Sức khỏe Vàng

BẢO HIỂM BỔ TRỢ

VITA – SỨC KHỎE VÀNG

Quẳng gánh âu lo,
an nhiên vui sống!

Mỗi ngày chúng ta đều bị cuốn theo vòng xoáy của
cuộc sống. Ai cũng chăm chút cho tương lai của
con cái, lo đầu tư vào tài sản, không ngừng
tiết kiệm cho các chuyến chu du. Tốc độ cuộc sống
càng nhanh, bước chân càng hối hả. Thế nhưng
đã bao lâu rồi bạn chưa chậm lại, dù chỉ
một nhịp thôi, để chăm lo cho chính bản thân mình?
Sức khỏe là nguồn cội của thành công.
Ai cũng có thể tiến thật xa khi sức khỏe
cho phép. Tương lai, tài sản, các chuyến đi,
bất kỳ dự định nào cũng khả thi với một cơ thể
khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn.

Hạng mục đầu tư
sinh lợi nhất
chính là

sức khỏe.
Vậy suốt thời gian qua, bạn đã quan tâm đến nó
đúng mực chưa? VITA - Sức Khỏe Vàng chính là
lời đáp thiết thực, cùng bạn gánh vác và san sẻ
nỗi âu lo khi ốm đau để mỗi người có thể vững tâm
theo đuổi những ước mơ, an nhiên mà vui sống

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA
VITA – SỨC KHỎE VÀNG
1

Hoàn trả viện phí, chi phí phẫu thuật, chi phí
vận chuyển cấp cứu trong nước và các chi phí
điều trị phát sinh do tai nạn và do bất kỳ ốm đau,
bệnh tật nào (bao gồm cả ung thư, cấy ghép
nội tạng, lọc máu thận, phẫu thuật trong ngày)
lên đến 1 tỷ đồng mỗi năm.

2

Thanh toán chi phí điều trị ngoại trú theo
phương pháp y học hiện đại và cổ truyền.

3

Hỗ trợ chi phí chăm sóc nha khoa (chương trình
V.I.P).

4

Cung cấp quyền lợi kiểm tra sức khỏe tổng quát
ngay sau năm hợp đồng đầu tiên.

5

Điều trị nội trú với mạng lưới bảo lãnh thanh toán
viện phí trải rộng.

6

Mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm từ
15 ngày tuổi đến 65 tuổi và kéo dài thời gian
được bảo hiểm đến 70 tuổi.

7

Phạm vi bảo hiểm mở rộng khắp Việt Nam và
các nước Châu Á.

8

Mức phí rất cạnh tranh so với các sản phẩm
cùng loại trên thị trường.

NHỮNG LỰA CHỌN QUYỀN LỢI CỦA VITA - SỨC KHỎE VÀNG

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

V.I.P

Phạm vi địa lý

Việt Nam

Việt Nam

Khu vực Châu Á

Số tiền bảo hiểm tối đa

250.000.000/năm

450.000.000/năm

1.000.000.000/năm

Nội trú

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm
thực tế

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm
thực tế

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm
thực tế

Tối đa
2.500.000/năm

Tối đa
6.500.000/năm

Tối đa
10.500.000/năm

Ngoại trú

Chăm sóc nha khoa

Tối đa
10.500.000/năm

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Đơn vị: VNĐ

TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

V.I.P

1. Tiền giường và phòng

1.250.000/ngày

1.650.000/ngày

3.000.000/ngày

2. Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt
(30 ngày/năm)

2.500.000/ngày

3.000.000/ngày

6.000.000/ngày

3. Tiền giường cho Người nhà
(tối đa 10 ngày/năm)

500.000/ngày

750.000/ngày

1.500.000/ngày

4. Chi phí phẫu thuật

25.000.000/lần
Nằm viện

45.000.000/lần
Nằm viện

100.000.000/lần
Nằm viện

12.500.000/lần
Nằm viện

22.000.000/lần
Nằm viện

50.000.000/lần
Nằm viện

7. Chăm sóc y tế tại nhà
(30 ngày/năm)

150.000/ngày

330.000/ngày

600.000/ngày

8. Trợ cấp nằm viện tại
Bệnh viện công (30 ngày/năm)

100.000/ngày

165.000/ngày

300.000/ngày

125.000.000/lần
cấy ghép

220.000.000/lần
cấy ghép

500.000.000/lần
cấy ghép

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm thực tế

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm thực tế

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm thực tế

10.000.000/năm

15.000.000/năm

30.000.000 /năm

1. Điều trị cấp cứu do tai nạn

2.500.000/Tai nạn

5.500.000/Tai nạn

15.000.000/Tai nạn

2. Điều trị tổn thương răng
do tai nạn

2.500.000/Tai nạn

4.500.000/Tai nạn

10.000.000/Tai nạn

2.500.000/năm

4.500.000/năm

Theo Chi phí y tế
được bảo hiểm thực tế

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
VIỆN PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ

5. Các chi phí điều trị nội trú khác
6. Điều trị trước khi nhập viện
và sau khi xuất viện

CẤY GHÉP NỘI TẠNG

(thận, tim, gan, phổi, tủy xương)
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY

(Phẫu thuật trong ngày, lọc máu thận)
ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU DO TAI NẠN

(trong vòng 24 giờ từ khi xảy ra tai nạn)

VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

(trong nước)

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

V.I.P

SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI ĐA HÀNG NĂM

2.500.000

6.500.000

10.500.000

Tỷ lệ Đồng thanh toán của
Người được bảo hiểm (**)

20%

20%

0%

1. Chi phí điều trị ngoại trú theo
Tây y

550.000/lần khám

1.250.000/lần khám

2.500.000/lần khám

2. Chi phí điều trị ngoại trú theo
Đông y

300.000/lần khám
(05 lần/năm)

300.000/lần khám
(10 lần/năm)

500.000/lần khám
(15 lần/năm)

CHĂM SÓC NHA KHOA

(áp dụng khi tham gia cùng Quyền lợi điều trị ngoại trú của Chương trình bảo hiểm V.I.P)

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

V.I.P

SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI ĐA HÀNG NĂM

10.500.000/năm

1. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng (02 lần/năm )

1.000.000/lần

2. Chi phí điều trị nha khoa

Theo Chi phí y tế được bảo hiểm thực tế

LƯU Ý

KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT

(**)

Đơn vị: VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

TIÊU CHUẨN

CAO CẤP

V.I.P

Chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát
tối đa

1.000.000/lần khám

1.500.000/lần khám

2.000.000/lần khám

1

Tổng số tiền tối đa thanh toán cho Quyền lợi điều trị nội trú, Quyền lợi điều trị ngoại trú (nếu có) và Quyền lợi
chăm sóc nha khoa (nếu có) sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm tối đa hàng năm của Quyền lợi điều trị nội trú.

2

Quyền lợi kiểm tra sức khỏe tổng quát được chi trả vào Năm hợp đồng thứ 2 nếu Người được bảo hiểm
không có yêu cầu giải quyết bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong Năm hợp đồng đầu tiên.

trong trường hợp khám, điều trị tại Bệnh viện/Phòng khám tư nhân hoặc quốc tế

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Tuổi tham gia của
Người được bảo hiểm:
15 ngày tuổi – 65 tuổi

Thời hạn hợp đồng:
01 năm,
gia hạn hàng năm

Tuổi bảo vệ tối đa:
70 tuổi

Sức khỏe Vàng

Thời hạn đóng phí:
bằng
Thời hạn hợp đồng

Để nhận Bản minh họa quyền lợi bảo hiểm hoặc để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
• Tư vấn viên bảo hiểm của Generali Việt Nam; hoặc
• Đường dây nóng: 84 8 6288 7999; hoặc
• Văn phòng Tư vấn bảo hiểm hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Generali Việt Nam.
Quý khách vui lòng tham chiếu đầy đủ Quy tắc và Điều khoản để biết thêm thông tin chi tiết.

NGƯỜI THỰC SỰ GIÀU CÓ
LÀ NGƯỜI NHIỀU

SỨC KHỎE
CHỨ KHÔNG PHẢI NHIỀU VÀNG BẠC.
– Mahatma Gandhi –

LỊCH SỬ
TẬP ĐOÀN GENERALI
Theo truyền thuyết, sư tử có cánh là biểu tượng của “Sức mạnh
cao quý”, sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và sự bảo vệ.
Thành lập vào năm 1831 tại Trieste (Ý), Generali hiện là
một trong những Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất toàn cầu.
Quản lý tổng tài sản trị giá 500 tỷ Euro
55 triệu khách hàng
76.000 nhân viên
Hoạt động ở hơn 60 quốc gia
Top 50 Công ty lớn nhất thế giới (theo Fortune Global 500)
Top 50 Công ty thông minh nhất thế giới
do tạp chí MIT Technology bình chọn
Tại châu Á, Tập đoàn đang hoạt động tại 10 thị trường quan trọng
trong vùng bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia,
Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Được Bộ Tài Chính cấp Giấy phép hoạt động số 61 GP/KDBH
ngày 20/04/2011, Generali Việt Nam hiện là một trong
những công ty thành viên phát triển mạnh mẽ và năng động tại
Châu Á của Tập đoàn Generali. Generali Việt Nam cam kết phát triển
các kênh phân phối đa dạng, giải pháp bảo hiểm sáng tạo, dịch vụ
khách hàng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo hiểm
và quản lý tài chính của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH BHNT GENERALI VIỆT NAM
Tầng 17, Tòa nhà A&B, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
84-8-6288 6888

84-8-6288 7999

vita.generali-life.com.vn

info@generali-life.com.vn

