
 

BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ VÀ TIM MẠCH 
Ban hành kèm theo Quyết định số  7158 /QĐ-BHBV ngày 06  tháng  10  năm 2017         

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              Đơn vị: USD 

                                    CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM 
 

Giới hạn trách nhiệm tối đa cho một Người được bảo hiểm 

Bảo hiểm toàn bộ chị phí điều trị y tế, chuyên khoa, chi phí cho nhân viên 
y tế, viện phí tại các bệnh viện được chấp nhận trước bởi PGH, chi phí di 
chuyển đến Mỹ và các chi phí ăn ở khác trong năm bảo hiểm. 

US$ 2,000,000 

 

Các giới hạn phụ 

1. Chi phí đi lại và ăn ở cho Người được bảo hiểm hoặc cho Người được 
bảo hiểm và 1 người đi cùng 

 
Chi phí đi lại và ăn ở cho một đợt điều trị (giới hạn tối đa cho khoản chi 
phí ăn ở là US$ 300/ngày) 

 

US$ 20,000 

 

2. Vận chuyển trong trương hợp tử vong US$ 5,000 

3. Giới hạn tối đa cho mỗi đợt điều trị 

A. Trường hợp điều trị ung thư 
Bên cạnh đó, tính thêm 245 ngày tính vào khoảng thời gian tối đa để 
tiếp tục hoặc kéo dài thêm cho việc điều trị ung thư 
 

Tổng cộng 

B. Cho tổng số các đợt điều trị khác 

THEO NGÀY 

120 

245 

365 

90 

 
 



 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM: 
 

Độ tuổi Phí bảo hiểm theo năm ($US) 

01 – 19  122.55 

20 – 29  142.80 

30 – 34  213.75 

35 – 39  293.09 

40 – 44  375.20 

45 – 49  540.29 

50 – 54 712.18 

55 – 59 944.82 

60 – 64  1,048.02 

65 – 69 1,262.83 

70 – 74  1,381.92 

75 – 79  1,378.06 

80 – 84 1,363.22 

85 – 89 1,416.40 

90 – 94  1,547.51 

95 – 99 1,647.80 

 


