
BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ
Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi nằm viện 

và điều trị ung thư hoặc lọc thận

BẢO HIỂM HỖ TRỢ VIỆN PHÍ



Theo biểu phí y tế 2020, Bảng giá Bệnh viện ung bướu/ Bệnh viện bình dân Tp. Hồ Chí Minh 

Có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí 
được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện; và các lần điều trị ung thư, lọc thận trong ngày. 

VÌ SAO BẠN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

100% Số tiền bảo hiểm mỗi ngày nằm viện
 +  Cấp cứu - ICU - Phẫu thuật

• Phí ngày giường bệnh 150.000 – 300.000đ/ ngày

• Phí ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU)
600.000 – 800.000đ/ ngày

• Phẫu thuật 3.500.000 – 10.000.000đ/ lần

Điều trị ngoại trú Ung thư và 
lọc thận lên đến 100 triệu/ mỗi năm

THAM KHẢO CHI PHÍ Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN HIỆN NAY

Phí ngày giường bệnh

• Chi phí một lần hóa trị 200.000 – 400.000đ/ lần

• Chi phí một lần xạ trị 500.000 – 1.500.000đ/ lần

Điều trị ung thư

• Trung bình một bệnh nhân phải thực hiện 
3 lần lọc thận mỗi tuần.

• Chi phí mỗi lần lọc thận 500.000 – 650.000đ/ lần

Điều trị lọc thận

Nhận 100% Quyền lợi, 
không phụ thuộc các bảo hiểm y tế khác

Tài liệu chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.



Anh A 30 tuổi - Số tiền bảo hiểm 500.000đ mỗi ngày nằm viện. Phí bảo hiểm 1.125.000đ/ năm.

Trường hợp 2: nhập viện 20 ngày điều trị ung thư, trong đó có 10 ngày nằm tại phòng chăm sóc 
đặc biệt, có phẫu thuật cắt bỏ ung thư đại tràng và có 6 lần thực hiện hóa trị sau khi ra viện.

Trường hợp 1: nhập viện 20 ngày do tai nạn, trong đó có 10 ngày nằm tại phòng chăm sóc đặc 
biệt, có điều trị tại phòng cấp cứu và có phẫu thuật.

Hỗ trợ viện phí 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện Ngày nằm viện 20 100 1.000

• Hỗ trợ điều trị tại khoa/ 
   phòng chăm sóc đặc biệt 

100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày điều trị tại khoa/ 
phòng chăm sóc đặc biệt

Ngày nằm viện 10 50 500

• Điều trị tại khoa/ 
   phòng cấp cứu do tai nạn

100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần nằm viện điều trị 
tại khoa/ phòng cấp cứu do nguyên nhân tai nạn. 

5 20

Hỗ trợ điều trị ngoại trú đối với lọc 
thận hoặc hóa trị/ xạ trị ung thư

100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần lọc thận hoặc 
hóa trị/ xạ trị ung thư.

• Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
500% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần nằm viện nếu có 
phẫu thuật

5 20

(*) Tổng các quyền lợi bảo hiểm được chi trả không vượt quá 1.000 lần Số tiền bảo hiểm.

QUYỀN LỢI SẢN PHẨM VÀ MỨC CHI TRẢ TỐI ĐA

MINH HỌA QUYỀN LỢI

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHI TIẾT CHI TRẢ

Lần điều trị 1

Lần điều trị
Không

áp dụng

Lần phẫu thuật 1

100 1.000

MỨC CHI TRẢ TỐI ĐA (*)

Đơn vị Một Đợt
nằm viện

Một Năm
hợp đồng

Trong suốt thời gian 
tham gia sản phẩm bảo 

hiểm bổ sung này

20 ngày 
điều trị nội trú 

10 triệu đồng

Tổng quyền lợi nhận được: 20.5 triệu đồng

Trong thời gian nằm viện Sau khi ra viện

2.5 triệu đồng

Phẫu thuật

5 triệu đồng

10 ngày tại phòng 
chăm sóc đặc biệt 

3 triệu đồng

6 lần thực hiện 
hóa trị

Điều trị tại 
phòng cấp cứu

500 nghìn đồng 2.5 triệu đồng 5 triệu đồng

Tổng quyền lợi nhận được: 18 triệu đồng

Phẫu Thuật
10 ngày tại phòng 
chăm sóc đặc biệt 

10 triệu đồng

20 ngày 
điều trị nội trú 

Tai nạn 

Ung thư

Các Quyền lợi được chi trả thêm trong thời gian nằm viện: 

Tài liệu chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.



• Dễ dàng thao tác
• Giao dịch mọi lúc mọi nơi
• Tận hưởng điểm thưởng nhanh chóng

Ngoài ra, khách hàng có thể truy cập Cổng thông tin Khách hàng tại 
http://kh.dai-ichi-life.com.vn để truy vấn hợp đồng và thực hiện giao dịch.

Dai-ichi Connect giúp bạn quản lý hợp đồng hiệu quả và 
yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng hơn. 

Tài liệu chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm (NĐBH) của sản phẩm 
chính và các thành viên trong gia đình.

Tuổi tham gia: 0 đến 65 tuổi.
Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm. 
Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.
Ghi chú: Tài liệu này chỉ mang tính giới thiệu, khách hàng vui lòng tham khảo thêm Quy tắc 
và Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi nếu: 

•  Bệnh tật/ Thương tật xảy ra trong vòng:
- 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận bảo hiểm của năm hợp đồng đầu tiên và 10 ngày kể ngày 

được chấp thuận khôi phục hiệu lực gần nhất.
- 90 ngày kể từ ngày chấp thuận bảo hiểm với các Bệnh tật/ Thương tật đặc biệt.

• Tình trạng tồn tại trước mà không được khai báo và không được Công ty chấp nhận.

•  Các tình trạng bẩm sinh và các khuyết tật khi sinh.

• Bệnh động kinh, tràn dịch não, hẹp bao quy đầu và các biến chứng, vẹo vách ngăn mũi.

• AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

• Loạn chức năng tình dục hoặc loạn sinh lý hoặc thay đổi giới tính.

• Tất cả các chi phí, dịch vụ hoặc điều trị y tế liên quan đến:
a. Sự bất thường của thị lực, kiểm tra thính lực;
b. Mua hoặc sử dụng các thiết bị chỉnh hình, hỗ trợ chức năng, lắp ghép nhân tạo;
c. Chẩn đoán, chăm sóc hoặc điều trị nha khoa;
d. Các nguyên nhân có liên quan đến thai sản, vô sinh, việc triệt sản;
e. Chứng nghiện rượu, thuốc lá, ma túy hoặc các chất gây nghiện khác;
f. Các rối loạn thần kinh, suy nhược thần kinh, các vấn đề về tâm thần, các tình trạng rối loạn 

tăng động giảm chú ý (ADHD);
g. Phẫu thuật thẩm mỹ hoặc điều trị có liên quan đến việc làm đẹp;
h. Giảm cân và tăng cân, thừa cân, béo phì, suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, các biến chứng 

về rụng tóc, sẹo, tiếp nhận hoặc sử dụng chất/ thuốc có số đăng ký là mỹ phẩm hoặc thực 
phẩm chức năng, Vitamin, khoáng chất, nước mắt nhân tạo, sữa, chất dinh dưỡng bổ sung, 
các chương trình kiểm soát cân nặng;

i. Phẫu thuật chỉnh hình trừ khi bị thương tích do Tai nạn và phẫu thuật chỉnh hình là cần thiết 
để khôi phục lại chức năng của Người được bảo hiểm;

j. Điều trị phòng ngừa, tiêm chủng hoặc chủng ngừa nào, ngoại trừ vắc xin bệnh dại cần thiết;
k. Kiểm tra, tầm soát, khám sức khỏe tổng quát, chăm sóc dưỡng bệnh;
l. Hành động tự tử hoặc tự gây thương tích.

• Các điều trị y tế đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa được công nhận ở cả trong nước và quốc tế.

• Ảnh hưởng của chất có cồn, thuốc gây mê, dược chất gây nghiện hoặc các chất gây nghiện, trừ 
trường hợp sử dụng thuốc theo chỉ định của Bác sĩ.

• Do hành vi phạm tội hoặc cố tình tham gia vào các hành vi phạm tội, hoặc hành vi tham gia ẩu đả.

• Do tham gia các môn Thể thao hoặc các hoạt động nguy hiểm.

• Các điều trị không liên quan đến chẩn đoán và chẩn đoán không liên quan đến Bệnh tật/ 
Thương tật của Người được bảo hiểm hoặc không Cần thiết và hợp lý về mặt y tế.

Vui lòng tham khảo Quy tắc và Điều khoản để biết thêm chi tiết về Điều khoản loại trừ.

TÓM TẮT ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

Dai-ichi Connect giúp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của bạn nhanh chóng hơn. 


