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Tử vong do tai nạn

Thương tật thân thể do tai nạn cá nhân

Ốm đau hoặc chết không do tai 
nạn

Mất, thiệt hại hành lý, vật dụng 
riêng mang theo người

Mất nguyên kiện hành lý gửi theo 
chuyến hành trình
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1. Tên thương mại: Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
2. Quy tắc bảo hiểm
Quy tắc Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số: 3342/QĐ – PHH ngày 
30/11/2010 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

3. Đối tượng được bảo hiểm
- BIC nhận bảo hiểm cho những người đi tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con, dự các hội nghị quốc tế, 
đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc (dưới đây gọi là Người được bảo hiểm) theo các hình thức 
sau:

+ Tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.

+ Cá nhân

- Trường hợp Người được bảo hiểm khảo sát, thám hiểm, biểu diễn nguy hiểm, đua xe, đua ngựa, đua thuyền, thi 
đấu có tính chất chuyên nghiệp các môn: bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván... chỉ được bảo hiểm với điều kiện đã 
nộp thêm phụ phí bảo hiểm cho BIC theo quy định tại Biểu phí và số tiền bảo hiểm.

4. Phạm vi bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm (STBH) thỏa thuận tại Hợp đồng bảo 
hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm (HĐBH/GCNBH). 

Chi trả theo quy định tại Bảng trả tiền thương tật hiện hành của BIC

Chi trả chi phí cần thiết và hợp lý, tối đa theo thỏa thuận tại  HĐBH/GCN-
BH, bao gồm:

- Chi trả tiền trợ cấp nằm viện điều trị ốm đau tại bệnh viện nước ngoài

- Chi phí hồi hương Người được bảo hiểm trong trường hợp không tiếp 
tục điều trị nước ngoài 

- Chi phí vận chuyển xác hoặc tro và hành lý của Người được bảo hiểm về 
Việt Nam trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do ốm đau. 
Trường hợp hỏa táng ở nước ngoài sẽ được thanh toán chi phí hỏa táng.

Chi trả chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, khắc phục (trường hợp bị hư 
hỏng), hoặc giá trị thực tế của hành lý tại thời điểm mất, tối đa 20% số tiền 
bảo hiểm về hành lý ghi trong hợp đồng bảo hiểm

Chi trả tối đa với mỗi một kg hành lý là 2% số tiền bảo hiểm hành lý

Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi  bảo hiểm

5. Các điểm loại trừ
- Rủi ro xảy ra do những nguyên nhân trực tiếp sau:

+ 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 luật)

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

+ Do ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, là hậu quả của, hay được quy cho hay bị làm trầm trọng thêm 
bởi các chất có amiăng.
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+ Chiến tranh, nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa hành động quân sự hay cướp chính quyền, nổi loạn, 
bạo loạn dân sự.

+ Khủng bố 

- Những chi phí phát sinh theo Quyền lợi “Chi phí cần thiết và hợp lý do hậu quả của tai nạn, ốm đau” dưới đây 
trong trường hợp:

+ 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 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. 

- Các điểm loại trừ khác Người được bảo hiểm xem xét chi tiết tại Quy tắc Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước 
ngoài ban hành kèm theo Quyết định số: 3342/QĐ – PHH ngày 30/11/2010 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

6. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm
Quyền và nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm và BIC: tuân thủ theo quy định tại Điều 20 và 
21 Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022.

7.  Hướng dẫn bồi thường
Người được bảo hiểm, người đại diện của Người được bảo hiểm cần thông báo bằng văn bản cho BIC trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan,

Khi yêu cầu BIC 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 BIC các chứng từ sau đây:

- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu quy định của BIC.

- Hợp đồng và bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Những giấy tờ cần thiết trong số những giấy tờ dưới đây liên quan đến trường hợp yêu cầu bảo hiểm:

+ 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)

+ 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 tài 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.

+ Hoá đơn sửa chữa hay thay thế phụ tùng.

- Những giấy tờ khác có liên quan mà BIC yêu cầu 

8. Lưu ý
- Đây là bản giới thiệu tóm tắt về sản phẩm. Phạm vi quyền lợi của sản phẩm, các điều kiện, điều khoản và loại 
trừ cụ thể được quy định chi tiết trong Quy tắc Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài ban hành kèm theo 
Quyết định số: 3342/QĐ – PHH ngày 30/11/2010 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV.

- Bên mua bảo hiểm cần tuân thủ các quy định tại Hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo quyền và lợi ích của mình, 
đặc biệt là nghĩa vụ kê khai thông tin và đóng phí theo đúng thỏa thuận.


