thất nào có tính chất do hậu quả mà nguyên nhân xuất phát từ 

các điều khoản loại trừ.  

 

5. Flight not originating from Vietnam. No coverage for onward connecting flight.  

Chuyến bay không xuất phát từ Việt Nam. Không áp dụng cho chuyến bay nối chuyến. 

6. In the event of Flight Cancellation by the Airline, an alternative flight is available on the 

same day as the Scheduled departure date.  

Trong trường hợp bị Hãng hàng không hủy chuyến bay, và có chuyến bay thay thế 

cùng ngày với Ngày khởi hành theo lịch trình. 

7. Your Immediate Family Member or Your quarantine due to any sickness in a 

quarantine facility or home quarantine, as advised by doctor.  

Thành viên gia đình trực hệ của NĐBH hoặc NĐBH phải cách ly kiểm dịch do bất kỳ 

bệnh tật nào trong cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà theo chỉ định của bác sĩ. 

8. Loss arising from medical conditions or circumstances in existence prior to the 

insurance application date. 

Tổn thất phát sinh từ các điều kiện y tế hoặc hoàn cảnh tồn tại trước ngày yêu cầu tham 

gia bảo hiểm.  

9. Loss arising directly or indirectly from Government regulation or ordinance, delay or 

amendment of the booked itinerary or failure in provision of any part of the booked 

holiday (including error, omission or default) by the provider of any service forming part 

of the booked holiday as well as of the agent or tour operator through whom the holiday 

is booked. 

Tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ quy định hoặc pháp lệnh của Chính phủ, 

sự trì hoãn, hoặc sửa đổi hành trình đã đặt, hoặc việc không thể cung cấp bất kỳ phần 

nào của kỳ nghỉ đã đặt trước (bao gồm lỗi do sai sót, thiếu sót hoặc vỡ nợ) bởi nhà 

cung cấp bất kỳ phần dịch vụ nào của kỳ nghỉ đã đặt cũng như các đại lý hoặc công ty 

lữ hành mà kỳ nghỉ được đặt. 

10. Loss arising directly or indirectly from disinclination to travel or financial circumstances 

of any Insured Person. 

Tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do thay đổi ý muốn thực hiện chuyến du lịch 

hoặc hoàn cảnh tài chính của Người được bảo hiểm.  
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11. Loss resulting from any unlawful act or criminal procedure of any person on whom the 

travel plans depend.  

Tổn thất do bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc tố tụng hình sự của bất kỳ ai liên quan 

và ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch. 

12. Loss arising directly or indirectly from failure to notify travel agent/tour operator or a 

provider of transport or accommodation immediately when it is found necessary to 

cancel the travel arrangement.  

Tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do không thông báo cho đại lý du lịch / công 

ty lữ hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hoặc chỗ ở ngay lập tức khi nhận 

thấy cần thiết phải hủy bỏ việc sắp xếp chuyến du lịch. 

13. Loss that is covered by any other existing insurance scheme, government programmed 

or loss which will be paid or refunded by the Airlines, travel agent or any other provider 

of travel. 

Tổn thất được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình bảo hiểm hiện nào khác, được các 

chương trình của chính phủ chi trả hoặc tổn thất sẽ được Hãng hàng không, đại lý du 

lịch hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ du lịch nào khác thanh toán hoặc hoàn lại. 

14. Any events mentioned above which publicly known or reported through mass media at 

the time that Insured Person make travel arrangement. 

Bất kỳ sự kiện nào nêu trên được biết đến hoặc được báo cáo công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng tại thời điểm Người được bảo hiểm chuẩn bị sắp xếp 

cho chuyến đi. 

15. Any Pre-Existing Condition.  

Bất cứ tình trạng có sẵn nào. 

16. Any loss resulting directly and indirectly (in whole or in part) from:  

Bất kỳ tổn thất nào gây ra trực tiếp và gián tiếp (toàn bộ hoặc một phần) từ: 

(a) Pandemic/ Đại dịch 

(b) Epidemic/ Dịch bệnh 

 

GENERAL CONDITIONS / ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

1. Geographical Cover / Phạm vị địa lý 

You are covered worldwide except excluded countries. 

NĐBH được bảo hiểm trên phạm vi toàn thế giới, trừ các quốc gia thuộc danh sách bị 

loại trừ. 

2. Eligibility / Điều kiện tham gia 

All individuals aged from two (2) to eighty-five (85) years calculated according to the 

last birthday at the Scheduled Departure Time and the applicable premiums had been 

fully paid. 
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Tất cả các cá nhân từ hai (2) đến tám mươi lăm (85) tuổi tính theo sinh nhật liền trước 

tại Thời gian khởi hành theo lịch trình và phí bảo hiểm đã được thanh toán đầy đủ. 

 

3. Your Policy and Premium / Hợp đồng bảo hiểm và Phí bảo hiểm 

When you apply for the policy by completing our application, we will confirm with you 

such details as your period of cover and your premium. These details are recorded in 

the policy that we issued to you. We tell you the total amount payable when you apply 

and if you purchase the cover, the amount due will be confirmed in your policy. 

Khi NĐBH yêu cầu tham gia bảo hiểm bằng cách hoàn thành đơn đăng ký, Bảo hiểm 

Bảo Việt sẽ xác nhận với NĐBH các chi tiết như thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm 

của NĐBH. Những chi tiết này được ghi lại trong Hợp đồng bảo hiểm mà Bảo hiểm Bảo 

Việt cấp cho NĐBH. Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thông báo tổng số tiền phí bảo hiểm phải 

trả khi NĐBH đăng ký và nếu NĐBH mua bảo hiểm, số tiền phí phải đóng sẽ được xác 

nhận trong Hợp đồng bảo hiểm của NĐBH.  

 

4. Period of Cover / Thời hạn Bảo hiểm 

Your coverage begins 14 days before the Scheduled Departure Date and will end at 

the Scheduled Departure Time. 

Bảo hiểm của NĐBH sẽ bắt đầu vào 14 ngày trước Ngày khởi hành theo lịch trình và 

sẽ kết thúc vào Thời gian khởi hành theo lịch trình. 

5. Policy Amendment / Sửa đổi Hợp đồng bảo hiểm 

If you intend to amend your policy details, you must let us know in writing before your 

date of departure. Such amendment becomes effective after it has been confirmed and 

recorded by us with the issuance of the endorsement. 

Nếu NĐBH có ý định sửa đổi các chi tiết trong Hợp đồng bảo hiểm của mình, NĐBH 

phải thông báo cho Bảo Hiểm Bảo Việt biết bằng văn bản trước ngày khởi hành. Sửa 

đổi này có hiệu lực sau khi được Bảo Hiểm Bảo Việt xác nhận và ghi nhận bằng việc 

cấp sửa đổi bổ sung cho các điều chỉnh này. 

 

6. Policy Cancellation / Hủy hợp đồng Bảo hiểm 

You may cancel this policy at any time by informing our customer service 

representative before the Scheduled Departure Time as specified in your Air ticket. 

However, there will be strictly no refund of your premium. 

NĐBH có thể hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho 

đại diện dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt trước Thời gian khởi hành 

dự kiến như đã ghi trong Vé máy bay của NĐBH. Tuy nhiên, phí bảo hiểm sẽ không 

được hoàn trả. 

 

7. Duplication of Cover / Bảo hiểm trùng 

If you are covered for more than one (1) policy, cover will effective only under one 

policy. We will not be liable for any claim under more than one (1) policy for the same 

benefit, same person and on the same Period of Cover. 
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Nếu NĐBH được bảo hiểm bởi nhiều hơn một (1) Hợp đồng, bảo hiểm sẽ chỉ có hiệu 

lực theo một hợp đồng duy nhất. Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ không chịu trách nhiệm cho 

bất kỳ yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ nhiều hơn một (1) Hợp đồng cho cùng một 

quyền lợi bảo hiểm, cho cùng một người và cho cùng một Thời hạn bảo hiểm. 

 

8. Notice of Claim / Yêu cầu bồi thường 

Notice of claim must be given to the Company immediately and in any event within 30 

days from the day arising insurance event.  

Thông báo yêu cầu bồi thường phải được gửi cho Bảo Hiểm Bảo Việt ngay lập tức và 

trong bất kỳ sự kiện phát sinh bồi thường nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện bảo hiểm. 

Failure to give notice in the time prescribed shall not invalidate a claim if it can be 

shown to the Company's satisfaction that notice had been provided as soon as was 

reasonably practicable, and in any event within 60 days from the day arising insurance 

event. After 60 days since the day arising insurance event without any notice of claim 

from the insured, the insurance company may have the right to refuse the insurance 

event. 

Việc không thông báo trong thời gian quy định sẽ không làm mất hiệu lực của một yêu 

cầu bồi thường nếu Người được bảo hiểm có thể chứng minh, có sự giải thích hợp lý 

cho lí do tại sao không thể đưa ra yêu cầu bồi thường một cách kịp thời. Yêu cầu bồi 

thường phải được nộp lại sớm nhất có thể trong mọi trường hợp trong vòng 60 ngày kể 

từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Sau 60 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, nếu 

Công ty Bảo hiểm không nhận được bất cứ thông tin khiếu nại bồi thường nào từ Người 

được bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm sẽ có quyền từ chối yêu cầu khiếu nại của sự kiện 

bảo hiểm đó. 

9. Claim Forms / Giấy yêu cầu bồi thường 

The Company, upon receiving a notice of claim, will provide the claimant with the form 

it requires for filing the proof of claim.  

Khi nhận được thông báo yêu cầu bồi thường, Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ cung cấp cho 

người yêu cầu bồi thường một mẫu đơn cần thiết để cung cấp các bằng chứng bồi 

thường. 

All proof of loss required by the Company shall be provided at the expense of the 

claimant and according to the provisions of the Company.  

Tất cả các bằng chứng về tổn thất theo yêu cầu của Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ do người 

yêu cầu bồi thường cung cấp với chi phí tự chịu và theo quy định của Bảo Hiểm Bảo 

Việt.       

10. Proof of Claim / Bằng chứng bồi thường 

Written proof in support of a claim must be provided to the Company within 30 days 

from the receipt of the claim form provided by the Company as above. Failure to 

provide such proof within the time required shall not invalidate any claim if it was not 
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reasonably possible to give proof within such time, provided such proof is furnished as 

soon as is reasonably possible, and in no event later than 180 days from the time such 

proof is otherwise required. 

Bằng chứng bằng văn bản cho yêu cầu bồi thường phải được cung cấp cho Bảo Hiểm 

Bảo Việt trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được mẫu giấy yêu cầu bồi thường mà 

Bảo Hiểm Bảo Việt cung cấp như đã đề cập ở trên. Việc không đưa ra được bằng chứng 

trong thời gian yêu cầu sẽ không làm vô hiệu yêu cầu bồi thường nếu việc không thể 

đưa ra bằng chứng trong thời gian đó là hợp lý, với điều kiện bằng chứng đó được cung 

cấp ngay khi có thể và trong mọi trường hợp không được quá 180 ngày kể từ ngày bằng 

chứng đó được yêu cầu.  

All claims must be submitted with comprehensive documentary evidence as the 

Company may require, including but not limited to:  

Tất cả các yêu cầu bồi thường phải được gửi cùng với đầy đủ các bằng chứng bằng tài 

liệu mà Bảo Hiểm Bảo Việt yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn:  

 

 Claim Form 

 ID of the Insured Person 

 The Insured Person Air Ticket or confirmation of successful Air Ticket purchase 

from Airline  

 Birth Certificate/Power of Attorney (Optional) in case the beneficiary is not the 

Insured 

 Medical report or death certificate of the Insured Person or the Immediate 

Family Member 

 Hospital discharge papers/ Medical Reports of the Insured Person or the 

Immediate Family Member 

 Accident report (Optional) (if the Insured has an accident). Depending on the 

specific case of an occupational accident or traffic accident, BHBV will request 

additional confirmation from a competent Authority 

 Proof of the relationship between the Insured Person and the Immediate Family 

Member 

 Report of Police or competent Authority stated the incident of loss 

 Written Airline confirmation/notification on flight cancellation, in which showing 

that the alternative flight is arranged 24 hours after the original Scheduled 

departure time or there is no alternative flight from Airline 

 Confirmation on Visa refusal from Embassy 

 Other documents required by Bao Viet Insurance 

 

• Giấy Yêu cầu bồi thường 

• Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm 

• Vé máy bay hoặc xác nhận mua Vé máy bay thành công từ Hãng hàng không 

của Người được bảo hiểm 
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• Giấy khai sinh/Giấy ủy quyền (Tùy từng trường hợp) trong trường hợp người 

nhận tiền không phải là NĐBH 
• Các chứng từ y tế hoặc giấy chứng tử của Người được bảo hiểm hoặc Thành 

viên gia đình trực hệ 

• Giấy ra viện/ Báo cáo y tế nằm viện của Người được bảo hiểm hoặc Thành viên 

gia đình trực hệ 

• Bản tường trình tai nạn (Tùy từng trường hợp) (nếu NĐBH bị tai nạn). Tùy từng 

trường hợp cụ thể là tai nạn lao động/ tai nạn giao thông, BHBV sẽ yêu cầu bổ 

sung xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền 

• Bằng chứng về mối quan hệ giữa Người được bảo hiểm và Thành viên gia đình 

trực hệ 

• Báo cáo của cơ quan công an/ cơ quan có thẩm quyền về sự cố xảy ra 

• Xác nhận/ thông báo bằng văn bản của Hãng hàng không về việc hủy chuyến 

bay, trong đó thể hiện rằng chuyến bay thay thế được sắp xếp sau 24 giờ kể từ 

giờ khởi hành theo lịch trình ban đầu hoặc không có chuyến bay thay thế nào 

từ Hãng hàng không 

• Xác nhận từ chối thị thực từ Đại sứ quán 

• Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Hiểm Bảo Việt   

 

For the copy documents, Bao Viet Insurance has the right to check and compare the 

originals in case of need. 

Đối với hồ sơ bản sao, Bảo Hiểm Bảo Việt có quyền kiểm tra, đối chiếu bản chính trong 

trường hợp cần thiết. 
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Schedule of Benefits 

 

 

Bảng quyền lợi 

 

 

 

 

 

Sum insured (VND) 

/ Sector 

 

Lump Sum payment  

1,000,000 

Premium (VND)  

Gross Premium / Sector  

 

15,000 

Mức trách nhiệm (VND) 

/ Chặng 

 

Mức trách nhiệm chi trả 

1.000.000 

Phí bảo hiểm (VND)  

Phí bảo hiểm / Chặng  

 

15.000 


