
Nhập cảnh Việt Nam với bảo hiểm y tế 10,000 USD

Đáp ứng yêu cầu nhập cảnh của chính phủ Việt Nam

&Mua Online
Nhận giấy chứng nhận

II. TAI NẠN CÁ NHÂN

I. CHI PHÍ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤP

Chăm sóc tiếp theo

Chi phí y tế

Vận Chuyển Cấp Cứu khẩn cấp

Hồi hương

Trợ cấp nằm viện

Chi phí bổ sung cho đi lại và chỗ ở

Thăm viếng của người thân trong gia đình

Đưa trẻ em trở về nước

Hồi hương thi hài

III. BẢO HIỂM SỰ CỐ BẤT NGỜ

Hành lý đến chậm

Hành lý và đồ dùng cá nhân

Mất giấy tờ du lịch

Tiền cá nhân: Mất tiền mặt

Trợ cấp tiền mặt khi chuyến đi bị trì hoãn

Rút ngắn chuyến đi hoặc hủy bỏ chuyến đi

Trách nhiệm cá nhân

Bồi hoàn mức miễn thường bảo hiểm cho xe ô tô thuê

17,400 USD 17,400 USD 17,400 USD

10,000 USD 50,000 USD 50,000 USD

Chương trình
Essential Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3

43,500 USD

100,000 USD

8 đến 14 ngày (2 tuần)

1 đến 7 ngày (1 tuần)

15 đến 21 ngày (3 tuần)

22 đến 30 ngày (1 tháng)

31 tđến 60 ngày (2 tháng)

61 đến 90 ngày (3 tháng)

91 đến 120 ngày (4 tháng)

121 đến 150 ngày (5 tháng)

151 đến 180 ngày (6 tháng)

THỜI HẠN BẢO HIỂM

18 USD

22 USD

30 USD

45 USD

80 USD

100 USD

120 USD

150 USD

160 USD

30 USD

40 USD

50 USD

80 USD

110 USD

140 USD

180 USD

230 USD

270 USD

25 USD

35 USD

40 USD

60 USD

100 USD

130 USD

150 USD

200 USD

250 USD

20 USD

25 USD

35 USD

50 USD

90 USD

110 USD

130 USD

160 USD

180 USD

Chương trình
Essential Chương trình 1 Chương trình 2 Chương trình 3

Điều kiện và điều khoản:
Ngày bắt đầu hợp đồng sớm nhất là ngày mua bảo hiểm, không được sớm hơn.
Số ngày tối đa cho mỗi chuyến đi theo Hợp đồng bảo hiểm này là 180 ngày liên tục theo lịch. 
Độ tuổi tham gia bảo hiểm phải từ 4 tuần tuổi đến 75 tuổi.
Trẻ em dưới 7 tuổi phải đi cùng với một người đã trưởng thành cùng mua chung một Hợp đồng bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm Tai Nạn cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không vượt quá 400,000,000 VND (17,400 USD).
Phải nộp hồ sơ bồi thường trong vòng 6 tháng kể từ khi sự cố xảy ra.
Không bảo lãnh viện phí cho các chi phí y tế trừ khi các chi phí dự kiến vượt quá 1,000 USD và mọi sự thu xếp phải do công ty bảo hiểm hoặc công ty trợ giúp được chỉ định thực hiện.
Hợp đồng này không chi trả cho những tổn thất phát sinh từ các tình trạng, bệnh hoặc thương tật đã có trước; các điểm loại trừ chung hoặc các chi phí y tế bị loại trừ có nêu trong Quy Tắc Bảo Hiểm.
Trường hợp Người được bảo hiểm muốn mua một hợp đồng mới khi hợp đồng đầu tiên hết hạn thì thời hạn giữa hai hợp đồng cần phải liên tục, không bị gián đoạn và tổng thời gian được bảo hiểm 
không vượt quá 180 ngày. Chủ hợp đồng khi đạt đến tuổi 76 trong thời gian tham gia bảo hiểm sẽ không đủ điều kiện để mua hợp đồng mới. Bất kỳ sự kiện hoặc tình trạng sức khỏe nào xảy ra trước 
ngày bắt đầu hợp đồng mới đều được coi là đã có từ trước và Người được bảo hiểm không thể yêu cầu bồi thường cho các sự kiện/ tình trạng này. Nếu Người được bảo hiểm đang được điều trị hay 
được theo dõi bởi các Bác sĩ hoặc Bác sĩ phẫu thuật, Người được bảo hiểm cũng sẽ không đủ điều kiện để mua hợp đồng bảo hiểm mới.
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Brochure này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quy tắc bảo hiểm chính thức. Luma Vietnam Pass là tên gọi thương mại của gói bảo hiểm du lịch nội địa cung cấp bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.



lumahealth.com

QUYỀN LỢI (USD)

I. CHI PHÍ Y TẾ VÀ TRỢ GIÚP KHẨN CẤP: Chi trả cho các chi phí điều trị y tế nội trú và 
ngoại trú phát sinh do ốm đau hoặc thương tích do tai nạn. 

Chi phí y tế: Viện phí, phí phẫu thuật, xe cấp cứu, phí xét nghiệm và thuốc được kê đơn; tiền phòng 
và ăn uống tối đa là 6,000,000 VND (261 USD) / ngày.

Chăm sóc tiếp theo: Chi phí y tế hợp lệ phát sinh ngay sau khi xuất viện trong vòng 90 ngày kể từ 
khi trở về nước.

Vận Chuyển Cấp Cứu khẩn cấp: Vận Chuyển Cấp Cứu khẩn cấp đến nơi gần nhất có đủ điều 
kiện chăm sóc y tế phù hợp.

Hồi hương: Hồi hương về nước xuất phát khi công ty và bác sĩ điều trị quyết định là cần thiết.

Trợ cấp nằm viện: 1,000,000 VND (43 USD) / ngày khi người được bảo hiểm nằm viện trên 24h do 
bệnh tật được bảo hiểm. 

Chi phí bổ sung cho đi lại và chỗ ở: Các chi phí đi lại bổ sung để Người được bảo hiểm quay 
về Nước xuất phát và các Chi phí bổ sung về chỗ ở cho Người được bảo hiểm hoặc một người thân gia 
đình trực hệ hoặc một bạn đồng hành cũng được bảo hiểm khi các Chi phí đó phát sinh từ việc nằm 
viện của người được bảo hiểm do một Bệnh tật được bảo hiểm cần phải có sự điều trị y tế cần thiết.

Thăm viếng của người thân trong gia đình: Chi phí đi lại cho 1 người thân gia đình trực hệ 
sang chăm sóc cho Người được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm nằm viện trên 5 ngày hoặc bị tử 
vong ở nước ngoài.

Đưa trẻ em trở về nước: Các chi phí bổ sung hợp lý về chỗ ở và đi lại để giúp trẻ em được bảo 
hiểm (dưới 16 tuổi) không người chăm sóc trở về Nước xuất phát. 

Hồi hương thi hài: Chi phí vận chuyển để hồi hương thi hài về Nước xuất phát.

II. TAI NẠN CÁ NHÂN: Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn bao gồm mất một hoặc 
nhiều chi, mất thị lực một hoặc cả hai mắt. Số tiền bảo hiểm cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không vượt 
quá VND 400,000,000 (17,400 USD).

III. BẢO HIỂM SỰ CỐ BẤT NGỜ: Bảo hiểm cho những sự cố bất ngờ xảy ra trong chuyến du lịch. 

Hành lý và đồ dùng cá nhân: Hành lý hoặc đồ dùng cá nhân của người được bảo hiểm bị mất 
hoặc hư hại mà nguyên nhân trực tiếp là do tai nạn, trộm cắp, cướp hoặc do việc xử lý sai của nhà 
vận chuyển. Mức bồi thường tối đa là 5,000,000 VND (217 USD) / vật dụng và 10,000,000 VND (435 
USD) / đôi hoặc bộ. Mức bồi thường tối đa cho máy tính xách tay bị mất là 10,000,000 VND (435 USD).

Hành lý đến chậm: Khi hành lý đã qua kiểm tra bị đến chậm ít nhất 6 tiếng kể từ khi đến Việt Nam 
và Người được bảo hiểm phải mua những vật dụng vệ sinh cá nhân và quần áo thiết yếu. Mức bồi 
thường tối đa là 1,300,000VND (57 USD) / món đồ.  

Mất giấy tờ du lịch: Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, vé máy bay, chi phí đi lại và chỗ ở cho việc xin cấp lại 
các giấy tờ đó do bị trộm cắp, cướp hoặc tai nạn. Mức bồi thường tối đa mỗi ngày cho các chi phí đi lại và 
chỗ ở là 3,000,000 VND (130 USD) cho Chương trình 2 và 4,000,000 VND (174 USD) cho Chương trình 3.

Tiền cá nhân: Mất tiền mặt, ngân phiếu hoặc séc du lịch do bị trộm cắp hoặc cướp. 

Trợ cấp tiền mặt khi chuyến đi bị trì hoãn: Nếu người được bảo hiểm không phải trả chi phí 
đi lại bổ sung trong trường hợp chuyến đi bị trì hoãn, thì người được bảo hiểm sẽ được nhận 500,000 
VND cho mỗi 6 tiếng bị trễ. 

Chương trình 
Essential

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

10,000 USD

5,650 USD

17,400 USD

1,750 USD

Rút ngắn chuyến đi hoặc hủy bỏ chuyến đi: Bồi thường những khoản đặt cọc cho việc sắp 
xếp chuyến đi đã trả trước nhưng không được hoàn lại hoặc chi phí đi lại tăng thêm trong trường hợp 
người được bảo hiểm, người thân gia đình trực hệ, cộng sự thân thiết, hoặc người bạn đồng hành của 
người được bảo hiểm bị tử vong, bị thương tích nghiêm trọng hoặc ốm đau nặng. Người được bảo 
hiểm được mời làm chứng, thiên tai tại nơi đến đã định theo kế hoạch hoặc nơi cư trú chính của người 
được bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn. 

Trách nhiệm cá nhân: Bồi thường trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba khi họ bị thương tích 
do tai nạn hay tài sản bị mất mát hoặc hư hại trong thời gian bảo hiểm (Quyền lợi này không được áp 
dụng cho việc sử dụng hoặc thuê mướn các loại xe có động cơ).

Bồi hoàn mức miễn thường bảo hiểm cho xe ô tô thuê: bồi hoàn mức miễn thường mà 
người được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho tổn thất hoặc hư hại do tai nạn đối với xe ô tô thuê. 

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chương trình 1

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

50,000 USD

5,650 USD

Chương trình 2

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

50,000 USD

5,650 USD

650 USD

3,050 USD

3,050 USD

Chương trình 3

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

100,000 USD

5,650 USD

870 USD

4,350 USD

4,350 USD

17,400 USD

1,750 USD

17,400 USD

3,050 USD

1,750 USD

43,500 USD

4,350 USD

2,600 USD

700 USD 1,300 USD

100 USD 200 USD

1,300 USD 1,750 USD

200 USD 350 USD

100 USD 150 USD

56,500 USD

250 USD

4,000 USD 5,650 USD

87,000 USD

450 USD

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình

Chi trả đến
hạn mức của 
chương trình


