
BẢO HIỂM SỨC KHỎE DU LỊCH QUỐC TẾ QUA HÃNG HÀNG KHÔNG 

 

1 

 

 

TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VÀ BIỂU PHÍ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số…/…-BM/BHCN ngày …/…/… của Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) 

 

PHẦN 1. TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

 

Phạm vi bảo hiểm như sau: 

 

A - Quyền lợi chương trình một chiều đi Số tiền bảo hiểm 

I - Quyền lợi tai nạn cá nhân 

1 Tai nạn cá nhân  

- Tử vong hoặc thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn 

Lên đến 2.250.000.000 đ 

Lên đến 225.000.000 đ 

(2 tuổi trở xuống) 

II - Quyền lợi bảo hiểm sự cố trong chuyến đi 

1 Hủy bỏ chuyến đi 

- Bồi hoàn chi phí chuyến bay nếu Người được bảo hiểm phải 

hủy bỏ chuyến đi do sự kiện được bảo hiểm 

Lên đến 37.500.000 đ hoặc chi phí 

vé máy bay ban đầu, tùy cái nào 

thấp hơn 

2 Rút ngắn chuyến đi 

- Bồi hoàn chi phí cho các phần không sử dụng & không hoàn 

lại của vé máy bay và chỗ ở hoặc bồi hoàn chi phí bổ sung 

của vé máy bay nếu Người được bảo hiểm cần phải trở về 

Việt Nam do sự kiện được bảo hiểm. 

Không áp dụng 

3 Mất mát hoặc hư hỏng hành lý ký gửi 

- Bao gồm các mất mát hoặc hư hỏng hành lý ký gửi và/hoặc 

xe đẩy em bé đã ký gửi của Người được bảo hiểm 

Lên đến 11.250.000 đ  

(Mỗi hạng mục 3.750.000 đ) 

4 Bảo đảm đúng giờ  

- Trì hoãn hơn 2 giờ liên tiếp từ giờ khởi hành theo lịch trình 
1.000.000 đ 

5 Trì hoãn chuyến bay của Hãng hàng không 

- Thanh toán cố định cho mỗi 6 giờ trì hoãn liên tiếp theo giờ 

khởi hành gốc của Chuyến bay theo lịch trình, không bao 

gồm thời gian trì hoãn trong phần “Bảo đảm đúng giờ” 

7.875.000 đ 

(1.125.000 đ cho mỗi 6 giờ trì hoãn 

liên tiếp) 

6 Trì hoãn của Hãng vận tải công cộng 

- Thanh toán cố định cho mỗi 6 giờ trì hoãn liên tiếp theo giờ 

khởi hành ban đầu của Hãng vận tải công cộng. 

Không áp dụng 
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7 Lỡ nối chuyến 

- Không có chuyến bay của Hãng hàng không nối tiếp trong 

vòng 6 giờ kể từ khi Chuyến bay theo lịch trình bị hoãn do sự 

chậm trễ chuyến bay nối của Hãng hàng không. 

Lên đến 3.750.000 đ 

(1.875.000 đ cho mỗi 6 giờ trì hoãn 

liên tiếp) 

  B - Quyền lợi chương trình khứ hồi Số tiền bảo hiểm 

1. Quyền lợi tai nạn cá nhân 

1 Tai nạn cá nhân 

- Tử vong hoặc thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn 

Lên đến 937.500.000 đ 

Lên đến 93.750.000 đ 

(2 tuổi trở xuống) 

2. Chi phí y tế và chi phí vận chuyển 

2.a Các chi phí y tế do tai nạn 

- Bồi thường chi phí y tế do tai nạn  

- Chi phí y tế cho các điều trị tiếp theo sau đó phát sinh tại Việt 

Nam 

Lên đến 150.000.000 đ 

Lên đến 15.000.000 đ 

2.b Vận chuyển cấp cứu y tế hoặc Hồi hương thi hài 

- Chi phí Vận chuyển cấp cứu y tế và Vận chuyển hài cốt, mai 

táng do chấn thương  hoặc chết do tai nạn 

 

Lên đến 750.000.000 đ 

3. Quyền lợi bảo hiểm sự cố trong chuyến đi 

1 Hủy bỏ chuyến đi 

- Bồi hoàn chi phí chuyến bay nếu Người được bảo hiểm phải 

hủy bỏ chuyến đi do sự kiện được bảo hiểm 

Lên đến 37.500.000 đ hoặc chi 

phí vé máy bay ban đầu, tùy cái 

nào thấp hơn 

2 Rút ngắn chuyến đi 

- Bồi hoàn chi phí cho các phần không sử dụng mà không được 

hoàn lại của vé máy bay và chỗ ở hoặc bồi hoàn chi phí bổ 

sung của vé máy bay nếu Người được bảo hiểm cần phải trở về 

Việt Nam do sự kiện được bảo hiểm. 

Lên đến 37.500.000 đ hoặc chi phí 

vé máy bay ban đầu, tùy cái nào 

thấp hơn 

3 Mất mát hoặc hư hỏng hành lý ký gửi  

- Bao gồm các mất mát hoặc hư hỏng hành lý ký gửi và/hoặc xe 

đẩy em bé đã ký gửi của Người được bảo hiểm (Mức miễn 

thường có khấu trừ: 375.000 đ /vụ) 

Lên đến 11.250.000 đ 

(Mỗi hạng mục 3.750.000 đ) 

4 Bảo đảm đúng giờ  

- Trì hoãn hơn 2 giờ liên tiếp từ giờ khởi hành theo lịch trình 
1.000.000 đ 

5 Trì hoãn chuyến bay của Hãng hàng không 

- Thanh toán cố định cho mỗi 6 giờ trì hoãn liên tiếp theo giờ 

khởi hành gốc của Chuyến bay theo lịch trình, không bao gồm 

thời gian trì hoãn trong phần “Bảo đảm đúng giờ” 

Lên đến 7.875.000 đ 

(1.125.000 đ cho mỗi 6 giờ trì 

hoãn liên tiếp) 
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6 Trì hoãn của Hãng vận tải công cộng 

- Thanh toán cố định cho mỗi 6 giờ trì hoãn liên tiếp theo giờ 

khởi hành gốc của Hãng vận chuyển 

Lên đến 7.875.000 đ 

(1.125.000 đ cho mỗi 6 giờ trì 

hoãn liên tiếp) 

7 Lỡ nối chuyến 

- Không có chuyến bay của Hãng hàng không nối tiếp trong vòng 

6 giờ kể từ khi Chuyến bay theo lịch trình bị hoãn do sự chậm 

trễ chuyến bay nối của Hãng hàng không 

Lên đến 3.750.000 đ 

(1.875.000 đ cho mỗi 6 giờ trì 

hoãn liên tiếp) 

  4. Dịch vụ hỗ trợ du lịch trên toàn thế giới 24 giờ Bao gồm 

 

Mức trách nhiệm của từng quyền lợi có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng 

bảo hiểm nhưng không vượt quá giới hạn nêu tại Bảng quyền lợi bảo hiểm nêu trên.  

LƯU Ý QUAN TRỌNG:  

Phạm vi bảo hiểm cho trẻ em đi cùng Người được bảo hiểm được ghi trong phiếu xác 

nhận được cung cấp như sau: 

Bảo hiểm chi trả cho một (1) trẻ em đi cùng Người được bảo hiểm nếu Người được bảo 

hiểm đã mua bảo hiểm du lịch này. Phạm vi bảo hiểm cho một trẻ em đi cùng Người 

được bảo hiểm này bị hạn chế như sau: 

(a) Tai nạn cá nhân được hưởng tối đa 10% Hạn mức Quyền lợi nêu trên; 

(b) Chi phí y tế và vận chuyển cấp cứu lên đến mức giới hạn như đã nêu trong bản tóm tắt 

quyền lợi (chỉ áp dụng cho Chương trình khứ hồi quốc tế). 

 

PHẦN 2: BIỂU PHÍ BẢO HIỂM 

 

Stt Chương trình bảo hiểm Phí bảo hiểm/người 

1 Chương trình một chiều 60.000 đ 

2 Chương trình khứ hồi 135.000 đ 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

              Luật sư LÊ VĂN THÀNH 

 


