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BẢO HIỂM SỨC KHỎE GIA ĐÌNH DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN
DỤNG VISA LIFESTYLE

1. Thể lệ chương trình:
1.1 Đối tượng: Chủ thẻ chính thẻ tín dụng Visa Lifetyle thỏa đồng thời các điều kiện

sau:
- Đồng ý tham gia Bảo hiểm sức khỏe theo Quy tắc bảo hiểm do đối tác bảo

hiểm ban hành từng thời kỳ;
- Tuổi từ 18 đến 57 tuổi;
- Là công dân Việt Nam và đang sinh sống tại Việt Nam.
- Có sử dụng email cá nhân để nhận các thông tin về chứng nhận/hợp đồng bảo

hiểm điện tử.
1.2 Điều kiện:

- Được đối tác bảo hiểm tại mục 2 đồng ý bảo hiểm trên cơ sở chấp thuận Yêu
cầu bảo hiểm (Mẫu Yêu cầu bảo hiểm do đối tác bảo hiểm ban hành từng
thời kỳ được đăng trên website Ngân hàng Bản Việt).

- Thẻ ở trạng thái hoạt động (thẻ chưa kích hoạt, thẻ tạm khóa, thẻ đã đóng) tại
thời điểm thẩm định và phê duyệt bảo hiểm.

- Trường hợp khách hàng đăng ký tiện ích Bảo hiểm sức khỏe ngay tại thời
điểm yêu cầu phát hành thẻ, thẻ phải được kích hoạt trong vòng 30 ngày kể
từ ngày mở thẻ. Ngày mở thẻ là ngày khách hàng nhận SMS phát hành thẻ
thành công (đối với khách hàng phát hành thẻ thông thường) hoặc SMS cấp
hạn mức thẻ tín dụng (đối với khách hàng phát hành trước phê duyệt).

2. Đối tác bảo hiểm: Công ty Bảo Minh Gia Định
3. Quyền lợi bảo hiểm:

I. BẢO HIỂM CHÍNH 50.000.000 VNĐ

1 Chết do mọi nguyên nhân 50.000.000 VNĐ

2
Thương tật thân thể vĩnh viễn do tai
nạn

Tỷ lệ % của 50.000.000 VNĐ theo bảng
tỷ lệ thương tật đính kèm

3
Thương tật thân thể tạm thời do tai
nạn

Chi phí điều trị thực tế không quá tỷ
lệ % theo bảng tỷ lệ thương tật



2/4

4
Nằm viện tại bệnh viện Tây y do ốm
đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa 60
ngày/năm)

Chi phí thực tế không quá 250.000
VNĐ / ngày

5
Nằm viện tại bệnh viện Đông y do
ốm đau, bệnh tật, thai sản (Tối đa
120 ngày /năm bảo hiểm)

Chi phí thực tế không quá 150.000
VNĐ / ngày

6
Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai
sản

Trả chi phí điều trị thực tế, không quá tỷ
lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật
(Tối đa 50.000.000 VNĐ)

II. BẢO HIỂMMỞ RỘNG

1 Điều trị ngoại trú 2,500,000 VNĐ/Năm

Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh
tật, thai sản:
- Tiền khám bệnh
- Tiền thuốc điều trị
- Xét nghiệm cận lâm sàng có chẩn
đoán liên quan đến bệnh điều trị
- Vật tư y tế.
(Tối đa 5 lần/năm bảo hiểm)

Tối đa 500.000 VNĐ/lần khám và điều
trị

2 Trợ cấp mất giảm thu nhập

Mất giảm thu nhập trong thời gian
nằm viện do tai nạn hay do ốm đau,
bệnh tật, thai sản (Tối đa 60
ngày/năm, không áp dụng cho người
dưới 18 tuổi và chỉ trả từ ngày thứ 3
trở đi)

200.000 VNĐ/ngày nằm viện.

4. Hiệu lực bảo hiểm: 12 tháng từ ngày bảo hiểm có hiệu lực, không phụ thuộc tình
trạng thẻ tín dụng Visa Lifetyle mà khách hàng đang sở hữu.

5. Quy trình bồi thường: xem chi tiết tại file Quy trình bồi thường được đăng tải trên
website Ngân hàng Bản Việt.

6. Quy trình đăng ký mở thẻ tín dụng Visa Lifestyle và bảo hiểm sức khỏe gia đình:
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Tổ chức/cá
nhân

Nội dung các bước thực hiện

1. Đăng ký mới thẻ tín dụng và/hoặc gói bảo hiểm sức khỏe gia
đình

Quý khách
hàng

Bước 1
- Có nhu cầu phát hành thẻ tín dụng Visa Lifestyle Bản Việt kèm

gói bảo hiểm sức khỏe; hoặc
- Đã có thẻ tín dụng Visa Lifestyle Bản Việt và có nhu cầu đăng

ký gói bảo hiểm sức khỏe kèm thẻ.

Ngân hàng
Bản Việt

Bước 2
- Tư vấn phí, sản phẩm thẻ, và/hoặc các sản phẩm khác do Ngân

hàng triển khai từng thời kỳ đến Quý khách hàng.
- Gửi thông tin của Quý khách hàng cần tư vấn gói bảo hiểm sức

khỏe đến Công ty Bảo hiểm (nếu Quý khách hàng có yêu cầu).
- Hướng dẫn Quý khách hàng điền phiếu yêu cầu bảo hiểm

(YCBH) theo mẫu của Công ty bảo hiểm (theo biểu mẫu do
Công ty bảo hiểm ban hành, đã được đăng tải tại website Ngân
hàng Bản Việt).

Công ty
Bảo hiểm

Bước 3
- Tư vấn gói bảo hiểm sức khỏe đến Quý khách hàng (nếu được

yêu cầu).
- Thời gian thực hiện: trong vòng 4h làm việc kể từ khi nhận

thông tin từ Ngân hàng Bản Việt.

Công ty
Bảo hiểm

Bước 4
- Kiểm tra và ra quyết định đồng ý/ từ chối cung cấp sản phẩm

bảo hiểm.
- Thông báo kết quả: gửi mail thông báo kết quả bảo hiểm đến

khách hàng kèm YCBH (bản đăng ký của Quý khách hàng);

Khách hàng

Bước 5

- Nhận thông báo cấp thẻ và/hoặc cấp bảo hiểm sức khỏe.
- Nhận thông tin gói bảo hiểm sức khỏe & hợp đồng qua địa chỉ

mail đã đăng ký với Ngân hàng Bản Việt.
Lưu ý: trong lần yêu cầu bồi thường đầu tiên, khách hàng cần bổ
sung YCBH có chữ ký sống của Quý khách hàng (bản đăng ký gửi
kèm chứng nhận bảo hiểm) để hoàn tất hồ sơ đăng ký gói bảo hiểm
sức khỏe.
2. Gia hạn Gói bảo hiểm sức khỏe gia đình
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Công ty bảo
hiểm

Bước 1
Trong vòng 10 ngày làm việc đầu tiên của tháng T, Công ty bảo
hiểm liên hệ, tư vấn, thông tin đến Quý khách hàng có hợp
đồng/chứng nhận bảo hiểm sẽ hết hạn trong tháng T+1 để hoàn
thiện thủ tục gia hạn hoặc từ chối gia hạn;

Quý khách
hàng

Bước 2
- Nhận thông tin tư vấn gia hạn từ Công ty bảo hiểm.
- Trường hợp Công ty bảo hiểm và khách hàng đồng ý gia hạn,

khách hàng hoàn thiện YCBH, gửi YCBH cho Công ty bảo hiểm
theo quy định từng thời kỳ

Công ty bảo
hiểm

Bước 3
Gửi kết quả gia hạn gói bảo hiểm sức khỏe của Quý khách hàng cho
Ngân hàng Bản Việt (bao gồm thông tin Quý khách hàng Đồng ý &
Không đồng ý gia hạn gói bảo hiểm sức khỏe).

Ngân hàng
Bản Việt

Bước 4
- Cập nhật gói bảo hiểm sức khỏe vào thông tin của Quý khách

hàng.
- Gửi email thông báo đến Quý khách hàng về kết quả gia hạn gói

bảo hiểm sức khỏe.

Công ty bảo
hiểm

Bước 5
- Nhận yêu cầu từ Ngân hàng Bản Việt;
- Kích hoạt/phát hành chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm;
- Gửi thông tin chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực

đến Quý khách hàng qua mail.

Quý khách
hàng

Bước 6
- Nhận thông tin gia hạn gói bảo hiểm sức khỏe & sử dụng.
- Lưu ý: Quý khách hàng phải gửi YCBH cho Công ty bảo hiểm

trước hoặc ngay thời điểm gửi yêu cầu bồi thường đầu tiên.

7. Biểu mẫu và tài liệu liên quan:

- Mẫu yêu cầu bảo hiểm;
- Mẫu yêu cầu bồi thường;
- Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật;
- Quy tắc bảo hiểm sức khỏe gia đình,
- Bản tường trình tai nạn.

Trân trọng.




