Để gia tăng cơ hội kết nối kinh
doanh không giới hạn, hãy
chọn bảo hiểm sức khỏe
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Nhân viên khỏe mạnh.
Doanh nghiệp hưng
thịnh. Cùng nhau
vươn tới đỉnh cao.
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Chúng tôi mang đến cho
bạn sự linh hoạt và hỗ trợ
Và còn hơn thế nữa
Cũng như bạn, mỗi ngày, chúng tôi chinh phục những tầm cao mới và
thúc đẩy các thành công trong kinh doanh. Chúng tôi là một thương hiệu
bảo hiểm sức khỏe toàn cầu với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn
vượt trội. Hơn hết, sức khỏe và vấn đề chăm sóc y tế của nhân viên
trong công ty của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
Chúng tôi không những giúp bạn và nhân viên sống khỏe mạnh mà còn
xây dựng một chương trình chăm sóc sức khỏe linh hoạt nhằm giúp bạn
kiểm soát chi phí. Nhờ đó, bạn và công ty của bạn tự do để tiến xa hơn.
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Lựa chọn

Thoải mái

Quan tâm

Kiểm soát

Tiện ích

Với Aetna Summit, bạn sẽ là người
quyết định chọn một trong năm
chương trình bảo hiểm sức khỏe,
linh động lựa chọn các quyền lợi và
khu vực địa lý theo nhu cầu kinh
doanh của bạn, bất kể nhân viên
bạn ở đâu

Chúng tôi hỗ trợ đến từng nhân viên của
bạn trong việc chăm sóc sức khỏe và sống
khỏe mạnh của họ. Chúng tôi không chỉ
thụ động trả lời họ mà còn chủ động giúp
họ lên kế hoạch, bảo vệ và phòng ngừa
khỏi các sự cố sức khỏe

Bạn cần nhớ rằng chúng tôi sẽ giúp
nhân viên của bạn và gia đình họ
được an toàn khi ở nước ngoài bằng
những phương tiện bao gồm sự hỗ
trợ tận tay khi có bạo động chính trị
hoặc thiên tai xảy ra.

Chúng tôi luôn bên bạn dù
bạn ở bất cứ đâu. Chỉ cần vào
trang điện tử của chúng tôi
bằng một ứng dụng trên điện
thoại, bạn có thể sử dụng dịch
vụ của chúng tôi mọi lúc.

Bằng những công cụ tiện lợi và phù
hợp với cuộc sống bận rộn, chúng tôi giúp
nhân viên của bạn tăng thêm sức mạnh
trong việc chăm sóc đời sống và sức khỏe, ví
dụ như chương trình Hỗ Trợ Nhân Viên của
chúng tôi cho họ truy cập và được tư vấn giải đáp
các vướng mắc hay khó khăn trong cuộc sống.
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Choice
Đây là chương trình chăm sóc sức khỏe
Hãy để nó giúp ích cho công ty của bạn
Mỗi công ty là một sự khác biệt. Vì thế, chúng
tôi đưa ra các chương trình bảo hiểm linh hoạt
với các quyền lợi lựa chọn. Nhờ đó bạn có thể
tối ưu hóa việc đầu tư chăm sóc sức khỏe, chỉ
cần trả những gì bạn cần. Bắt đầu bằng việc lựa
chọn 1 trong 5 chương trình của Aetna Summit,
từ Aetna Summit 1750 đến Aetna Summit 5000+,
và mở rộng thêm những quyền lợi phù hợp với
nhu cầu kinh doanh của công ty bạn.
Hãy tìm hiểu những lựa chọn để có gói
bảo hiểm phù hợp
Aetna Summit cho phép bạn thêm hoặc bớt quyền lợi,
tăng hoặc giảm hạn mức quyền lợi một cách linh động
nhằm có được chương trình phù hợp nhất. Bạn có thể:

•

Thêm các quyền lợi như thai sản, chăm sóc nha &
thị lực, và vận chuyển y tế không khẩn cấp

•

Bớt các quyền lợi như khám tâm thần ngoại trú, các
biến chứng thai sản, và HIV/ AIDS

•

Tăng hoặc giảm các quyền lợi như khám, điều trị và
các xét nghiệm ngoại trú

•

Bỏ, giảm hoặc tăng mức miễn thường, bỏ, hoặc tăng
mức đồng bảo hiểm

•
•
•

Thêm quyền lợi bảo lãnh viện phí cho điều trị ngoại trú

•

Cung cấp những gói bảo hiểm khác nhau cho các
nhóm đối tượng nhân viên khác nhau trong cùng một
hợp đồng

•

Thêm vào các quyền lợi tự chọn như thai sản, du lịch
toàn cầu hoặc tai nạn

Chọn khu vực bảo hiểm phù hợp nhất
Bảo hiểm cho những bệnh có sẵn, áp dụng cho nhóm
từ 10 nhân viên trở lên có sự chấp thuận của Aetna

Linh hoạt hơn cho nhóm từ 50 nhân
viên trở lên
Chúng tôi linh hoạt hơn trong việc thiết kế chương
trình cho nhóm từ 50 nhân viên trở lên. Hãy trao đổi
cụ thể với nhân viên phát triển kinh doanh để có thông
tin chi tiết hơn.
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Hãy cho chúng tôi biết
những nhu cầu của công ty
và nhân viên của bạn để
chúng tôi thiết kế chương
trình phù hợp nhất cho bạn
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Lựa chọn
Làm thế nào để thiết kế chương trình bảo
hiểm phù hợp với nhu cầu của Công ty bạn
Hãy lựa chọn Aetna SummitSM

Lựa chọn phạm vi địa lý bảo hiểm

Bạn sẽ hài lòng khi hiểu rằng mỗi gói bảo hiểm Aetna
Summit đều cung cấp đầy đủ các quyền lợi chuẩn, từ
điều trị nội trú, điều trị trong ngày đến ung thư, vận
chuyển y tế cấp cứu và hồi hương.

Phạm vị địa lý bảo hiểm bạn chọn sẽ giúp định hình
gói bảo hiểm và phí. Bạn có 7 khu vực địa lý để lựa
chọn. Đối với các Nhóm Nhân viên cư trú ở những vùng
khác nhau, bạn có thể lựa chọn những chương trình
bảo hiểm khác nhau cho họ trong cùng một hợp đồng.
Tối thiểu Nhân viên của bạn cần được bảo hiểm tại nơi
họ đang cư trú. Ví dụ, nếu 1 nhóm Nhân viên của bạn
đang cư trú tại 1 nước thuộc Châu Âu, Khu vực 5, bạn
có thể lựa chọn từ Khu vực 1 đến Khu vực 5.

Dĩ nhiên luôn luôn có các quyền lợi khác nữa khi bạn
quan tâm, cùng với việc hỗ trợ bạn linh hoạt thêm
quyền lợi khi cần. Vui lòng tham khảo bảng tóm tắt
quyền lợi bảo hiểm ở trang 7 để có thêm chi tiết.
Cho dù Nhân viên của bạn ở đâu, đội ngũ của chúng tôi
luôn cung cấp những dịch vụ vượt trội và kinh nghiệm
tại địa phương nơi nhân viên bạn cư trú. Và, bạn có thể
tự tin rằng các chương trình bảo hiểm của chúng tôi luôn
tuân thủ các thể chế pháp lý địa phương quy định.

Giải pháp vượt trội
Aetna Summit mang đến
là luôn có gói quyền lợi
toàn diện, kèm theo là
các lựa chọn bảo hiểm
linh hoạt phù hợp với
nhu cầu và chi phí của
bạn
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•
•

Khu vực 7 chỉ bảo hiểm ở Châu Phi

•

Khu vực 5 bao gồm khu vực 6 cùng với
Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh

•

Khu vực 4 bao gồm khu vực 5 cùng với Úc,
New Zealand, Kuwait, Qua-tar, Singapore và
các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

•
•
•

Khu vực 3 bao gồm khu vực 4, và Trung Quốc

Khu vực 6 bao gồm Châu Phi, Châu Á
(loại trừ Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore)
và Trung Đông (loại trừ Kuwait, Qatar và các Tiểu
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)

Khu vực 2 toàn cầu, trừ Mỹ
Khu vực 1 toàn cầu, bao gồm Mỹ. Khu vực 1
chỉ áp dụng cho Aetna Summit 5000 và 5000+.

Aetna SummitSM Bảng tóm tắt quyền lợi

Các lựa chọn cho Nhóm từ 3 Nhân viên trở lên
Aetna SummitSM
1750
USD 1,750,000

Hạn mức bảo hiểm chung

Quyền lợi điều trị nội trú và trong ngày

Aetna SummitSM
2500
USD 2,500,000

Aetna SummitSM
4000
USD 4,000,000

Aetna SummitSM
5000
USD 5,000,000

Aetna SummitSM
5000+
USD 5,000,000

Điều trị nội trú và trong ngày

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi phí giường cho Cha hoặc Mẹ
Điều trị nội trú bệnh cấp tính
cho trẻ sơ sinh
(trường hợp thụ thai tự nhiên)
Điều trị cấp cứu nội trú và trong
ngày ngoài phạm vi địa lý bảo
hiểm

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

USD 150,000

USD 150,000

USD 150,000

USD 150,000

1

USD 5,000

USD 15,000

USD 30,000

USD 50,000

Bảo hiểm với Khu vực 1

Không bảo hiểm

USD 5,000

USD 10,000

1

Điều trị tâm thần nội trú
(tối đa 30 ngày)
Quyền lợi ngoại trú

Điều trị ngoại trú sau khi xuất
viện (tối đa 90 ngày)2

Phẫu thuật ngoại trú

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ
Điều trị nha khoa ngoại trú cho
1
các tổn thương do tai nạn sau
Chi trả đầy đủ
nằm viện
Chi phí khám, điều trị và xét Ngoại Không bảo hiểm
trú bao gồm MRI

Chi trả đầy đủ

1

1

Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

1

Chi trả đầy đủ

1

USD 4,000

USD 4,000

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

Chi trả đầy đủ

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

USD 5,000

USD 15,000

1

Không bảo hiểm

USD 1,500

USD 2,000

Không bảo hiểm

USD 300

USD 750

USD 1,500

USD 1,500

Điều trị tâm thần ngoại trú

Không bảo hiểm

USD 1,000

USD 2,000

USD 10,000

USD 10,000

Điều trị cấp cứu ngoại trú ngoài
phạm vi địa lý bảo hiểm

Không bảo hiểm

USD 500

USD 500

USD 500

Bảo hiểm với Khu vực 1

1

Điều trị cấp cứu ngoại trú

Không bảo hiểm

Vật lý trị liệu ngoại trú
Thuốc bổ sung cho điều trị ngoạ
trú3
Thuốc đông y truyền thống điều
trị ngoại trú

1

Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ

Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ

Các quyền lợi khác

Vận chuyển y tế cấp cứu và hối
hương, Xe cấp cứu địa phương

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Điều trị ung thư

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1
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Tư vấn

Tư vấn

Phản hồi

Phản hồi

Phản hồi

Thiết bị y tế hỗ trợ

USD 1,000

USD 1,000

USD 1,000

USD 2,000

USD 2,000

Hỗ trợ tiền mặt (tối đa 20 đêm)

USD 125

USD 125

USD 125

USD 125

USD 125

Thẩm tách (loc) thận

Không bảo hiểm

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Điều trị bệnh giai đoạn cuối

Không bảo hiểm

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Chi trả đầy đủ

1

Biến chứng thai sản (trường hợp
thụ thai tự nhiên)

Không bảo hiểm

USD 15,000

USD 15,000

USD 50,000

1

Các dị tật bẩm sinh

Không bảo hiểm

USD 25,000

USD 50,000

USD 100,000

USD 100,000

Chương trình hỗ trợ nhân viên

Không bao gồm

Hỗ trợ trực tuyến, qua
điện thoại và trực tiếp

Hỗ trợ trực tuyến, qua
điện thoại và trực tiếp

Hỗ trợ trực tuyến, qua
điện thoại và trực tiếp

Hỗ trợ trực tuyến, qua
điện thoại và trực tiếp

Bệnh mãn tính và kiểm soát bệnh

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

HIV hoặc AIDS

Không bảo hiểm

USD 5,000

USD 10,000

USD 15,000

USD 15,000

Khám sức khỏe định kỳ

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

USD 500

USD 1,000

USD 1,000

Vận chuyển y tế không khẩn cấp
và hồi hương

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Chăm sóc thai sản và sinh con

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Chăm sóc và điều trị răng

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Chăm sóc mắt

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Niềng răng

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Trồng răng

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Không bảo hiểm

Cắt giảm quyền lợi
Thêm quyền lợi

1

Giảm hạn mức quyền lợi
Tăng hạn mức quyền lợi

2

Chi trả đầy đủ

Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ
Chi trả đầy đủ

Chi trả đến hạn mức trọn đời
Áp dụng thời gian chờ

Chi trả đầy đủ đến hạn mức chung.
Bao gồm bảo hiểm cho vật lý trị liệu, theo giới hạn quyền lợi của Aetna Summit 1750,
2500 và 4000.
3
Thuốc bổ sung cho điều trị ngoại trú bao gồm khám nhi, trị liệu nắn xương và trị liệu
thần kinh cột sống, theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.
1

Chi trả đầy đủ

Xin vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để có thông tin chi tiết
về các quyền lợi trong gói bảo hiểm Aetna Summit.
Khi chúng tôi đề cập bảo hiểm toàn cầu, xin lưu ý rằng Aetna không
thể và sẽ không cung cấp bất kì hợp đồng, việc chi trả bồi thường hoặc
dịch vụ vi phạm các luật định thương mại và kinh tế của Mỹ, Liên Hiệp
Quốc và Châu Âu.
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Lựa chọn mức miễn thường hoặc đồng
bảo hiểm
Mỗi chương trình bảo hiểm Aetna Summit đều có mức
miễn thường hoặc đồng bảo hiểm chuẩn, tùy thuộc vào
chương trình bạn chọn. Đó là số tiền nhân viên tự trả
đối với một hồ sơ yêu cầu bồi thường được bảo hiểm.
Bạn có thể chọn mức miễn thường hoặc đồng bảo hiểm
cao hơn để tiết kiệm chi phí đối với chương trình bảo
hiểm Aetna Summit bạn chọn.
Hoặc là, bạn có thể chọn không áp dụng mức miễn
thường hoặc đông bảo hiểm để nhân viên của bạn có
thể được hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí đầy đủ cho
các điều trị y tế.

•

Aetna Summit 1750
Mức miễn thường chuẩn là USD 2,000
Mức miễn thường tự nguyện là USD 0, 1,000, 4,000
• Aetna Summit 2500, 4000, 5000, 5000+
Đồng bảo hiểm chuẩn 10%, tối đa USD 2,000
Đồng bảo hiểm tự nguyện 0%; 20% tối đa USD
4,000; 30% tối đa USD 5,000

Những lựa chọn thẩm định rủi ro cho bạn
Chúng tôi đưa ra nhũng hình thức thẩm định y tế sau
đây, tùy theo số lượng nhân viên trong nhóm và được
chúng tôi chấp thuận:

•
•

Moratorium loại trừ bảo hiểm các bệnh có sẵn, đã
có những triệu chứng hoặc cần điều trị trong vòng 24
tháng trước khi hợp đồng có hiệu lực.
Medical History Disregarded (MHD) áp dụng cho
nhóm từ 10 nhân viên trở lên. Với hình thức này, bảo
hiểm được mở rộng bao gồm điều trị cho các bệnh có
sẵn, không áp dụng thời gian chờ cho răng và thai sản.

Với những công ty muốn chuyển hợp đồng từ các công
ty bảo hiểm khác về Aetna, chúng tôi có thể cung cấp
hình thức Continuous Transfer Terms để duy trì hình
thức và kết quả thẩm định hiện tại hoặc các điều khoản
đặc biệt.

Lựa chọn thêm dịch vụ bảo lãnh viện phí
Nếu người được bảo hiểm nhập viện hoặc khám chữa
bệnh trong ngày, cho dù bạn chọn gói bảo hiểm Aetna
Summit nào, chúng tôi cũng sẽ trực tiếp thanh toán viện
phí với cơ sở y tế theo hạn mức trên hợp đồng. Đây
được gọi là bảo lãnh viện phí và nó có nghĩa là nhân
viên của bạn không phải lo lắng về việc phải chi trả
trước một khoản tiền lớn. Họ chỉ cần thanh toán mức
miễn thường hoặc đồng bảo hiểm nếu có áp dụng.
Bên cạnh bảo lãnh viện phí cho điều trị nội trú và điều
trị trong ngày, nếu bạn chọn một trong các gói Aetna
Summit 2500, 4000, 5000 hoặc 5000+, bạn có thể chọn
thêm dịch vụ bảo lãnh viện phí ngoại trú. Với dịch vụ
này, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy tiện lợi hơn khi chi
phí khám ngoại trú được chúng tôi thanh toán trực tiếp
với cơ sở y tế.

Mạng lưới nhà cung cấp y tế của Aetna
Chúng tôi sở hữu một trong những mạng lưới cung cấp
y tế lớn nhất thế giới với hơn 1.2 triệu nhà cung cấp y tế
trên toàn cầu và ngày càng gia tăng.
Dưới đây là một vài ưu điểm khi sử dụng mạng lưới nhà
cung cấp y tế của chúng tôi:

•
•
•

Mức tạm ứng sẽ thấp hơn
Không cần phải trả trước để được bồi thường lại cho
các chi phí khám ngoại trú
Các hóa đơn sẽ được thanh toán trực tiếp cho các cơ
sở y tế

Bảo lãnh viện phí giúp cho
nhân viên của bạn có thể tiến
hành điều trị y tế mà không
phải chi trả trực tiếp cho
bệnh viện hoặc cơ sở y tế

Để có thông tin chi tiết về gói bảo hiểm, xin vui lòng tham khảo bảng tóm tắt quyền lợi, sổ tay bảo hiểm và bảng quy tắc bảo hiểm từ nhân viên
kinh doanh.
Khi chúng tôi đề cập bảo hiểm toàn cầu, xin lưu ý rằng Aetna không thể và sẽ không cung cấp bất kì hợp đồng, việc chi trả bồi thường hoặc dịch
vụ vi phạm các luật định thương mại và kinh tế của Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Châu Âu.
8
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Lựa chọn

Lựa chọn mua thêm quyền lợi bảo hiểm du lịch toàn cầu
Bất cứ nơi đâu nhân viên của bạn đi du lịch cùng gia đình, bạn bè hoặc đi
công tác, chúng tôi cung cấp gói bảo hiểm du lịch toàn cầu thường niên
cho các chuyến đi tối đa 180 ngày.
Bảng tóm tắt quyền lợi bảo hiểm du lịch của Aetna

Quyền lợi y tế

Hạn mức quyền lợi

Điều trị nội trú, trong ngày và ngoại trú và chi phí phòng giường2
Chi phí phòng giường tại bệnh viện và chi phí đi lại2

USD 3,400,000

Chi phí phòng giường tại bệnh viện và chi phí đi lại cho cha(mẹ), hoặc người
giám hộ hợp pháp đi cùng con trẻ được bảo hiểm khi điều trị nội trú2
Điều trị giảm đau ngay lập tức cho răng2
Quyền lợi du lịch
Mất hành lý, hủy chuyến hoặc cắt chuyến2
Hỗ trợ tiền mặt cho hoãn chuyến (hoãn mỗi 12 giờ liên tục)
Chi phí đi lại và ăn ở do trễ và lỡ chuyến2
Hỗ trợ tiền mặt khi bị tấn công trên máy bay (trì hoãn mỗi 24 giờ liên tục)
Quyền lợi đồ dùng cá nhân
Hư hại, mất hoặc bị đánh cắp hành lý và đồ dùng cá nhân2

USD 1,700
Hạn mức quyền lợi
USD 5,100
USD 85 (tối đa USD 255)
USD 1,700
USD 150 (tối đa USD 2,550)
Hạn mức quyền lợi
USD 510 cho 1 đồ vật, cặp hoặc bộ
(tối đa USD 3,400)

Chi phí cho đồ dùng vệ sinh thiết yếu và quần áo do hành lý đến trễ
(12 giờ hoặc hơn)

USD 170

Mất hoặc bị đánh cắp tiền cá nhân2

USD 850

Mất hoặc bị đánh cắp hộ chiếu và giấy tờ du lịch2

USD 850

Mức miễn thường

USD 42.50

Chi trả đến hạn mức của hợp đồng. Tất cả các hạn mức khác được chi trả cho từng chuyến đi.
Mức miễn thường áp dụng cho từng hồ sơ yêu cầu bồi thường.

1
2

Gói bảo hiểm du lịch mua thêm của Aetna chỉ áp dụng khi mua cùng chương trình Aetna Summit có hiệu lực. Để có thêm thông tin
chi tiết, xin tham khảo bảng quyền lợi bảo hiểm du lịch Aetna do nhân viên kinh doanh của chúng tôi cung cấp.
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Lựa chọn

Lựa chọn mua thêm bảo hiểm tai nạn
Để nhân viên của bạn hoàn toàn an tâm, chúng tôi cung cấp gói
bảo hiểm tai nạn toàn cầu, bảo hiểm cho các trường hợp tử vong,
thương tật toàn bộ vĩnh viễn và bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
Gói bảo hiểm tai nạn Aetna cung cấp giúp cho đảm bảo tài chính
và hạn mức bảo hiểm lên tới USD 425,000. Gói bảo hiểm này chỉ
áp dụng cho nhóm nhân viên làm các công việc hành chính, văn
phòng và quản lý.
Bảng tóm tắt quyền lợi bảo hiểm tai nạn của Aetna
Aetna Personal
Accident 85

Aetna Personal
Accident 170

Aetna Personal
Accident 255

Aetna Personal
Accident 340

Aetna Personal
Accident 425

Tử vong

USD 85,000

USD 170,000

USD 255,000

USD 340,000

USD 425,000

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

USD 85,000

USD 170,000

USD 255,000

USD 340,000

USD 425,000

Permanent partial disablement1

USD 42,500

USD 85,000

USD 127,500

USD 170,000

USD 212,500

Chi trả tỷ lệ % hạn mức quyền lợi tương ứng trong bảng tỷ lệ thương tật bộ phận vĩnh viễn.

1

Gói bảo hiểm tai nạn mua thêm của Aetna chỉ áp dụng khi mua cùng chương trình Aetna Summit có hiệu lực. Để có thêm thông tin
chi tiết, xin tham khảo bảng quyền lợi bảo hiểm tai nạn Aetna do nhân viên kinh doanh của chúng tôi cung cấp.
12
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Thoải mái
Bảo vệ Nhân viên của công ty - tài sản quý giá nhất
Cho dù họ ở đâu
Chúng tôi bảo vệ nhân viên của bạn với những
dịch vụ hỗ trợ, tư vấn an ninh được thiết kế để
bảo vệ họ an toàn khỏi bạo động chính trị, đe
dọa khủng bố, và thiên tai. Để làm được điều
này, chúng tôi đã ký kết với các chuyên gia
red24 chuyên về quản lý khủng hoảng và an
ninh để đảm bảo rằng nhân viên của bạn được
hỗ trợ khi an toàn cá nhân bị đe dọa. Thế giới
ngày nay nhiều bất ổn, red24 là bạn đồng hành
đáng quý giúp nhân viên của bạn an toàn khi đi
du lịch, công tác ở nước ngoài.
Dưới đây là những dịch vụ nhân viên bạn
được hưởng:

•
•
•
•
•

Tư vấn an toàn và hỗ trợ từ chuyên gia chỉ với một
cuộc điện thoại
Kết nối thông tin 24/7 ở hơn 230 quốc gia và vùng
lãnh thổ và hơn 160 thành phố
Sơ lược thông tin cần thiết về mức độ an toàn liên
quan đến chuyến đi của nhân viên
Thư báo và văn bản cung cấp các thông tin cập nhật
về tình trạng bất ổn ở địa phương, thiên tai và những
sự cố ảnh hưởng đến chuyến đi
Tin tức được cập nhật hằng ngày

Nếu bạn chọn gói Aetna Summit 4000, 5000
hoặc 5000+, nhân viên của bạn sẽ cảm thấy
an tâm hơn với những dịch vụ sau:

•
•
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Hỗ trợ kiểm soát khủng hoảng trong các tình huống
phát sinh làm ảnh hưởng đến an toàn của cá nhân và
mất mác tài sản
Đưa nhân viên của bạn ra khỏi nơi nguy hiểm nếu
tính mạng của họ đang bị đe dọa

Hãy giúp nhân viên của bạn
tự tin đi du lịch khi biết rằng
họ được hỗ trợ từ các đội ngũ
chuyên nghiệp trước những
điều không mong muốn xảy ra
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Quan tâm
Đội ngũ của chúng tôi
Dù ở đâu, bất cứ khi nào
Cũng như công ty của bạn, con người luôn là
sức mạnh đứng sau những gì chúng tôi thực
hiện và là lý do cốt lõi góp phần cho thành
công của chúng tôi. Họ là những con người
chuyên nghiệp, tận tâm và nhiệt huyết đến từ
khắp nơi trên thế giới. Một ví dụ nổi bật nhất
là đội ngũ Care and Response Excellence
(CARE) của chúng tôi.
Đội ngũ CARE của chúng tôi bao gồm các chuyên gia
y tế chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và các nhân viên
quản lý tình huống có thể nói được nhiều ngôn ngữ
khác nhau, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân viên của bạn
trước chuyến đi, sau chuyến đi và bất cứ khi nào trong
chuyến đi. Đội ngũ này được trang bị để thực hiện các
công tác điều phối trong từng khía cạnh và các chặng
của việc vận chuyển và chăm sóc cho nhân viên của
bạn, và họ làm việc đó với sự chuyên nghiệp mà bạn
mong chờ từ một dịch vụ khách hàng ưu việt trên toàn
thế giới.
Sự khỏe mạnh và hạnh phúc là một lộ trình dài hạn, và
mỗi chặng hành trình ấy đều khác nhau ở cá nhân mỗi
chúng ta. Khi hành trình của bạn bắt đầu những bước
đầu tiên nghĩa là bạn đang cam kết và hứa hẹn với sự
khỏe mạnh của riêng bạn muốn đạt được. Chúng tôi
luôn sẵn sàng phục vụ và hỗ trợ bạn cho dù bạn đang
ở bất cứ điểm nào của cuộc hành trình – những lúc bạn
khỏe mạnh hoặc đang gặp phải rủi ro bệnh tật, những
lúc bạn đang kiểm soát điều trị một tình trạng bệnh mãn
tính hay đang tham gia điều trị dài hạn cho một bệnh lý
nào đó chẳng hạn như phục hồi sau phẫu thuật.
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Chúng tôi không đơn thuần
là một công ty cung cấp
dịch vụ bảo hiểm sức khỏe.
Chúng tôi tập trung vào
chăm sóc bảo vệ sức khỏe,
cung cấp các nguồn lực và
hỗ trợ nhằm giúp nhân viên
của bạn đảm bảo sức khỏe
ở tình trạnh tốt nhất

Hỗ trợ trong từng giai đoạn của
tình trạng sức khỏe
Giúp có một cuộc sống khỏe mạnh hơn

• Hỗ trợ toàn diện đến từng trường hợp cụ thể
• Chuyên gia y tế liên hệ trực tiếp đến từng trường hợp
• Tư vấn và truyền thông để giúp nhân viên quản lý sức khỏe của họ và phòng
ngừa biến chứng
• Đánh giá sức khỏe trực tuyến miễn phí để giúp từng nhân viên hiểu được
những rủi ro đối với sức khỏe của mình và đưa ra các khuyến khích duy trì
lối sống lành mạnh

Phản hồi hỗ trợ khi cần thiết

• Phát hành thư bảo lãnh và chi trả trực tiếp viện phí
• Phối hợp trong tình huống vận chuyển y tế và nhập viện
• Giám sát, theo dõi tường tận việc chăm sóc để đảm bảo kết quả tốt nhất cho
bệnh nhân

Hỗ trợ xuyên suốt

• Tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc khi chuyển nhân viên từ bệnh viện về nhà
• Điều phối các kế hoạch điều trị với nhiều bên tham gia
• Không ngừng phối hợp để đảm bảo việc chăm sóc y tế phù hợp
Hỗ trợ quản lý bệnh tật

• Y tá hỗ trợ từng trường hợp trong việc kiểm soát bệnh và các tình trạng mãn tính
• Tài liệu hướng dẫn cụ thể và phương pháp giúp bệnh nhân hiểu và thực hiện theo
kế hoạch điều trị của bác sĩ
• Giúp kiểm soát tình trạng bệnh và ngăn ngừa các biến chứng

• Hỗ trợ thành viên có sức khỏe tốt
Sẵn sàng cho một chuyến đi khỏe mạnh

• Hỗ trợ tìm kiếm các cơ sở y tế trên toàn cầu
• Truy cập vào dich vụ lập kế hoạch trước chuyến đi để chuẩn bị cho bất kỳ sự cố

nào về sức khỏe hoặc hỗ trợ các tình trạng bệnh mạn tính tại nơi mới đến
• Hỗ trợ trong việc nhận thuốc và các dụng cụ y tế hỗ trợ trước và sau khi đến nơi ở
mới
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Kiểm soát
Sức mạnh kiểm soát
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe
Đảm bảo sức khỏe của bản thân, hoàn thành
tốt các trách nhiệm ở công ty & gia đình và
vững mạnh về tài chính có thể là thách thức
lớn. Đó là lý do chúng tôi cung cấp cho nhân
viên của bạn quyền truy cập vào một số công
cụ hữu ích để họ tự lực cánh sinh.
Công cụ Đánh giá sức khỏe trực tuyến sẽ giúp
nhân viên của bạn hiểu rõ hơn tình trạng sức
khỏe của họ và tạo thói quen sống khỏe hằng
ngày. Hơn nữa, Chương trình hỗ trợ nhân viên
EAP cung cấp những tư vấn miễn phí quý giá
cho nhân viên của bạn để giúp họ quản lý các
căng thẳng trong cuộc sống.
Khuyến khích thói quen sống khỏe
Công cụ Đánh giá sức khỏe trực tuyến mang đến cho
mỗi nhân viên một kế hoạch hành động với những cách
thức đơn giản & dễ thực hiện nhắm đến việc cải thiện và
duy trì sức khỏe và sống khỏe.
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp kho tài liệu về chăm
sóc, bảo vệ sức khỏe để giúp nhân viên đạt được sức
khỏe tốt nhất. Những tài liệu này bao gồm nhiều chủ đề ví
dụ như bệnh hen suyễn, ung thư, bệnh về động mach
vành, thai sản và quản lý căng thẳng.
Công cụ Đánh giá sức khỏe trực tuyến và Thư viện
thông tin về sức khỏe có sẵn khi thành viên truy cập
vào trang điện tử của chúng tôi, Health Hub, tại
www.aetnainternational.com.

Nhân viên của bạn có thể
sử dụng các công cụ bổ trợ
chúng tôi cung cấp để giúp
họ bảo vệ sức khỏe và duy
trì hiệu suất làm việc, cũng
là bảo vệ “sức khỏe” của
công ty của bạn
18

Hỗ trợ riêng tư, toàn diện và miễn phí
Chương trình Hỗ trợ nhân viên đem lại cho nhân viên
bạn những tư vấn riêng tư và miễn phí từ các chuyên gia
sức khỏe hành vi ở 180 quốc gia trên thế giới. Chương
trình này thông qua sự hợp tác giữa các chuyên gia
của chúng tôi ở Mỹ, và đối tác toàn cầu của chúng tôi,
Workplace Options.
Cung cấp lên đến năm (05) buổi tư vấn miễn phí cho
mỗi thành viên trên một mối quan tâm hàng năm bằng
nhiều ngôn ngữ. Aetna Summit 2500, 4000, 5000 và
5000+ cung cấp cho nhân viên sự tư vấn qua điện thoại
cũng như các chương trình trực tuyến và tham khảo
những nguồn thông tin về tài chính và pháp lý.
Thành viên tham gia gói bảo hiểm Aetna Summit 4000,
5000 và 5000+ cũng có thể trải nghiệm hình thức tư
vấn gặp mặt trực tiếp. Tất cả dịch vụ này được thực hiện
thông qua đội ngũ Dịch vụ hỗ trợ cho Hội viên (Member
Services).

Giúp cuộc sống hằng ngày

• Cải thiện giao tiếp trong gia đình
• Cân bằng cuộc sống & công việc
• Đương đầu với những thay đổi cuộc sống
• Quản lý căng thẳng
• Tìm lại cân bằng sau mất mát người thân
• Giải quyết việc sử dụng chất kích thích
• Chấm dứt được nạn bắt nạt và quấy rối
• Quản lý áp lực công việc tại cơ quan
• Giảm bớt áp lực cho các cặp vợ chồng
• Giải quyết vấn đề nuôi dạy con cái
• Chăm sóc người cao tuổi
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Tiện ích
Bảo hiểm sức khỏe thật tiện lợi
Với sự khai thác sức mạnh từ công nghệ
Hãy an tâm rằng chúng tôi luôn đồng hành với
thế giới và công nghệ. Trang điện tử và ứng
dụng di động của Aetna International giúp cho
nhân viên của bạn tận hưởng những quyền lợi
mà bạn mua cho họ.
Health Hub
Với một lần đăng nhập vào trang điện tử của chúng tôi,
Health Hub, nhân viên của bạn có thể truy cập vào kho
công cụ cá nhân giúp họ quản lý việc chăm sóc sức
khỏe trực tuyến.
Tiện ích của trang điện tử:

•

Gửi và theo dõi hồ sơ bồi thường, xem lại thông tin

bồi thường gần nhất

•
•

Tra cứu hợp đồng online (quyền lợi, điều khoản,..)

•

Tạo thông tin tài khoản cho việc chuyển tiền bồi
thường

•

Tìm kiếm danh sách các bệnh viện bảo lãnh viện phí
và bác sĩ trên toàn thế giới

Xem và in tất cả các tài liệu về hợp đồng, và yêu cầu
in lại thẻ bảo hiểm

Trang điện tử cũng chứa nhiều video ngắn được thiết
kế để giúp cho thành viên hiểu và sử dụng đúng các
quyền lợi trong gói bảo hiểm của mình.
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Ứng dụng di động (áp dụng toàn cầu)
Bất kể ở đâu, nhân viên của bạn đều có thông tin về
tình trạng sức khỏe và công cụ để có quyết định đúng
nhất, nhờ ứng dụng đi động quốc tế.
Thông qua ứng dụng này, nhân viên của bạn có thể:

•
•
•
•
•
•

Nộp hồ sơ bồi thường
Xem lịch sử bồi thường
Tìm kiếm cơ sở y tế
Yêu cầu in thẻ bảo hiểm
Liên hệ với chúng tôi
Hẹn thăm khám với bác sĩ

Nhân viên bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng này để
tìm kiếm các cơ sở y tế trong khi ở các vùng hẻo lánh
ngay cả khi không có kết nối mạng. Các ứng dụng đều
được miễn phí để tải về và có sẵn cho cả iPhone và
điện thoại Android.

Nhân viên của bạn an tâm
rằng họ có thể truy cập các
thông tin về sức khỏe và các
ứng dụng cần thiết để giúp
họ có quyết định đúng nhất.
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Bảo Việt hợp tác với
Aetna International

Chúng tôi tự hào được hợp tác với công ty bảo
hiểm hàng đầu trong nước, Bảo Việt để cung
cấp các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe đẳng
cấp thế giới tại Việt Nam.
Là một phần của Aetna, Aetna International là
một trong những Công ty bảo hiểm chăm sóc
sức khỏe lớn nhất tại Mỹ, tự hào chia sẻ di sản
của mình với hơn 160 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe. Trong hơn năm
thập kỷ qua, chúng tôi đã mở rộng sức mạnh
và sự ổn định đó trên toàn cầu với vị thế là
một trong những nhà cung cấp lớn nhất và nổi
tiếng nhất thế giới về quyền lợi bảo hiểm sức
khỏe và chăm sóc sức khỏe quốc tế.
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Trụ sở toàn
Thế giới

165,000

Mạng lưới các nhà cung
cấp y tế ngoài U.S.
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Hiện nay, chúng tôi hỗ trợ hơn 46.3 triệu thành viên trên
toàn thế giới. Để làm điều này, chúng tôi tuyển dụng
hơn 49,000 chuyên gia tận tụy tại 22 văn phòng trên
toàn cầu: châu Phi, châu Âu, Trung Đông, Trung Quốc,
Đông Nam Á, và Hoa Kỳ.
Là một thành viên, bạn tận hưởng những hỗ trợ từ các
nhân viên của chúng tôi tại tại các Quốc gia mà bạn
đang sinh sống với sức mạnh toàn cầu của mạng lưới
phú khắp thế giới của chúng tôi. Điều này có nghĩa rằng
bạn có quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc đặc biệt
cho dù bạn đang ở bất cứ đâu.

Xây dựng một thế giới
khỏe hơn®

160

Lịch sử kinh nghiệm

46.3m

Aetna International
Thành viên bảo hiểm
toàn cầu

49,000

Aetna International
Nhân viên toàn cầu

1.1m

Mạng lưới các nhà cung
cấp y tế tại U.S.

Thành công của chúng tôi được xây dựng trên sự đổi mới, một
cam kết vững chắc đối với chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, và trên
hết, khách hàng chính là trọng tâm cho mọi việc chúng tôi làm.

Dưới đây là minh chứng cho thành công của chúng tôi:
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Cùng nhau vươn tới đỉnh cao
Từ thế mạnh duy nhất và khác biệt của chúng tôi như một người chỉ huy đi đầu trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chúng tôi cung cấp cho bạn các chương trình bảo hiểm, hỗ trợ cho
sức khỏe và chăm sóc sức khỏe, an ninh du lịch, và truy cập tiên tiến với các dịch vụ của chúng tôi
tại mọi thời điểm.
Có rất nhiều điều để chia sẻ về Aetna Summit cũng như sự an toàn và giá trị mà nó mang đến
cho công ty và nhân viên của bạn. Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi hoặc nhà môi giới, tư vấn tài
chính bảo hiểm của bạn ngay hôm nay để biết thêm thông tin.

Điện thoại: +(84) (08) 3822 8668
E-mail: vietnamsales@aetna.com.vn
Liên hệ với Aetna International
Liên hệ với www.aetnainternational.com
Theo dõi chúng tôi www.twitter.com/AetnaIntl
Trang www.facebook.com/AetnaInternational
Aetna® là một thương hiệu của Aetna Inc và được bảo vệ trên toàn thế giới bằng cách các hiệp ước và thỏa thuận đăng ký thương hiệu.
Tập đoàn Bảo Việt không cung cấp dịch vụ chăm sóc hoặc đảm bảo các cổng thông tin cho các dịch vụ sức khỏe. Không phải tất cả các dịch vụ y
tế nào cũng được bảo hiểm, và bảo hiểm phải tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành, bao gồm các giao dịch kinh tế và thương mại. Các chương
trình bảo hiểm sức khỏe cung cấp các thông tin sức khỏe nói chung và không thể thay thế để chẩn đoán hoặc điều trị của một chuyên gia chăm
sóc sức khỏe. Xem tài liệu chương trình bảo hiểm để hiểu rõ hơn về các mô tả đầy đủ về quyền lợi, loại trừ, hạn chế và điều kiện bảo hiểm. Thông
tin chính xác nhất sẽ là ngày tiến hành thủ tục các hợp đồng hiệu lực; Tuy nhiên, thông tin vẫn có thể thay đổi.
Nếu chương trình bảo hiểm được cung cấp bởi hợp đồng này vi phạm hoặc sẽ vi phạm đến bất kỳ các điều khoản về các quy định xử phạt kinh
tế – thương mại áp dụng khác của Hoa Kỳ (Mỹ), Liên Hợp Quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU), phạm vi bảo hiểm của chương trình ngay lập tức
được xem như không còn hiệu lực.
Ví dụ, các công ty của Aetna không thể thực hiện thanh toán hoặc bồi thường cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc các dịch vụ khác nếu việc
đó vi phạm các quy định về xử phạt tài chính. Điều này bao gồm xử phạt liên quan đến một người hoặc tổ chức nào bị ngăn chặn, hay một đất nước
bị cấm vận bởi Hoa Kỳ, trừ khi được sự cho phép bằng văn bản có hiệu lực của Cơ Quan Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc - Office of Foreign Asset
Control (OFAC). Để biết thêm thông tin về OFAC, hãy truy cập http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx.
Tất cả các hợp đồng được phát hành tại Việt Nam được kiểm soát bởi Tổng Công Ty Bảo Hiểm Bảo Việt. Địa chỉ đăng ký: Tầng 2, 233 Đồng Khởi,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các chương trình bảo hiểm được quản lý thay mặt cho Công ty Bảo Việt bởi Aetna Global Benefits (UK)
Limited, địa chỉ đăng ký tại Anh (Số đăng ký công ty 03554885), được chấp thuận và quy định bới Financial Conduct Authority (Số tham chiếu doanh
nghiệp 312279). Địa chỉ đăng ký tại 25 Templer Avenue, IQ Farnborough, Farnborough, Hampshire, GU14 6FE, Vương Quốc Anh.
Quan trọng: đây là sản phẩm bảo hiểm không phải thiết kế đặc thù cho quốc gia Mỹ, nên sẽ không tuân theo PPACA (Patient Protection and
Affordable Care Act). Sản phẩm bảo hiểm này với các điều kiện điều khoản bảo hiểm có thể không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu (MEC), nên sẽ
không đáp ứng được hết tất cả các yêu cầu gắt gao của các tổ chức hiệp hội, và không được áp dụng cho Người được bảo hiểm hay người thân,
theo quy định của điều khoản Individual Shared Responsibility Provision (điều kiện cá nhân bắt buộc) của PPACA. Khả năng sẽ phải đóng thêm
thuế của Mỹ nếu như không thỏa mãn điều kiện yêu cầu tối thiểu MEC, nên Người được bảo hiểm nên tham khảo, kiểm tra thêm ý kiến của luật sư,
các cơ quan thuế liên quan. Điều kiện này đôi khi chỉ áp dụng đối với người dân đóng thuế của Mỹ.
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