
Chất lượng y tế đẳng cấp quốc tế tại Đài Loan
Xứng đáng để bạn tin dùng

Tham gia “Gói Dịch vụ Y tế Tổng hợp Quốc tế” để đảm bảo bảo hiểm y tế tại cả Việt Nam 
và Đài Loan. Chi phí y tế sẽ được chi trả từ quyền lợi bảo hiểm. Các dịch vụ gia tăng có 
thể lựa chọn như: tư vấn từ xa, sắp xếp du lịch y tế tại Đài Loan để kiểm tra sức khỏe, 
phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị nha khoa cùng nhiều dịch vụ tùy chọn khác.

Chất lượng cao, Phục vụ tận tâm, Chi phí hợp lí, Dịch vụ chuyên khoa, Công nghệ đột phá, Ðội ngũ y tế hàng đầu
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Chất lượng cao
Quốc gia đầu tiên tại châu Á áp dụng hệ thống 
độc lập đánh giá chất lượng bệnh viện
18 bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng Joint 
Commission International Hospital Accreditation (Mỹ)

Chi phí hợp lí
Chi phí phẫu thuật tại Đài Loan chỉ bằng 1/5 so 
với Mỹ và 1/6 so với Anh.

Trang bị 43 máy PET/CT và 200 máy MRI
Hệ thống công nghệ xạ trị Proton đầu tiên được 
đưa vào hoạt động năm 2015

Công nghệ đột phá

Phục vụ tận tâm
Mỗi bệnh viện cung cấp dịch vụ trung tâm quản lý 
sức khỏe 
Chăm sóc khách VIP (xe đưa đón tại sân bay, 
phiên dịch viên…)

Dịch vụ chuyên 
Phòng ngừa bệnh tật, kiểm tra sức khỏe tổng quát, 
chẩn đoán và điều trị
Y học kết hợp Đông-Tây y

Đội ngũ y tế hàng 
Có 29,28 bác sĩ chăm sóc và có 71,02 giường bệnh 
cho mỗi 10.000 bệnh nhân.
Tỷ lệ sống sót trung bình 5 năm sau cấy ghép gan 
trong năm năm lên đến 93,5%

Nguồn: Trang điện tử y tế toàn cầu về y tế quốc tế tại Đài Loan



Cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế

Dịch vụ y tế 
quốc tế 

Bệnh viện tại Đài Loan

EUCARE App

Trung tâm quản lý sức khỏe

Skyvision Assistance

Cathay Life Việt Nam

Tư vấn y khoa

Kiểm tra sức khỏe 
tại Đài Loan

Du lịch y tế, du lịch 

Sản phẩm bảo hiểm

Chất lượng cao Dịch vụ chuyên khoa,
Công nghệ đột phá
Đội ngũ y tế hàng đầu

Phục vụ tận tâm
Chi phí hợp lí

Tư vấn khẩn cấp 24/7 (Miễn phí cho đến 30/06/2022)
Tư vấn ý kiến y tế thứ hai (Miễn phí cho đến 30/06/2022)
Tham vấn sức khỏe nhiều bên và hỗ trợ trực tuyến

Phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị nha khoa…
Du lịch (Khách hàng được giảm giá 10% khi đặt qua Skyvision 
Assistance)

Trung tâm quản lý sức khỏe Cathay cung cấp dịch vụ kiểm tra sức 
khỏe toàn diện (không bao gồm thực phẩm chức năng dinh dưỡng) 
với chi phí được chiết khấu,.
Gói kiểm tra sức khỏe đặc biệt dành cho chủ sở hữu thẻ Đồng hương 
hải ngoại
Gói giảm giá dành cho chủ sở hữu thẻ Đồng hương hải ngoại

Dịch vụ bảo lãnh viện phí
Hợp tác với hơn 200 bệnh viện tại Việt Nam và 48 bệnh viện  
tại Đài Loan

Thực hiện bởi :


