
Dự phòng rủi ro, không lo tài chính

Bảo hiểm
Tai nạn toàn diện
VBIVBI SafeSafe

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN                         ?VBIVBI SafeSafe

VBI là hãng bảo hiểm phi nhân thọ TOP 1 về chất lượng
dịch vụ bồi thường, yêu cầu bồi thường trực tuyến, 
xử lý nhanh chóng, chính xác

Trợ cấp phụng dưỡng/ chăm sóc cho cha mẹ/ con nhỏ 
trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn

Không yêu cầu khám sức khoẻ 
trước khi tham gia bảo hiểm

Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 tại hơn 300 cơ sở y tế
trên toàn quốc

Trợ cấp viện phí điều trị nội trú do tai nạn
cho người được bảo hiểm 

https://myvbi.vn/


ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Công dân Việt Nam hoặc người nước 
ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Độ tuổi: 01 đến 65 tuổi

Không mắc một trong các trường hợp 
dưới đây:
Tâm thần, thần kinh, bệnh phong
Thương tật vĩnh viễn quá 50%
Đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc 
thương tật (chỉ áp dụng với người tham gia 
bảo hiểm lần đầu hoặc tái tục không liên tục).

•
•
•

Quét mã QR
tải App MyVBI

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VBIVBISafeSafe Đơn vị: VNĐ

Gói bảo hiểm Cơ bản Mở rộng Nâng cao

Quyền lợi bảo hiểm I 50,000,000 100,000,000 150,000,000

Bảo hiểm tử vong và thương tật 
vĩnh viễn do tai nạn 

II 50,000,000 100,000,000 150,000,000

Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh 
viễn do tai nạn 

1 50,000,000 80,000,000 100,000,000

Số con tối đa được hưởng trợ cấp 2 2 3

Trợ cấp chăm sóc con ruột/con nuôi 
hợp pháp của Người được bảo hiểm 
(NĐBH) trong trường hợp NĐBH bị 
tử vong do tai nạn2

Không bảo hiểm 5,000,000 10,000,000

Giới hạn số tiền chi trả/vụ 5,000,000 8,000,000 10,000,000

Chi phí y tế điều trị thương tật do 
tai nạn/năm (thanh toán theo chi 
phí thực tế, tối đa đến STBH)III

50,000,000 80,000,000 100,000,000

Số ngày trợ cấp/năm 60 ngày 60 ngày 60 ngày

Trợ cấp viện phí trong trường hợp 
Người được bảo hiểm điều trị nội 
trú do tai nạn

IV

3,000,000 4,800,000 6,000,000

Số tiền trợ cấp/ngày 50,000 80,000 100,000

Số người tối đa được hưởng trợ cấp 2 2 2

Trợ cấp phụng dưỡng cha mẹ 
ruột/cha mẹ nuôi hợp pháp của 
Người được bảo hiểm (NĐBH) 
trong trường hợp NĐBH bị tử 
vong do tai nạn

3
Không bảo hiểm 5,000,000 10,000,000

Thương tật bộ phận vĩnh viễn 
do tai nạn

4

50,000,000 80,000,000 100,000,000

 Chi trả theo % 
bảng tỉ lệ thương 

tật, tối đa đến 
STBH  

 Chi trả theo % 
bảng tỉ lệ thương 

tật, tối đa đến 
STBH  

 Chi trả theo % 
bảng tỉ lệ thương 

tật, tối đa đến 
STBH  

THỜI GIAN CHỜ

0 ngày với tai nạn

365 ngàyđối với điều trị

PHÍ BẢO HIỂM

(Cho một người được bảo hiểm/ năm)

Gói cơ bản

Gói mở rộng

Gói nâng cao

91.000 VNĐ

182.000 VNĐ

371.250 VNĐ

VBIVBISafeSafe

 đứt dây chằng, rách sụn chêm


