
BẢO HIỂM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE CATHAY

BẢO VỆ SỨC KHỎE 
MỘT CÁCH TOÀN DIỆN



BẢO HIỂM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE CATHAY
Sức khỏe là một tài sản vô giá và cũng là một nền tảng vô cùng quan trọng để 
vững bước chinh phục mọi thử thách trên hành trình cuộc sống.

Cathay Life Việt Nam xin gửi bạn thẻ thông hành Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe 
Cathay đem đến một hành trang sức khỏe vững vàng tiếp bước chinh phục mọi 
mục tiêu, an tâm chăm sóc sức khỏe.





Quyền lợi bảo hiểm toàn 
diện, đáp ứng mọi nhu cầu 

chăm lo sức khỏe

GIẢI PHÁP 
BẢO HIỂM TRỌN VẸN

Đa dạng về các chương trình 
bảo hiểm có thể lựa chọn với 
chương trình Kim Cương lên 

đến 1,2 tỷ đồng

LINH HOẠT 
LỰA CHỌN DỊCH VỤ

Mạng lưới Bệnh viện và 
Phòng khám liên kết với 
Cathay dành cho dịch vụ 
bảo lãnh viện phí rộng khắp 

Việt Nam

DỊCH VỤ 
BẢO HIỂM TỐI ƯU

Phạm vi bảo hiểm trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam và 
các nước trong khu vực 

Châu Á

PHẠM VI 
BẢO HIỂM TỐI ĐA

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

CÁC LỰA CHỌN BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 180 triệu
đồng/năm

8 triệu
đồng/năm

Không
áp dụng

300 triệu
đồng/năm

12 triệu
đồng/năm

7 triệu
đồng/năm

600 triệu
đồng/năm

20 triệu
đồng/năm

10 triệu
đồng/năm

1,2 tỷ 
đồng/năm

40 triệu
đồng/năm

15 triệu
đồng/nămCHĂM SÓC NHA KHOA

ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe Cathay hỗ trợ chi trả các chi phí y tế với 4 kế hoạch để bạn có thể lựa chọn 
phù hợp với nhu cầu:





Điều trị tổn thương răng 
do tai nạn

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BẠC

QUYỀN LỢI HẠN MỨC PHỤ

Hạn mức quyền lợi tối đa 180 triệu/năm

25 triệu/lần
(Tối đa 

1 triệu/ngày)

VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

300 triệu/năm

50 triệu/lần
(Tối đa 

1,6 triệu/ngày)

600 triệu/năm

100 triệu/lần
(Tối đa 

2,4 triệu/ngày)

1,2 tỷ/năm

240 triệu/lần
(Tối đa 

4 triệu/ngày)

12 triệu/lần
(Tối đa 

1 triệu/ngày)

25 triệu/lần
(Tối đa 

1,6 triệu/ngày)

50 triệu/lần
(Tối đa 

2,4 triệu/ngày)

120 triệu/lần
(Tối đa 

4 triệu/ngày)

Điều trị nội trú 
không có phẫu thuật
(Chi phí giường và phòng)

Điều trị nội trú 
có phẫu thuật
(Chi phí giường và phòng)

7 triệu /năm 10 triệu/năm

5 triệu/năm 7 triệu/năm 10 triệu/năm 20 triệu/năm

5 triệu/năm 20 triệu/nămĐiều trị sau khi xuất viện

Chi phí phẫu thuật 
nội soi ngoại trú

80.000/ngày 150.000/ngày

4 triệu/năm2 triệu/năm

200.000/ngày

6 triệu/năm

350.000/ngày

10 triệu/nămDịch vụ xe cấp cứu

Điều dưỡng tại nhà

180 triệu 300 triệu 600 triệu

Theo chi phí thực tế

1,2 tỷGhép tạng

Điều trị ngoại trú do tai nạn 
tại phòng cấp cứu 1,2 triệu/Tai nạn 2,5 triệu/Tai nạn 5 triệu/Tai nạn 7,5 triệu/Tai nạn

1,2 triệu/Tai nạn

Không áp dụng

2,5 triệu/Tai nạn 5 triệu/Tai nạn 7,5 triệu/Tai nạn

12 triệu/
lần mang thai

20 triệu/
lần mang thai

40 triệu/
lần mang thaiThai sản

Điều trị ung thư

18 triệu/lần
phẫu thuật

30 triệu/lần
phẫu thuật

60 triệu/lần
phẫu thuật

120 triệu/lần
phẫu thuật

Điều trị trước khi nhập viện

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ Đơn vị: đồng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Ghi chú: Chi phí được chi trả không vượt quá Hạn mức phụ của từng loại chi phí và của từng quyền lợi



CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BẠC

QUYỀN LỢI HẠN MỨC PHỤ

Hạn mức quyền lợi tối đa 8 triệu/năm

8 triệu/lần 12 triệu/lần 20 triệu/lần 25 triệu/lần

50.000/ngày 70.000/ngày 100.000/ngày 150.000/ngày

800.000/lần
thăm khám

VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

12 triệu/năm

1,2 triệu/lần
thăm khám

20 triệu/năm

2 triệu/lần
thăm khám

40 triệu/năm

4 triệu/lần
thăm khám

Chi phí phẫu thuật ngoại trú 
(không bằng phương pháp nội soi)

Điều trị ngoại trú 
(không phẫu thuật)
Đồng thanh toán 20:80

Chi phí vật lý trị liệu, trị liệu 
thần kinh cột sống trong 
điều trị ngoại trú

Đơn vị: đồng

Đơn vị: đồng

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOA

Hạn mức quyền lợi tối đa
Đồng thanh toán 20:80 Không áp dụng

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

7 triệu/năm 10 triệu/năm 15 triệu/năm

Ghi chú: Chi phí được chi trả không vượt quá Hạn mức phụ của từng loại chi phí và của từng quyền lợi

Ghi chú: Chi phí được chi trả không vượt quá Hạn mức phụ của từng loại chi phí và của từng quyền lợi





QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ Đơn vị: đồng

25 2.002.000

TUỔI BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

3.459.000 5.828.000 9.548.000

35 2.364.000 4.084.000 6.881.000 11.272.000

45 2.725.000 4.708.000 7.933.000 12.996.000

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Đơn vị: đồng

25 1.442.000

TUỔI BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

1.692.000 2.515.000 3.914.000

35 1.683.000 1.973.000 2.935.000 4.567.000

45 2.190.000 2.569.000 3.820.000 5.944.000

QUYỀN LỢI CHĂM SÓC NHA KHOA Đơn vị: đồng

25 ---

TUỔI BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

1.303.000 1.862.000 2.793.000

35 --- 1.303.000 1.862.000 2.793.000

45 --- 1.303.000 1.862.000 2.793.000

MINH HỌA PHÍ BẢO HIỂM







THÔNG TIN CẦN BIẾT

Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm đối với 
Người được bảo hiểm; hoặc do hành vi cố ý của Người được bảo hiểm;

Các Tình trạng tồn tại trước, các Bệnh di truyền, các Tình trạng bẩm sinh và các triệu chứng, 
biến chứng của chúng;

Khám sức khỏe tổng quát hoặc kiểm tra sức khỏe, bất kỳ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, 
thuốc hay dịch vụ nào mà không cần thiết cho việc chẩn đoán hay điều trị;

Phẫu thuật thẩm mỹ và các điều trị mang tính chất thẩm mỹ;

Điều trị không theo Sự cần thiết về mặt y khoa hoặc điều trị thí nghiệm hoặc chưa được 
chứng minh;

Điều trị bằng y học khác không phải là tây y như là y học cổ truyền/y học dân tộc, đông y, trừ 
trường hợp vật lý trị liệu;

Điều trị ở những nơi không có giấy phép khám chữa bệnh hợp pháp hoặc không có chức 
năng điều trị Bệnh hoặc Thương tích có liên quan;

Các loại trừ khác được quy định cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm
Chi tiết vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm được Bộ Tài Chính phê duyệt

Quan hệ với Người được bảo hiểm
của sản phẩm chính

Tuổi tham gia
tối thiểu

Bản thân

Vợ / Chồng 0 tuổi
(sau 30 ngày)

65 tuổi

65 tuổi

25 tuổi

70 tuổi

70 tuổi

25 tuổiCon cái

Tuổi tham gia
tối đa

Tuổi gia hạn
tối đa

TUỔI THAM GIA:

TÓM TẮT CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM:

1 năm và được gia hạn hàng nămTHỜI HẠN HỢP ĐỒNG:

bằng Thời hạn hợp đồngTHỜI HẠN ĐÓNG PHÍ:

Năm / Nửa năm / Quý / ThángĐỊNH KỲ ĐÓNG PHÍ:



CÔNG TY TNHH BHNT CATHAY - VIỆT NAM
Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, 

Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Hotline: +84 28 6255 6393               Fax: +84 28 6255 6399            Website: cathaylife.com.vn24h


