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QUYỀN LỢI VỀ NGƯỜI

1.  Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Tử vong do tai nạn

Mất hoặc mù hoàn toàn hai mắt

Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc 
khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc 
đầu gối xuống)

Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc 
mất một cánh tay và 1 bàn chân, hoặc một 
cánh tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay 
và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một 
bàn chân.

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai)
Mất một chân từ háng xuống (tháo 
khớp háng 1 đùi)
Mất hoặc mù hoàn toàn một mắt

2.  Trợ cấp nằm viện 400.000đ cho mỗi ngày nằm 
điều trị do ốm đau tại bệnh viện nước ngoài

3. Chi phí hồi hương: Trong trường hợp Người 
được bảo hiểm không tiếp tục điều trị ở nước 
ngoài, gồm các chi phí:

-  Tiền thuê xe cấp cứu đưa ra sân bay trở về 
nước 

-  Tiền thuê thêm ghế phụ, dụng cụ y tế và 
thuốc điều trị mang theo (trong trường hợp 
cần thiết)

-   Tiền ăn, ở tại khách sạn và đi lại cho một 
người cần phải đi kèm để chăm sóc Người 
được bảo hiểm khi hồi hương, theo yêu cầu 
giám đốc bệnh viện nơi Người được bảo 
hiểm đang điều trị do tình trạng thương 
tích hoặc bệnh tật quá hiểm nghèo của 
Người được bảo hiểm.

4.  Chi phí vận chuyển thi hài hoặc tro và 
hành lý của Người được bảo hiểm về Việt 
Nam trong trường hợp Người được bảo hiểm 
bị chết không do tai nạn. Trường hợp hỏa 
táng ở nước ngoài sẽ được thanh toán chi phí 
hỏa táng
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QUYỀN LỢI VỀ HÀNH LÝ

5.  Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng 
mang theo người có thể quy hợp lý cho các 
nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên 
chở bị đâm va, chìm, lật đổ, rơi.  Mức bồi 
thường tối đa là 4.000.000đ cho mỗi khoản 
mục. Một cặp hoặc một bộ của đồ vật được 
coi là một khoản mục.  

6.  Mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến 
hành trình: Mức bồi thường tối đa là 
400.000đ  đối với mội ký hành lý.

20.000.000đ

Thời gian của chuyến đi: không quá 10 ngày

Giới hạn nhóm: chỉ bảo hiểm theo nhóm ít nhất 10 người cho 
mỗi tour của công ty du lịch. 

Giới hạn tuổi: không

Giới hạn khu vực bảo hiểm: không

Phí bảo hiểm: 42.000 đ/người/chuyến không quá 10 ngày. Nếu 
chuyến đi dài hơn 10 ngày thì cứ mỗi ngày vượt quá ngày thứ 10 
sẽ phải đóng thêm 21.000 đ.

Điều kiện bảo hiểm: Theo Quy tắc bảo hiểm “Người Việt Nam 
du lịch nước ngoài” ban hành theo Quyết định số 
0087/08/QĐ-HV/PHH ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Tổng 
Giám Đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương.

MỨC TỐI ĐA
(VND)

inquiry@bluecross.com.vn

+84 8 3821 9908

Lầu 8, Tòa nhà River View
7A Thái Văn Lung, quận 1
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 
 BLUE CROSS VIỆT NAM



NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH

Người được bảo hiểm cố ý vi phạm: pháp luật, quy định 
của nước đến du lịch, và nội quy của cơ quan tổ chức du 
lịch.

Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc người 
thừa kế hợp pháp (là người được chỉ định nhận tiền bảo 
hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc di chúc hay 
theo pháp luật).

Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy 
hay các chất kích thích tương tự khác.

Người được bảo hiểm rời bỏ hành trình đã định trước của 
công ty du lịch.

Chiến tranh, nội chiến, nổi dậy quân sự, khởi nghĩa, nổi 
loạn, cách mạng, đảo chính, thiết quân luật, binh biến hoặc 
dân biến;

Khủng bố hoặc các hành động có liên quan đến khủng bố;

Phản ứng phân rã hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân 
hay nhiễm phóng xạ;

Thi đấu thể thao, tham gia vào bất kỳ môn thể thao hoặc 
trò chơi nào mang tính chuyên nghiệp, đấm bốc, đua xe, 
leo đá hoặc leo núi có sử dụng dây thừng hoặc thiết bị 
khác, lướt ván, diều lượn, nhảy dù, cưỡi ngựa, lặn có bình 
dưỡng khí ở độ sâu hơn 20 mét.

Người được bảo hiểm phát bệnh tâm thần, mang thai (trừ 
trường hợp sẩy thai do hậu quả của tai nạn), sinh đẻ.

Người được bảo hiểm bị cao huyết áp, các bệnh tim mạch, 
tai biến mạch máu não/đột quỵ;

Người được bảo hiểm tiếp tục điều trị tổn thương hoặc 
bệnh tật phát sinh trước khi bảo hiểm có hiệu lực.

Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của Y, Bác 
sĩ điều trị.

Mất vàng, đá quý, kim loại quý, tiền mặt, séc, hộ chiếu, 
bằng lái xe, vé các loại, chứng từ có giá trị như tiền, bản 
vẽ, bản thiết kế.

Đồ vật bị xây xát, ướt, mà không làm mất chức năng của 
nó.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trưng thu, cầm giữ hoặc 
tịch thu.



THỦ TỤC KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Người được bảo hiểm hoặc 
đại diện của Người được bảo hiểm cần phải:

Thông báo ngay cho tổ chức du lịch biết trong vòng 
24 giờ.
Thực hiện những chỉ dẫn của tổ chức du lịch.

Khi yêu cầu Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm, Người 
được bảo hiểm hoặc người đại diện Người được bảo hiểm 
hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Công ty bảo 
hiểm các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày 
Người được bảo hiểm rời khỏi bệnh viện ở nước ngoài 
hoặc bị chết hoặc điều trị khỏi thương tích do tai nạn 
(nhưng không quá 01 năm kể từ lúc xảy ra rủi ro được bảo 
hiểm), hay mất, hỏng hành lý:
1.   Giấy yêu cầu bồi thường; 
2.   Hợp đồng bảo hiểm và bản sao (trích) danh sách 
      Người được bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm;
3.   Những giấy tờ cần thiết trong số những giấy tờ dưới 
      đây liên quan đến trường hợp yêu cầu bồi thường:
a.   Trường hợp thiệt hại về người do tai nạn hoặc ốm đau:

-   Biên bản tai nạn có ghi nhận trường hợp chết 
    hoặc tai nạn;
-   Giấy điều trị của cơ quan y tế;
-   Biên lai các chi phí y tế, hồi hương và 
    các chi phí khác;
-   Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế 
    hợp pháp (trường hợp chết).

b.   Trường hợp thiệt hại về hành lý và vật dụng riêng:
-   Bằng chứng chứng minh hành lý, vật dụng riêng bị        
    mất, bị thiệt hại và mức độ tổn thất;
-   Biên bản về việc mất toàn bộ kiện hành lý của cơ 
    quan vận chuyển và vé hành lý;
-   Bản kê chi tiết các giá trị tàn sản bị thiệt hại;
-   Tờ khai hải quan khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nước 
    đến du lịch để về Việt Nam trong đó ghi rõ hành lý 
    và tài sản mang theo;
-   Hóa đơn sửa chữa hay thay thế phụ tùng.

c.   Những giấy tờ khác có liên quan mà BHV yêu cầu:
Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người 
khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.



Tờ thông tin này không phải là hợp đồng. Để biết chính xác và đầy đủ các 
chi tiết của bảo hiểm, các điều khoản, điều kiện và loại trừ của hợp đồng 

bảo hiểm, xin vui lòng xem trong hợp đồng bảo hiểm được cấp.

Được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG

Được quản lý bởi:
CÔNG TY TNHH MTV BLUE CROSS VIỆT NAM


