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QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Chương trình bảo hiểm: Sức khỏe VBICare toàn diện 
 

Gói bảo hiểm áp dụng: VBIcare gói Đồng, VBIcare gói Bạc, VBIcare gói Titan, VBIcare gói 

Vàng, VBIcare gói Bạch Kim, VBIcare gói Kim cương. 

 
1. Đối tượng bảo hiểm: 

VBI nhận bảo hiểm cho tính mạng, sức khoẻ của người được bảo hiểm là công dân Việt Nam hoặc người nước 

ngoài sinh sống và làm viêc tại Việt Nam, không rời Việt Nam quá 180 ngày liên tục và có độ tuổi từ đủ 60 ngày 

tuổi đến 65 tuổi. 

VBI không nhận bảo hiểm đối với các đối tượng sau: 

- Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong 

- Người đã và đang mắc và/hoặc điều trị bệnh ung thư (chỉ áp dụng cho tham gia lần đầu hoặc tái tục không liên tục 

tại VBI). 

- Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50% 

- Người đang trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn hoặc điều trị nội trú, phẫu thuật do bệnh (chỉ áp dụng 

cho tham gia lần đầu hoặc tái tục không liên tục tại VBI). 

Trường hợp tham gia bảo hiểm không đúng đối tượng và điều kiện quy định trên, VBI có quyền chấm dứt 

bảo hiểm và không chịu trách nhiệm với quyền lợi bảo hiểm đã đăng ký tại Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy 

chứng nhận bảo hiểm.  

2.  Bảng kê chi phí khám chữa bệnh điều trị nội trú/ ngoại trú:  

- Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) không cung cấp được bảng kê chi tiết viện phí nhưng có sử dụng thẻ 

BHYT khi khám và điều trị tại Bệnh viện, VBI chi trả các chi phí thuộc phạm vi như sau: 

+  Nếu số tiền NĐBH phải thanh toán sau khi được BHYT chi trả một phần nhỏ hơn hoặc bằng 02 (hai) triệu đồng: 

VBI chi trả 100% chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm; 

+  Nếu số tiền NĐBH phải thanh toán sau khi được BHYT chi trả một phần lớn hơn 02 (hai) triệu đồng: VBI chi trả 

80% chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm. 

- Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) không cung cấp được bảng kê chi tiết viện phí và không sử dụng thẻ 

BHYT khi khám, điều trị bệnh tại bệnh viện: VBI giảm trừ toàn bộ chi phí. 

- Đối với quyền lợi thai sản, phẫu thuật nếu NĐBH khám và điều trị trọn gói tại các bệnh viện công lập quy định 

không có bảng kê chi tiết viện phí: VBI chi trả 80% chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm. 

Trong mọi trường hợp, VBI chi trả tối đa không vượt quá số tiền bảo hiểm của quyền lợi tương ứng. 

3.  Cận lâm sàng: chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ để: 

- Kiểm tra, loại trừ nguyên nhân gây bệnh, tầm soát, sàng lọc bệnh: Không thuộc phạm vi bảo hiểm 

- Đối với xét nghiệm tìm nguyên nhân gây bệnh như đa dị nguyên miễn dịch dị ứng; xét nghiệm PCR tìm đa tác 

nhân gây bệnh: VBI chi trả theo tỷ lệ mắc bệnh (Dương tính) trên cơ sở chi phí phát sinh của xét nghiệm tương ứng 

4.  Thuốc bổ: 

VBI chỉ thanh toán chi phí phí thuốc bổ nhỏ hơn thuốc điều trị chính và/ hoặc thuốc bổ là thuốc điều trị trực tiếp 

cho bệnh, và khái niệm thuốc bổ như sau : 

4.1. Thuốc bổ được sử dụng nhằm mục đích bồi dưỡng cơ thể, giảm mệt mỏi, tăng cường sức khỏe, giúp ăn được, 

ngủ được, tăng sự tập trung và giúp trí nhớ tốt hơn. 

4.2. Các loại thuốc bổ: 



 

 

Trang 2 

 

a. Thuốc bổ sung vitamin hoặc chất khoáng 

- Vitamin: 

 4 vitamin tan trong dầu: A, D, E, K. 

 9 vitamin tan trong nước: vitamin C và các vitamin nhóm B gồm B1, B2, B5, B6, B12, acid folic (B9), biotin 

(B8), PP (B3). 

-  Chất khoáng (minerals, vi chất dinh dưỡng - micronutrients) là các chất vô cơ, cần được bổ sung trong thực phẩm 

. 

 Lượng tương  đối lớn: Ca (Calci), P (Phosphor), Na (Natri), K (Kali). 

 Lượng nhỏ: nguyên tố vi lượng (oligo – éléments, trace elements) với tác dụng giúp cho các enzym hoạt động: 

Zn, Cu, Se, Mn, I, Mo, Co, F. 

b. Thuốc kết hợp vitamin, chất khoáng với: 

- Các acid amin (lysin…). 

- Tinh chất nhân sâm. 

- Chất hướng gan: lecithin, methionin, cholin, betain, inositol, flavonoid…có tác dụng bảo vệ nhu mô gan, giúp gan 

hoạt động tốt hơn, giúp chuyển hóa lipid. 

c. Chất chống oxy hóa: bêta – caroten, vitamin C, vitamin E, Selenium (Zn), flavonoid (Ginko biloba…) (gốc tự 

do gây rối loạn, lão hóa). 

d. Thuốc kích thích sự thèm ăn: 

- Cyproheptadin (Periactin, Peritol…): là thuốc kháng H1, có tác dụng phụ gây buồn ngủ. 

- Lysin, Carnitin (acid amin…). 

- Dibencozid (coenzyn ® vitamin B12): đặc biệt dùng cho người lớn tuổi và cả trẻ em. 

e. Thuốc trị suy nhược chức năng, bồi dưỡng trí não: 

- Deanol (Pharamton), Cerebrolysin...: bồi bổ trí não, dành cho người lớn tuổi. 

- Glutaminol B6, Magné – B6, Pho – L: tạo ra trí thông minh, tăng trí nhớ. 

- Arphos, Activarol, Arcalion, Polytonyl, Sargenor, Dynamisan… 

f. Thuốc là các hormon: 

- Steroid đồng hóa (anabolic steroid): Durabolin, tác dụng đồng hóa protein. 

- Melatonin (hormon tuyến tùng): bổ. 

- DHEA (dehydro epiandrosteron): chống lão hóa, bổ. 

- hGH (human growth hormone): cải lão hoàn đồng.         

4.3.Thuốc singulair, thymomodulin, Broncho vaxom, … (các thuốc vừa có tính chất điều trị, vừa có tính chất 

dự phòng điều trị): VBI chỉ thanh toán các thuốc này tối đa bằng thời gian thuốc điều trị chính. 

5.  Quyền lợi thai sản: số ngày nằm viện áp dụng đối với trường hợp sinh con được tính kể từ ngày sinh (không 

bao gồm ngày chờ sinh), cụ thể như sau: 

5.1. Sinh thường: 

- Bảo hiểm 03 – 05 ngày nằm viện 

o Bảo hiểm 03 nằm viện đối với không cắt may tầng sinh môn.  

o Bảo hiểm 05 ngày năm viện đối với cắt may tầng sinh môn. 

- Trường hợp vượt quá số ngày nêu trên VBI sẽ xem xét phạm vi bảo hiểm sau khi có xác nhận làm rõ từ cơ sở y 

tế về thời gian mẹ nằm điều trị và thời gian mẹ nằm chờ con.  

5.2. Sinh khó, sinh mổ/Phẫu thuật: 

- Bảo hiểm 05 – 07 ngày nằm viện. 

- Trường hợp vượt quá số ngày nêu trên VBI sẽ xem xét phạm vi bảo hiểm sau khi có xác nhận làm rõ từ cơ sở y 

tế về thời gian mẹ nằm điều trị và thời gian mẹ nằm chờ con. 

6. Điều trị viêm gan siêu vi: Căn cứ theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ y tế, VBI chi trả các trường hợp 

cần thiết phải điều trị theo quy định. 

7. NĐBH phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Bộ y tế, các bộ ngành có liên quan và Chính phủ 

trong việc quản lý các trang thiết bị y tế, bệnh điều trị dài ngày, quy chế kê đơn thuốc, chi phí tiền giường 

bệnh… 

8. Thời gian chờ: 
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- Là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm (được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm) có liên quan 

không được chi trả bảo hiểm, kể cả những trường hợp thời điểm phát sinh rủi ro nằm trong thời gian chờ (bao gồm 

cả thời điểm khởi phát bệnh hoặc các lần tái khám có liên quan hoặc hậu quả của bệnh lý có liên quan), những chi 

phí phát sinh hoặc hậu quả của đợt điều trị rủi ro này tiếp tục kéo dài qua thời gian chờ quy định đến thời gian đã 

có hiệu lực bảo hiểm. 

9.  Tái tục liên tục 

Tái tục liên tục là Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm được ký liên tục kể từ ngày hết hạn của Hợp đồng/Giấy 

chứng nhận bảo hiểm trước đó mà Người được bảo hiểm đã tham gia tại VBI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác 

của VBI). 

10.  Thay đổi quyền lợi bảo hiểm: 

Trường hợp tái tục bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm cao hơn hoặc tham gia thêm quyền lợi bổ sung so với Hợp 

đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm năm trước, phần chênh lệch về số tiền bảo hiểm cũng như quyền lợi tham gia thêm 

mới sẽ không được coi là tái tục liên tục và được áp dụng thời gian chờ theo quy định (trừ trường hợp có thỏa thuận 

khác của VBI). 

11. Kết thúc Quyền lợi bảo hiểm: 

Tất cả các quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực vào 11h:59 giờ đêm của ngày cuối 

cùng của thời hạn bảo hiểm hoặc vào ngày chấm dứt hiệu lực bảo hiểm do Chủ hợp đồng bảo hiểm yêu cầu tùy theo 

thời điểm nào đến trước bao gồm cả những rủi ro phát sinh trong thời hạn bảo hiểm nhưng hậu quả xảy ra ngoài 

thời hạn bảo hiểm. 

Riêng đối với các trường hợp tái tục liên tục, VBI tiếp tục nhận bảo hiểm cho các rủi ro phát sinh trong thời hạn bảo 

hiểm liên quan đến và/hoặc là hậu quả của tai nạn, bệnh, thai sản đã xảy ra trước ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu 

lực với điều kiện các sự kiện bảo hiểm này thuộc phạm vi bảo hiểm và không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm 

tái tục. Số tiền bảo hiểm được chi trả không vượt quá giới hạn quyền lợi bảo hiểm tương ứng trong Hợp đồng bảo 

hiểm của năm tiếp theo. 

11.  Hỗ trợ sinh sản: 

Hỗ trợ sinh sản: Quyền lợi chăm sóc thai sản được bảo hiểm bắt đầu từ tuổi thai trên 12 tuần, VBI không bảo hiểm trong 

thời gian thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh sản đến tuổi thai đủ 12 tuần và các bất thường xảy ra trong quá trình này. 

12.  Đồng chi trả 

Đồng chi trả là số tiền theo tỷ lệ mà Công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm cùng chi trả khi phát sinh chi phí thuộc 

phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm. Đồng chi trả được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền chi phí phát 

sinh thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc trên các mức giới hạn phụ của quyền lợi bảo hiểm có liên quan tùy theo mức nào 

thấp hơn thì được áp dụng. Số tiền chi trả bảo hiểm sau khi đồng chi trả tối đa bằng giới hạn của mục quyền lợi bảo 

hiểm tương ứng trong Bảng quyền lợi bảo hiểm. 

Đối với quyền lợi chăm sóc thai sản: 

+ Các quyền lợi phụ có đồng chi trả: tính theo công thức trên. 

+ Tổng số tiền chi trả bảo hiểm các quyền lợi (sau khi đồng chi trả) tối đa bằng giới hạn của mục quyền lợi bảo 

hiểm tương ứng trong Bảng quyền lợi bảo hiểm. 

13. Khám thai định kỳ 

Căn cứ theo Hướng dẫn Quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, VBI chi trả cận lâm sàng như sau: Tổng 

phân tích máu/nước tiểu, Siêu âm thai/ siêu âm 2D-3D, Siêu âm 4D thanh toán bằng giá siêu âm 2D, Ure, Creatinin, 

SGPT, SGPT, định lượng Fibrinogen (sinh sợi huyết), không bao gồm thuốc bổ sung vitamin, khoáng chất, viên sắt 

và chất tương đương.   

14. Giường bệnh 

- Theo định nghĩa tại Quy tắc (không bao gồm chi phí ngày giường nằm điều trị tại phòng VIP, phòng bao, phòng 

đặc biệt) 

- Trường hợp nằm điều trị tại Phòng VIP, phòng đặc biệt: thanh toán theo giường đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất 

tại Cơ sở y tế, tối đa không vượt quá giới hạn phụ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

15. Căn cứ xác định phạm vi bảo hiểm trong hồ sơ y tế:  
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Những rủi ro bệnh/tai nạn và thai sản cần được điều trị là sự kiện bảo hiểm mà VBI phải chi trả quyền lợi theo chi 

phí y tế thực tế, căn cứ để xác định phạm vi bảo hiểm trong hồ ơ y tế là:  

- Tai nạn và nội trú: Chẩn đoán khi ra viện; 

- Ngoại trú và răng: Chẩn đoán xác định cuối cùng trong đơn thuốc hoặc sổ khám bệnh. 

Các chẩn đoán sơ bộ, chẩn đoán khi nhập viện, chẩn đoán tạm thời là điều kiện tham khảo để làm căn cứ xem xét 

giải quyết tối đa quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm. 

- Trường hợp có nhiều chẩn đoán, phác đồ điều trị có tác dụng điều trị chung cho nhiều chẩn đoán, bao gồm các chi 

phí khác thuộc phạm vi bảo hiểm, VBI thanh toán theo tỷ lệ các chi phí. 

- Trường hợp nội trú: VBI căn cứ vào bệnh chính cần phải nằm viện, các bệnh kèm theo không cần phải nằm điều 

trị VBI không chi trả tiền giường cho bệnh đó.  

16. Chi phí y tế hợp lý 

Trường hợp người được bảo hiểm không chứng minh được chi phí y tế đã trả theo bảng giá niêm yết của cơ sở y tế, 

VBI sẽ căn cứ vào bảng giá niêm yết của bệnh viện/nhà thuốc đồng hạng tại Việt Nam để thanh toán. 

17. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm:  

Tại mọi thời điểm, Người được bảo hiểm chỉ được tham gia một (01) Giấy chứng nhận bảo hiểm tại VBI đối với 

một (01) chương trình bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều Giấy chứng nhận bảo hiểm khác 

nhau của cùng chương trình bảo hiểm, VBI sẽ chi trả các quyền lợi theo Giấy chứng nhận bảo hiểm có hạn mức cao 

nhất tương ứng với từng quyền lợi bảo hiểm cụ thể.  

18. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm: 

Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm này có thể được đơn phương chấm dứt bởi Bên mua bảo hiểm hoặc VBI với 

điều kiện phải thông báo trước bằng văn bản trong vòng 05 ngày tính đến ngày dự kiến chấm dứt. Phí bảo hiểm sẽ 

được hoàn lại như sau: 

Trường hợp Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt: VBI sẽ hoàn 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại nếu chưa 

phát sinh hồ sơ bồi thường được chi trả. VBI sẽ không hoàn phí trong trường hợp đã phát sinh hồ sơ bồi thường 

được chi trả. 

Trường hợp VBI yêu cầu chấm dứt: VBI hoàn 100% phí bảo hiểm của thời gian còn lại.  

19. Cơ sở xác định bệnh có sẵn: 

Cơ sở xác định bệnh có sẵn là căn cứ vào kết luận hoặc chẩn đoán của Bác sỹ hoặc khi có các thuật ngữ xuất hiện 

trong chẩn đoán của bác sỹ: mãn tính/mạn tính/tình trạng gai, sỏi, sạn, vôi hóa, xơ hóa, thoái hóa, lỗ dò các cơ 

quan/bộ phận cơ thể; hoặc trong hồ sơ, bệnh án lưu trữ tại cơ sở y tế hoặc các tài liệu y khoa mô tả về diễn biến, 

dịch tễ bệnh hoặc trưng cầu ý kiến chuyên môn (Trung tâm pháp y, Hội đồng giám định y khoa) hoặc thông tin do 

Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm tự kê khai khi yêu cầu bảo hiểm. 
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CIWONG I. QUY DJNH CHUNG 
Di�u 1. Giai thich tir ngfr 
J. Doanh nghifp bao hiim

�a T6ng cong ty C6 phfui Bao hi€m Ngan hang TMCP Cong thuong Vi�t Nam (vi€t
tat la VBI) duqc thanh l?p, t6 chuc va ho.;i.t d9ng theo phap lu?t Vi�t Nam. 
2. Ben mua biio hiim
La ca nhan ho?c t6 chuc d.;i.i di�n cho Nguoi dugc bao hi€m dung ra yeu du va ky k€t
Hqp d6ng bao hi€m vm VBI va dong phi bao hi€m. Ben mua bao hi€m c6 th€ d6ng
thoi la nguoi duqc bao hi€m hO?C nguoi tht,1 hu6ng.
3. Nguili th¥ huimg

La t6 chuc, ca nhan duqc ben mua bao hi€m chi dµili d€ nh� ti€n bao hi€m theo hqp 
d6ng bao hi€m. 
Truong hqp nguai duqc bao hi€m d6ng thai la ngum tht,1 hu6ng va ngum duqc bao 
hi€m tu vong hO?C m!t nang h,rc hanh vi dan S\l', doanh nghi�p bao hi€m se giai quy€t 
theo cac quy dinh cua B9 lu?t dan S\l' v€ d.;ti di�n va thua k€. 
4. Ngu·ili ph[! thurc
La vq, ch6ng, con cai hqp phap cua Nguai duqc bao hi€m. Con cai la nhung nguoi tu 
15 ngay tu6i d€n 18 tu6i hO?C d€n 25 tu6i dang theo hQC cac kh6a hQC dai h.;i.n toan 
thoi gian, chua k€t hon va s6ng pht,1 thu9c vao Nguai duqc bao hi€m. 
5. Tuai tlU'(J'C biio hilm
La tu6i cua Nguoi dugc bao hi€m vao ngay c6 hi�u h,rc cua Hqp d6ng bao hi€m tinh 
theo lfui sinh nh�t li€n tru6'c ngay Hqp d6ng c6 hi�u ll,l'c. 
6. Tai t[!C lien t[!C
La Hqp d6ng/Gi!y chung nh� bao hi€m dugc ky trong vong 30 ngay k€ tu ngay h€t 
h.;tn cua HB/GCNBH ma Nguoi dugc bao hiSm da tham gia tru6c d6 t.;i.i bao hi€m 
VBI. 
7. Tai 11.(ln
La S\l' ki�n/chu6i S\l' ki�n bfrt nga, khong luang tru6'c duqc, n�m ngoai y mu6n cua 
Nguoi duqc bao hi!m, gay ra bai m9t l\l'c ben ngoai c6 th€ nhin thfry duqc xay ra trong 
thai h.;i.n bao hiSm ghi trong Hqp d6ng bao hiSm/Gifry chung nh?n bao hi€m; la nguyen 
nhan tr\l'C ti�p tac d9ng len co th€ cua Nguai dugc bao hi€m lam cho Nguoi duqc bao 
hi€m bi tu vong ho?c thuong t?t than th€. S\l' ki�n/ chu6i S\l' ki�n nay khong phai c6 
nguyen nhan tu b�nh; suy giam sue khoe hO?C th�n kinh hO?C thoai hoa theo thai gian, 
tu6i tac. 
8. ThuO'ng t{it thiin t!d

La nhung t6n thuong d6i voi bfrt ky b9 ph?n, chuc nang nao cua co th€ do 
nguyen nhan tn,rc ti€p va duy nhfrt la tai n.;i.n. 
a. ThuO'ng t�t t�m thCYi
- La tinh tr.;i.ng ma nguoi duqc bao hiSm bi thuong t�t than th€ do tai n.;i.n xay ra trong
thcri h?-TI bao hi€m. Thuong t�t than the d6 kh6ng phai la S\l' ki�n ho�c m9t chu6i S\l'
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- Da phai diSu tri trong vong 3 nam g§.n day, hO?C
- Tri�u chung b�nh/thai cti€m kh&i phat b�nh eta xu�t hi�n ho?c da xay ra ru tru&c
ngay bit d§u thai hc;Ul bao hi€m, ma Nguai ctuqc bao hi€m eta bi€t ho?c y thuc ctuqc cho
du Nguai duqc bao hi€m c6 th\l'C SlJ kham, ctiSu tri hay kh6ng.
b. B�nh c6 sfui bao g6m b�nh man tinh/ m?n tinh (kh6ng bao g6m dqt dp tinh cu.a
b�nh man tinh/ mc;U1 tinh).
11. Bf nh tf.iic bift
Theo Quy tic bao hi€m nay, nhung b�nh sau day duqc hi€u la b�nh d�c bi�t va duqc
xac dinh theo k€t lu� cu6i cung cu.a bac sy t?i h6 so b�nh an/chung tu y t€, bao g6m
cac b�nh duqc li�t ke t?i Ph\11\lC 1 - Danh m\lC cac B�nh d?C bi�t
12. Bfnh nghi nghifp

B�nh nghS nghi�p la b�nh phat sinh do diSu ki�n lao ct9ng c6 h?i cu.a ngh€ nghi�p tac
d9ng d6i v&i nguai lao d9ng va ctuqc xac dinh theo k€t lu?n cu6i cung cu.a bac sy t?i
h6 so b�nh an/chung tu y t€ ho?c theo y ki€n cu.a h9i d6ng chuyen man lien quan.
Danh m\lc cac lo?i b�nh nghS nghi�p duqc quy dinh t?i Thong tu s6 15/2016ITT-BYT
cu.a B9 Y t€ ban hanh ngay 15/05/2016 va cac van ban sua d6i, b6 sung, thay th€ (n€u
c6).
13. Bfnhldj t9,t biim sinh (bao g6m cdc thu9,t ngu dj d{lnglkhuyit t9,t):
La cac b�t thuang b9c 19 s&m hay ti Sm §n, c6 th€ xu�t hi�n mu9n vS di truySn, vS gen,
vS hinh dc;Ulg, vS du true, v€ chuc nang, v€ chuy€n h6a ho?c vi tri cu.a cac b9 ph�n co
th€ trong giai do?n phat tri€n bao thai hay xu�t hi�n mu9n trong cac giai do?n phat
tri€n ca th€, k€ ca truang hqp phat tri€n b§.t thuang, sai l�ch chuc nang, vi tri cu.a t€
bao m§m.
B�nh/di t?t bfun sinh duqc xac dinh theo k€t Ju� cu6i cung cu.a bac sy t?i h6 so b�nh
an/chung ru y t€ hO?C theo y ki€n cua ca quan chuyen man.

14. Bf nh man tinhlm{ln tinh
La tinh tr?ng b�nh xay ra ru ru, keo dai, ti€n tri€n ch�, thai gian di€u tri !au nhung
kh6 ho?C kh6ng c6 kha nang khoi b�nh va duqc xac dinh theo k€t IU?Il cu6i cung cua
bac sy t?i h6 so b�nh an/chung tu y t€ ho?c theo y ki€n cu.a co quan chuyen m6n lien
quan.

15. Tim t�t toan b9/b9 ph9,n vinh viin
La h?u qua cua b�nh/thai san xay ra trong thai h?n bao hi€m khi€n N guai duqc bao
hi€m bi can tr& hoan toan/kh6ng th€ th\l'c hi�n duqc b§.t ky c6ng vi�c nao cua minh
( d6i v&i tan t?t toan b9 vinh vi€n) ho?C khong c6 kha nang ph\lC h6i chuc nang ho?t
ct9ng binh thuong cu.a m9t hay nhi€u b9 ph?n co th€ ( d6i v&i tan t?t b9 ph� vinh
vi€n); v&i di€u ki�n tan t?t d6 keo dai 52 tu§n lien t\lc (k€ tu ngay Nguai duqc bao
hi€m di�u tri b�nh/ thai san d6 k€t thuc) va kh6ng hi vc;mg vao S\l' ti€n tri€n cu.a tan t?t
c16, tru truang hqp Nguai duqc bao hi€m bi cit ho�c m§.t m9t ph§n ca th€.
Tan t?t toan b9/b9 ph?n vinh vi€n ctuqc xac dinh theo k€t lu?n cu6i cung cu.a bac sy t?i
h6 so b�nh an/chung ru y t€ ho?c theo y ki€n cu.a ca quan chuyen man lien quan.
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* Truong hqp con l?i: VBI chi tra theo chi phi ngay giucmg/phong di€u tri duqc li�t ke
theo ten g9i trong chung tu thanh toan/bang ke chi tiSt vi�n phi cua Ca sa y tS.
22. Di&u tri n9i tru
La di€u tri y tS khi Nguai duqc bao hiSm duqc bac sy kham va chi dinh, da lam thu t1,1c
nh?p vi�n va niim t?i giuong b�nh tu 24 gia tra len. Gifry ra/xufrt vi�n la chung tu ck
thiSt dS yeu d.u b6i thuong cho quy€n lqi nay.
23. Di&u tri trong ngay
N guai duqc bao hiSm duqc nh?p vi�n dS di€u tri c6 phat sinh chi phi giuong b�nh
nhung khong luu l?i b�nh vi�n du 24 gia/ngay. Chung tu y tS thS hi�n di€u tri trong
ngay la gifry ra vi�n, bao cao y khoa , t6m tit b�nh an (thS hi�n ngay ra - vao )

24.N&m vifn
La vi�c b�nh nhan di€u tri n(h tru ho�c di€u tri trong ngay t?i b�nh vi�n. Dan vi ngay
niim vi�n duqc tinh bfing 24 gia. Truong hqp b�nh nhan niim di€u tri trong ngay, niim
vi�n qua dem ho�c nfim vi�n nhi€u ngay nhung ngay ra/xuit vi�n khong du 24h thi
VBI se chi tra theo:
Chi phi th1Jc t� thuqc ph�m vi bao hi�m nhrrng t6i da khong vrrgt qua gi6'i h�n
nim vi�n tren ngay / 24h x s6 giO' nim vi�n th1Jc t�
- Truong hqp gia vao vi�n va gia ra vi�n khong duqc thS hi�n tren Giiy ra vi�n ho�c
Gifry ra/ xufrt vi�n ho�c chung tu y tS: dS xac dinh niim vi�n tu 24 gia tra len thi di€u
tri noi tru se duqc xac dinh bfing dan vi giuong b�nh bfing 0 1 ngay tra len ho�c ngay
ra vi�n trir ngay vao vi�n cong 01 (tuy theo di€u ki�n nao thip han se duqc ap d1,lllg)
Trong truong hqp b�nh vi�n kh6ng cfrp duqc giiy ra vi�n ho�c xufrt vi�n thi h6 sa/bao
cao y tS thS hi�n r5 thm gian di€u tri se duqc coi nhu chung tu thay thS.
Vi�c di€u tri noi tru chi duqc chfrp nh?n khi b�nh nhan thvc hi�n di€u tri t?i mot b�nh
vi�n, kh6ng phai la phong kham hay ca so di€u tri ngo?i tru. Dinh nghia v€ b�nh vi�n,
phong kham va ca s6 di€u tri ngo?i tru da duqc quy dinh t?i Thong tu s6 41/2011/TT
B YT ngay 14/11/2011 cua Boy tS va cac van ban sua d6i, b6 sung, thay thS (nSu c6)

25. Chi phi tli€u tri tru&c khi nh{ip vifn
La cac chi phi kham, C?n lam sang va ti€n thu6c theo chi dinh cua bac sy, lien quan
trvc tiSp dSn b�nh, thai san d.n phai nh?p vi�n, duqc thvc hi�n tru6'c khi nh?p vi�n
trong vong t6i da kh6ng vuqt qua s6 ngay duqc ghi tren hqp d6ng/giiy chung nh?n

bao hiSm.
26. Chi phi ttiiu tri sau khi xuiit vifn
La cac chi phi kham, C?n lam sang va ti€n thu6c theo chi dinh cua bac sy, lien quan
tr\JC tiSp dSn b�nh, thai san ngay sau khi di€u tri n(>i tru nhung t6i da kh6ng vuqt qua
s6 ngay duqc ghi tren hQ'p d6ng/giiy chung nh?n bao hiSm:
- C?n lam sang, dan thu6c duqc ke lien t\lc ngay sau khi xufrt vi�n;
- Truong hqp khong d.n di€u tri lien t\)C thi chi phi tai kham !fin d§u tien kS tu ngay
xufrt vi�n duqc tinh vao quy€n !qi nay.
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2 7. Chiim s6c y ti t{li nha 
La cac dich V\J cham s6c y t€ (khong bao g6m chi phi di l?i) ctia m9t dibu du5'ng duqc 
d.p gi§.y phep ho?t d9ng ho�c chung chi hanh nghb hqp phap duqc tht,rc hi�n t?i nha
ctia Nguai duqc bao hi�m va ngay sau khi ra vi�n nhung t6i da kh6ng vuqt qua s6
ngay duqc ghi tren hqp d6ng/gi§.y chung nh?n bao hi�m. Dich V\J nay phai duqc thµc
hi�n theo chi dµih ctia bac sy dibu tri vi nhfrng ly do d�c thu ctia nganh y.
28. Diiu trj Ngo(li tru

La vi�c dibu tri b�nh, thai san ctia Ngum duqc bao hi�m da kham b�nh, chua b�nh t?i
m9t ca sa y t€ c6 gi§.y phep ho?t d9ng hqp phap ma kh6ng phai nim vi�n, dibu tri n9i
tru ho�c dibu tri trong ngay.
29. C(i.n Lam sang
La khi Bae sy kham b�nh cho nguai duqc bao hi�m th§.y dn thi€t phai chi dinh lam
xet nghi�m, chAn doan hinh anh, tham do chuc nang hay cac thti thu?t khac nhim ml,lC
dich duy nh§.t d� chAn doan va dibu tri b�nh, kh6ng bao g6m cac xet nghi�m mang tinh
ki�m tra, t§m soat, lo?i tru/phan bi�t, theo doi dinh ky trong cung m9t 1§.n kham b�nh.
30. Llin kham, chira bfnh
La m9t 1§.n nguai b�nh la nguai duqc bao hi�m du9c bac sy tham kham lam sang c6
ho�c khong k€t hqp v&i c� lam sang nhim ml,lc dich chk doan b�nh, chua b�nh,
kh6ng plw tlm9c 1§.n kham k€t thuc trong m9t hay nhi€u ngay.
Cac truang hqp C\l th�:
- Truang hqp nhibu bac sy chuyen khoa cung h9i chAn tru6c m9t nguai b�nh theo quy
ch€ b�nh vi�n thi chi duqc tinh la m9t 1§.n kham, chua b�nh.
- Truong hqp nguai b�nh kham m9t chuyen khoa nhi€u lfrn trong ngay, t?i m9t hay
nhi�u ca sa y t€ khac nhau c6 cung 1 chk doan/k€t lu� b�nh thi chi OUQ'C tinh la m9t
1§.n kham, chua b�nh.
- Truang hqp nguai b�nh phai kham nhibu chuyen khoa khac nhau du c6 chi dinh ctia
bac sy trong cung m9t ca sa y t€, thµc hi�n trong m9t ngay hay nhi�u ngay ma c6 cung
1 chAn doan/k€t lu?n b�nh thi vfu1 chi tinh la m9t 1§.n kham, chua b�nh.
- Truang hqp nguai b�nh da kham b�nh c6 chfrn doan b�nh va bac sI chi dinh phuang
phap dibu tri trong nhi�u ngay thi k� tu ngay kham b�nh d€n ngay k€t thuc di�u tri
OUQ'C tinh la 1 1§.n kham, chua b�nh.
- Chi dinh tai kham ngay sau d6 ctia bac sy cho du dn phai ti€p tl,lc dibu tri, theo doi
hay khong c§.n di�u tri se duqc tinh nhu m9t 1§.n kham, chfra b�nh d9c l?p.
- Truang hqp ra vi�n khong phai dung thu6c lien tl,ic ngay sau khi ra vi�n thi chi dinh
tai kham duqc coi la 1 1§.n kham, chua b�nh d9c l?p.
- D6i v6i truang hqp dibu tri theo dqt (v?t ly tri li�u, cham cuu, khi rung, tiem/truybn
thu6c ngo?i tru), s6 ngay dibu tri theo chi dinh ctia bac sy duqc tinh la m9t 1§.n kham,
chua b�nh.

7 














































































