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 sản phẩm bảo hiểm Tai nạn toàn diện 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 1 tuổi đến
tối đa 70 tuổi

ACCIDENT
CARE

PHẠM VI BẢO HIỂM
Việt Nam

BẢO HIỂM
TAI NẠN TOÀN DIỆN
An tâm trước mọi biến cố
Chia sẻ những lo lắng cùng bạn và gia đình, chương trình "Bảo
hiểm tai nạn toàn diện" của Bảo Việt hợp tác với Maritime Bank
sẽ bảo vệ và hỗ trợ cho bạn và người thân 24/7, giúp bạn quản
lý rủi ro hiệu quả và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

PHẠM VI VÀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị: VNĐ

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN

HẠNG ĐỒNG

HẠNG BẠC

HẠNG VÀNG

Số tiền bảo hiểm

Giới hạn tối đa: 100.000.000

Giới hạn tối đa: 150.000.000

Giới hạn tối đa: 300.000.000

70.000.000

100.000.000

200.000.000

1. QUYỀN LỢI CHÍNH
1.1 Tử vong do tai nạn
1.2 Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

70.000.000

100.000.000

200.000.000

1.3 Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Tối đa 70.000.000

Tối đa 100.000.000

Tối đa 200.000.000

Tối đa 10.000.000/năm

Tối đa 15.000.000/năm

Tối đa 30.000.000/năm

50.000/ngày,
9.000.000/năm

100.000/ngày,
18.000.000/năm

200.000/ngày,
36.000.000/năm

10.000.000/trẻ

20.000.000/trẻ

20.000.000/trẻ

1.4 Chi phí y tế thực tế điều trị thương tật do
tai nạn
1.5 Trợ cấp nằm viện (Tối đa 180 ngày/năm)
2. QUYỀN LỢI MỞ RỘNG
2.1 Hỗ trợ nuôi con (tối đa 2 trẻ)
2.2 Thiết bị hỗ trợ đi lại

Tối đa 2.500.000

Tối đa 5.000.000

Tối đa 5.000.000

2.3. Hỗ trợ mai táng

5.000.000

10.000.000

10.000.000

PHÍ BẢO HIỂM/NGƯỜI/NĂM

300.000

500.000

1.000.000

HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
Người được bảo hiểm và/hoặc Người thừa kế hợp pháp phải thông báo/gửi các chứng từ sau đây cho Bảo hiểm Bảo Việt trong vòng chín
mươi (90) ngày kể từ ngày điều trị cuối cùng của một đợt điều trị hoặc tử vong.
a. Hồ sơ bao gồm:
 Giấy yêu cầu bồi thường (bản chính)
 Chứng từ xác nhận quan hệ của Người được bảo hiểm và Người
yêu cầu bảo hiểm.
 CMND (bản sao y 2 mặt do ngân hàng hoặc phường xã, hoặc hình
chụp 2 mặt gửi qua email)
 Chứng từ y tế: (bản gốc) Giấy ra viện, bảng kê, hóa đơn đỏ, phiếu
chỉ định (siêu âm, chụp X-Q) của bác sĩ, đơn thuốc có xác nhận
của bác sĩ bệnh viện kèm với hóa đơn mua thuốc (hóa đơn mua
thuốc trên 200.000 VNĐ phải là hóa đơn đỏ theo quy định của
Bộ tài chính)
 Giấy chứng nhận bảo hiểm (bản photo)
 Biên bản tường trình tai nạn (trong đó thể hiện chi tiết vụ việc xảy ra)
 Các chứng từ khác theo yêu cầu của Bảo Việt

b. Hồ sở gửi đến:
Tại Hà Nội:
104 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (+84 24) 3936 9550 | Fax: (+84 24) 3824 5157
Tại Đà Nẵng:
Tầng 4, số 97 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84 236) 3 822 855
Fax: (+84 236) 3 822 234
Tại TP. Hồ Chí Minh:
Lầu 2, 233 Đồng Khởi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84 28) 3827 4128 | Fax: (+84 28) 3520 2666

