BẢO HIỂM

CHĂM SÓC SỨC KHỎE
CATHAY 2021

SỨC KHỎE LÀ NỀN TẢNG CỦA HẠNH PHÚC
Khi con người ang hối hả tạo ra của cải vật chất ể làm giàu cho bản thân, gia ình và xã hội, họ
ã lãng quên sức khỏe của chính bản thân ể khi có tất cả tài sản trong tay thì mới i tìm lại sức
khỏe với cái giá thậm chí ắt ỏ hơn.
Thấu hiểu ược nỗi lo này, Công ty TNHH Cathay Việt Nam mang ến một giải pháp chăm sóc sức
khỏe toàn diện dành cho khách hàng qua Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe Cathay 2021.
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SỨC KHỎE LÀ NỀN TẢNG CỦA HẠNH PHÚC

BẢO HIỂM CHĂM SÓC
SỨC KHỎE CATHAY 2021
Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Cathay 2021
mang ến một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện
dành cho khách hàng. Quý khách sẽ ược các chăm
sóc tại các bệnh viện chất lượng hàng ầu, cùng với sự
hỗ trợ của các liệu pháp y tế tiên tiến nhất hiện nay ở
Đài Loan và Việt Nam với Số Tiền Bảo Hiểm lên ến 1,8
tỷ ồng mỗi năm.

ƯU VIỆT

TOÀN DIỆN

TIỆN LỢI

Được tiếp cận nền y học
tiên tiến tại Đài Loan với các
liệu pháp như proton hỗ trợ
iều trị ung thư, và liệu
pháp cấy ghép nội tạng

Đáp ứng mọi nhu cầu chăm
sóc sức khỏe và nhân thọ

Hỗ trợ bảo lãnh viện phí
tại các cơ sở y tế có liên
kết với Cathay Life và
Pacific Cross Việt Nam trên
toàn lãnh thổ
Việt Nam và Đài Loan
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QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HẠN MỨC QUYỀN LỢI TỐI ĐA

Sản phẩm bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021 mang ến cho quý khách hai chương trình bảo
hiểm với hai mức bảo vệ khác nhau. Các quyền lợi chính ược thể hiện với mức bảo vệ tối a của từng
quyền lợi trong một năm hợp ồng.
Đơn vị: ồng
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

BẠCH KIM

KIM CƯƠNG

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

1,2 tỷ ồng/Năm
hợp ồng

1,8 tỷ ồng/Năm
hợp ồng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TỬ VONG

400 triệu ồng

600 triệu ồng

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM PHỤ TRỘI
TỬ VONG DO TAI NẠN

200 triệu ồng

300 triệu ồng

QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Cathay sẽ chi trả Quyền lợi iều trị nội trú theo giới hạn chi trả cho từng bệnh như sau nếu sự kiện bảo hiểm
xảy ra sau Thời gian chờ:
Đơn vị: ồng
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

BẠCH KIM

KIM CƯƠNG

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
CÓ PHẪU THUẬT
(Chi phí giường và phòng;
phòng chăm sóc ặc biệt;
phẫu thuật, các chi phí khác)

240 triệu/lần nằm viện.
Chi phí Giường và phòng:
Tối a 4 triệu/ngày

360 triệu/lần nằm viện.
Chi phí Giường và phòng:
Tối a 6,4 triệu/ngày

ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
KHÔNG CÓ PHẪU THUẬT
(Chi phí giường và phòng,
phòng chăm sóc ặc biệt,
các chi phí khác)

120 triệu/lần nằm viện
Chi phí Giường và phòng:
Tối a 4 triệu/ngày

180 triệu/lần nằm viện
Chi phí Giường và phòng:
Tối a 6,4 triệu/ngày

DỊCH VỤ XE CẤP CỨU

Tối a 10 triệu/Năm hợp ồng

Tối a 16 triệu/Năm hợp ồng

CẤY GHÉP NỘI TẠNG

Tối a 600 triệu/lần ghép tạng

Tối a 900 triệu/lần ghép tạng

LIỆU PHÁP PROTON

Tối a 400 triệu/Năm hợp ồng

Tối a 640 triệu/Năm hợp ồng

Ghi chú 1: Quyền lợi iều trị nội trú ược trả theo chi phí hợp lý theo thông lệ phát sinh thực tế nhưng không vượt quá các hạn mức phụ của từng quyền
lợi và từng loại chi phí. Chi phí giường và phòng là sáu mươi (60) ngày, phòng chăm sóc ặc biệt là ba mươi (30) ngày cho mỗi năm hợp ồng.
Ghi chú 2: Tổng quyền lợi chi trả cho Quyền lợi iều trị nội trú trong một năm hợp ồng sẽ không vượt quá Hạn mức quyền lợi tối a của Chương trình
bảo hiểm ã chọn.
Ghi chú 3: Đối với các hình thức tổn thương của dây chằng và sụn chêm: Công ty chi trả trên cơ sở Đồng thanh toán 30:70 (Người ược bảo hiểm tự trả
30% của Chi phí hợp lý theo thông lệ).

THỜI GIAN CHỜ

Thời gian chờ là khoảng thời gian mà Cathay không có trách
nhiệm chi trả bất kỳ quyền lợi nào cho những sự kiện bảo hiểm
xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm cả trường hợp mà
ngày nhập viện nằm trong thời gian này nhưng ngày xuất viện
nằm ngoài thời gian này. Thời gian chờ ược tính từ Ngày hiệu
lực hoặc Ngày khôi phục hiệu lực, tùy theo ngày nào ến sau.
Các sự kiện bảo hiểm dưới ây có thời gian chờ như sau:
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Điều trị nội trú với bệnh ặc biệt và các biến chứng của chúng: Ba (03) tháng
Điều trị nội trú với các bệnh khác: Một (01) tháng.
Điều trị nội trú có nguyên nhân do Tai nạn, quyền lợi bảo hiểm tử
vong,quyền lợi bảo hiểm phụ trội tử vong do Tai nạn: Không áp dụng.

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Đơn vị: ồng

Anh Nguyễn Văn An, 35 tuổi, có sức khỏe tiêu chuẩn và nghề nghiệp
thuộc nhóm 1. Anh tham gia bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Cathay 2021,
chương trình Bạch Kim và tự ộng gia hạn sản phẩm trong 5 năm.
Chi phí và quyền lợi của anh An ược thể hiện như sau:

Người ược
bảo hiểm
Nguyễn Văn An
TRƯỜNG HỢP 1:

Năm HĐ

1

2

3

4

5

9,213,000

9,968,000

10,020,000

10,102,000

10,223,000

Dịch vụ xe cấp cứu

Điều trị nội trú

Cấy ghép nội tạng

+
+
10 triệu
240 triệu
600 triệu
850 triệu
Anh An không may bị tai nạn và ược xe cấp cứu ưa vào nhập viện ể iều trị nội trú có phẩu thuật cấy ghép
nội tạng. Giả sử thời gian iều trị là 60 ngày và mọi chi phí iều trị ều phát sinh lên ến giới hạn chi trả tối a.
TRƯỜNG HỢP 2:

Dịch vụ xe cấp cứu
+ Điều trị nội trú

Quyền lợi tử vong phụ trội
do tai nạn

Quyền lợi tử vong

50 triệu
+
400 triệu
+
200 triệu
650 triệu
Anh An không may bị tai nạn và ược xe cấp cứu ưa vào nhập viện. Mặc dù anh ược cứu chữa tích cực nhưng
10 ngày sau anh vẫn tử vong. Giả sử mọi chi phí iều trị ều phát sinh lên ến giới hạn chi trả tối a.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

QUY ĐỊNH THAM GIA

TUỔI THAM GIA

0 Tuổi ến 65 Tuổi

TUỔI GIA HẠN TỐI ĐA

70 Tuổi

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm sẽ không ược chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do một các các nguyên nhân sau:
Hành vi cố ý của Người ược bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người thụ hưởng ối với Người ược bảo hiểm; hoặc
Các hình thức của bệnh thoái hóa xương; các chứng thoát vị của NĐBH dưới 10 tuổi; hoặc
Các bệnh lây truyền qua ường tình dục và các biến chứng, di chứng của chúng; hoặc
Chiến tranh, bạo ộng, khủng bố, tấn công giết người vô cớ Vi phạm luật giao thông, uống rượu bia, sử dụng chất kích thích; hoặc
Điều trị thẩm mỹ, ịnh hình, iều trị vô sinh… ; hoặc
Khám sức khỏe tổng quát hoặc kiểm tra sức khỏe, bất kỳ xét nghiệm, chẩn oán hình ảnh, thuốc hay dịch vụ nào mà không cần
thiết cho việc chẩn oán hay iều trị một Bệnh/Thương tích ược bảo hiểm; hoặc
Thương tích phát sinh trong khi tập luyện hoặc tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt ộng nguy hiểm; hoặc
Các tật khúc xạ của mắt Các dụng cụ/ thiết bị hiệu chỉnh, kính eo mắt…; hoặc
Các nguyên nhân khác theo quy ịnh tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.
Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các ặc iểm của sản phẩm
Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm ược Bộ Tài Chính phê duyệt
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“Cùng Gieo Mầm Hôm Nay
Cho Tương Lai Phồn Thịnh”

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.vn

