
 
 

 

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ SẢN PHẨM 

 

 

 Phí thấp, Quyền lợi cao. 

 Bảo hiểm chăm sóc toàn diện: sinh mạng, ốm đau, bệnh tật, bệnh có sẵn, tai nạn 

24/24, chăm sóc răng. 

 Chăm sóc thai sản, biến chứng thai sản, chi phí sinh mổ. 

 Lựa chọn bất kỳ bệnh viện, phòng khám hợp pháp để khám chữa bệnh. 

 Lựa chọn các dịch vụ y tế chất lượng cao. 

 Bảo lãnh chi phí nằm viện tại các bệnh viện trong hệ thống bảo lãnh thanh toán. 

 Thủ tục bồi thường minh bạch và công bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM  

2 THÔNG TIN CHUNG  

Đối tượng tham gia Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt 

Nam từ 12 tháng đến 36 tháng 

Điều kiện tham gia bảo hiểm 

 Từ 1 tuổi đến 65 tuổi (Trẻ em dưới 18 tuổi phải tham gia 

cùng bố/mẹ) 

 Không đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong 

 Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên 

 Không trong thời gian điều trị bệnh/ thương tật 

Thời hạn bảo hiểm 12 tháng 

Phạm vi bảo hiểm Việt Nam 



 
 

 

 

 

 Tai nạn có hiệu lực ngay từ thời điểm đóng phí 

 Ốm đau, bệnh tật thông thường: 30 ngày 

 Sinh mạng do ốm đau bệnh tật: 90 ngày 

 Thai sản: sau 12 tháng mới được thụ thai 

 Bệnh có sẵn / bệnh đặc biệt: 1 năm 

 Sinh mạng do bệnh có sẵn / bệnh đặc biệt: 1 năm 

Bệnh có sẵn 

Là bệnh hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm và là bệnh /thương tật mà 

người được bảo hiểm :  

 đã được điều trị trong vòng 3 năm gần đây, hoặc  

 triệu chứng bệnh/thương tật đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà 

NĐBH đã biết hoặc ý thức được cho dù NĐBH có thực sự khám, điều trị hay không. 

 

Bệnh có sẵn bao gồm nhưng không giới hạn ở các bệnh như: Viêm amidan cần phải cắt, viêm VA 

cần phải nạo, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, hen/suyển, bệnh thoái hóa đốt 

sống, viêm tai giữa cần phẫu thuật đặt ống thông khí, trĩ cần phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm, thoái 

hóa khớp, phẫu thuật dây chằng. 
  

Bệnh đặc biệt 

Là các bệnh: ung thư, u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét 

ruột, viêm gan các loại, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các hệ thống tiết niệu và đường 

mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, bệnh Parkinson, bệnh đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ 

thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo 

 

 

(Tham khảo chi tiết trên file đính kèm) 

 

 

3 THỜI GIAN CHỜ  

4 DANH SÁCH BỆNH VIỆN BẢO LÃNH  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ  

KHÁCH HÀNG FPIC 

Kiểm tra thông tin và tiến hành 

cấp hợp đồng 

Scan hợp đồng và thông báo 

thu phí 

Gửi mail xác nhận đã nhận 

được phí BH và tiến hành cấp 

thẻ bảo lãnh 

 

Kiểm tra thông tin trên thẻ, 

chuyển hợp đồng và thẻ bảo 

lãnh 

Điền thông tin vào form “Giấy 

yêu cầu bảo hiểm” 

Kiểm tra thông tin trên hợp 

đồng và tiến hành thanh toán 

phí bảo hiểm 

Thanh toán phí và gửi mail 

thông báo đã thanh toán phí 

bảo hiểm 

Nhận hợp đồng, thẻ bảo lãnh, 

thông tin hướng dẫn bồi 

thường. Ký hợp đồng và gửi lại 

FPIC  

1 - 2 ngày 

5 - 7 ngày 

1 ngày 

1 - 2 ngày 



 
 

 

 

 

 TRƯỜNG HỢP BẢO LÃNH VIỆN PHÍ: 

 Người được bảo hiểm ( viết tắt là NĐBH) lựa chọn các Bệnh viện trong danh 

sách bảo lãnh. 

 NĐBH xuất trình Thẻ bảo hiểm và CMND. 

 Bệnh viện cung cấp thông tin cho Bảo Việt. 

 Bảo Việt đánh giá và gửi thông báo đồng ý/ từ chối cho Bệnh viện. 

 NĐBH ký xác nhận được Bảo lãnh khi xuất viện. 

 

 TRƯỜNG HỢP THANH TOÁN TRƯỚC: 

 NĐBH lựa chọn cơ sở y tế hợp pháp có đầy đủ hóa đơn tài chính. 

 Chi trả chi phí và thu thập các chứng từ khám chữa bệnh 

 Liên hệ hotline: 090 949 2858 hoặc boithuong@fpic.vn để được hướng dẫn 

kiểm tra chứng từ và nhận hồ sơ tại nhà (không quá 60 ngày kể trừ ngày khám 

chữa bệnh. 

 NĐBH Bổ sung hồ sơ (nếu cần). 

 Công ty giải quyết hồ sơ và thông báo bồi thường (15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy đủ). 

 

 

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM 

ĐẾN SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. 
 

6 QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG  
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