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 QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CƠ BẢN 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM (VNĐ) 

CHƯƠNG 
TRÌNH BẠCH 

KIM   

CHƯƠNG 
TRÌNH 

VÀNG  

CHƯƠNG 

TRÌNH  

BẠC  

1 Bảo hiểm tai nạn cá nhân 
Thanh toán cho Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai 

nạn   

2.520.000.000 1.260.000.000 630.000.000 

2 Bảo hiểm tai nạn do Không tặc, giết người hay Hành 

hung trọng tội  
Quyền lợi thanh toán bổ sung thêm vào phần Bảo hiểm tai 

nạn cá nhân ở mục 1 

1.260.000.000 630.000.000 315.000.000 

3 Di chuyển y tế khẩn cấp  

- Đến nơi khác để điều trị  

- Về Việt Nam 

Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

4 Đưa thi hài về Việt Nam (bao gồm chi phí vận chuyển, 
chi phí quan tài, khẩm liệm, hỏa táng…) 

Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn  

5 Gián đoạn học tập (hơn một tháng) do các trường hợp 
bất ngờ được qui định, Công ty sẽ thanh toán cho Người 

được bảo hiểm khoản tiền   
(i)  Học phí học lại mà Người được bảo hiểm phải trả để 

có thể học lại các kỳ học gián đoạn; hoặc  

(ii) Phần học phí đã bị mất của kỳ học bị gián đoạn 

 

315.000.000 210.000.000 105.000.000 

6 Về  thăm nhà 

Vé máy bay khứ hồi hạng thường sẽ được cung cấp cho 
Người được bảo hiểm để về Việt Nam trong các trường 
hợp bất ngờ được qui định.  

 

42.000.000 42.000.000 42.000.000 

7 Bảo hiểm Người bảo trợ 

Thanh toán cho khoản học phí phát sinh trong những kỳ 
học còn lại của Người được bảo hiểm trong trường hợp 
Người bảo trợ bị Tử vong hay Thương tật vĩnh viễn do Tai 

nạn.  

315.000.000 210.000.000 105.000.000 

8 Thân nhân thăm viếng khi nằm viện   

Thanh toán cho chi phí phát sinh (vé máy bay khứ hồi 
hạng thường _ chi phí ăn ở) để một Thành viên gia đình 
sang chăm sóc Người được bảo hiểm khi bị nằm viện hơn 

5 ngày và không thể di chuyển y tế khẩn cấp.   

 

63.000.000 31.500.000 21.000.000 

9 Thân nhân thăm viếng thu xếp tang lễ  
Thanh toán cho chi phí phát sinh (vé máy bay khứ hồi 
hạng thường + chi phí ăn ở) cho một Thành viên gia đình 
sang giúp đỡ về việc hồi hương thi hài của Người được 

bảo hiểm nếu cần thiết   

63.000.000 31.500.000 21.000.000 

10 Bảo hiểm những bất tiện trong di chuyển     

 10.1. Hủy chuyến đi 31.500.000 21.000.000 10.500.000 



 10.2. Hoãn chuyến đi 31.500.000 21.000.000 10.500.000 

 10.3. Chuyến đi bị trì hoãn:  

VNĐ2.100.000 cho mỗi 8 tiếng  
12.600.000 6.300.000 4.200.000 

 10.4. Lỡ chuyến bay chuyển tiếp:  

VNĐ2.100.000 cho mỗi 8 tiếng  
12.600.000 6.300.000 4.200.000 

 10.5. Mất mát và thiệt hại hành lý khi ký gửi với nhà 
vận chuyển (bao gồm cả Máy tinh xách tay và dụng cụ 

chơi nhạc)  
25.200.000 12.600.000 6.300.000 

11. Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân (bao gồm cả chi phí 

pháp lý)  
3.780.000.000 2.520.000.000 1.260.000.000 

12. Bảo hiểm cho các hoạt động thể  thao không chuyên tại 

trường 
Bao gồm Bao gồm Bao gồm 

13. Bảo hiểm trong trường hợp Khủng bố Bao gồm Bao gồm Bao gồm 

14. Trợ giúp Y tế  toàn cầu ACE Assistance:  
Luôn sẵn sàng 24/7 để phục vụ miễn phí các dịch vụ sau:  
* Thông tin trước chuyến đi về thủ tục visa, chủng ngừa, 
thời tiết… 
* Tư vấn y tế, giới thiệu, cung cấp thông tin các cơ sở y tế  
* Thu xếp thủ tục với bệnh viện và giám sát điều trị  
* Dịch vụ trợ giúp pháp lý và dịch thuật 
* Dịch vụ tìm kiếm hành lý, trợ giúp đi lạ i khẩn cấp 

 

Bao gồm Bao gồm Bao gồm  

 


