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Đối tượng bảo hiểm
Công dân Việt Nam và người nước ngoài lưu trú hợp 
pháp tại Việt nam

Phạm vi lãnh thổ
Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm chính
Điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
 �Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn

 �Bảo hiểm tai nạn cá nhân

 �Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

 �Bảo hiểm thai sản

 �Điều trị nha khoa

Độ tuổi bảo hiểm
Từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi

Quyền lợi 
bảo hiểm cơ bản lên đến 

500.000.000 
VNĐ/ người/ năm

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng 
trong 15 ngày làm việc

Dịch vụ bảo lãnh viện phí 24/7 
tại các cơ sở y tế hàng đầu trên cả nước

 
SỨC KHỎE TOÀN DIỆN

BẢO HIỂM

Bảo hiểm Bảo Long
Đồng hành, đồng chia sẻ

tổng công ty cổ Phần bảo hiểm bảo long

[ ] : 185 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 
[ ] : (84.28) 3823 9219 
[ ] : (84.28) 3822 8967 
[ ] : info@baohiembaolong.vn 
[ ] : www.baohiembaolong.vn

hotline bảo long

1900 545 517



CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH  
Chi phí y tế điều trị tai nạn, ốm đau bệnh tật

TổNG HạN mỨC TRáCH NHIỆm
BRONZE SILVER GOLD PLATINUm DIAmOND

100.000.000/năm 150.000.000/năm 250.000.000/năm 400.000.000/năm 500.000.000/năm

Chi phí nằm viện (60 ngày/năm) 
 - Tiền phòng, giường bệnh (01 giường - phòng đơn tiêu chuẩn)  
 - Phòng chăm sóc đặc biệt  
 - Phòng cấp cứu, điều trị trong ngày  
 - Các chi phí viện phí tổng hợp khác

2 triệu/ngày 

Lên đến 40 triệu/năm

3 triệu/ngày   

Lên đến 60 triệu/năm

5 triệu/ngày  

Lên đến 100 triệu/năm

7.5 triệu/ngày   

Lên đến 150 triệu/năm

10 triệu/ngày  

 Lên đến 200 triệu/năm

Chi phí phẫu thuật  
Bao gồm phẫu thuật trong ngày

40.000.000/năm 60.000.000/năm 100.000.000/năm 150.000.000/năm 200.000.000/năm

Chi phí trước khi nhập viện  
Chi phí xét nghiệm, phân tích trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện.  
(Không áp dụng cho thai sản)

2.000.000/năm 3.000.000/năm 5.000.000/năm 7.500.000/năm 10.000.000/năm

Chi phí sau khi xuất viện 
Chi phí tiếp tục điều trị trong vòng 45 ngày sau khi xuất viện 
(Không áp dụng cho thai sản)

2.000.000/năm 3.000.000/năm 5.000.000/năm 7.500.000/năm 10.000.000/năm

Chi phí y tá chăm sóc tại nhà (15 ngày/năm) 
Ngay sau khi ra viện (thời gian nằm viện tối thiểu là 7 ngày)  
- theo chỉ định của Bác sĩ . (Không áp dụng cho thai sản)

2.000.000/năm 3.000.000/năm 5.000.000/năm 7.500.000/năm 10.000.000/năm

Phục hồi chức năng sau tai nạn 2.000.000/năm 4.200.000/năm 7.000.000/năm 10.500.000/năm 14.000.000/năm

Dịch vụ xe cứu thương trong phạm vi Việt Nam 8.000.000/năm 12.000.000/năm 20.000.000/năm 30.000.000/năm 40.000.000/năm

Trợ cấp trong thời gian nằm viện nội trú (60 ngày/năm) 40.000/ngày 60.000/ngày 100.000/ngày 150.000/ngày 200.000/ngày

Trợ cấp mai táng phí 2.000.000/vụ 3.000.000/vụ 5.000.000/vụ 7.500.000/vụ 10.000.000/vụ

CáC TÙY CHỌN mỞ RỘNG

Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn 6.000.000/năm 6.000.000/năm 10.000.000/năm 15.000.000/năm 20.000.000/năm
- Giới hạn /lần khám  1.200.000/lần khám 1.200.000/lần khám 2.000.000/lần khám 3.000.000/lần khám 4.000.000/lần khám

- Điều trị vật lý trị liệu - theo chỉ định của bác sỹ và được thực hiện  
tại bệnh viện có chuyên khoa vật lý trị liệu

120.000/ngày 120.000/ngày 200.000/ngày 300.000/ngày 400.000/ngày
 tối đa 60 ngày/năm  tối đa 60 ngày/năm  tối đa 60 ngày/năm  tối đa 60 ngày/năm  tối đa 60 ngày/năm

Bảo hiểm tai nạn cá nhân Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ đồng Tối đa 1 tỷ
Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Theo bảng tỷ lệ thương tật Theo bảng tỷ lệ thương tật Theo bảng tỷ lệ thương tật Theo bảng tỷ lệ thương tật Theo bảng tỷ lệ thương tật

Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ Tối đa 1 tỷ
Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm 100% số tiền Bảo hiểm

Bảo hiểm thai sản (18 - 45 tuổi) 15.000.000/năm 20.000.000/năm 25.000.000/năm 30.000.000/năm 40.000.000/năm
 - Sinh thường (giới hạn theo ngày) 2.000.000/ngày 3.000.000/ngày 5.000.000/ngày 7.500.000/ngày 10.000.000/ngày
 - Sinh mổ, biến chứng thai sản Chi trả đầy đủ Chi trả đầy đủ Chi trả đầy đủ Chi trả đầy đủ Chi trả đầy đủ
 - Khám thai định kỳ 150.000/năm 200.000/năm 250.000/năm 300.000/năm 400.000/năm

Điều trị nha khoa 3.000.000/năm 3.000.000/năm 5.000.000/năm 7.500.000/năm 10.000.000/năm
 - Khám và chuẩn đoán bệnh về răng  
 - Lấy cao răng (2 lần/năm) 
 - Trám răng bằng các chất liệu thông thường  
 - Nhổ răng bệnh lý  
 - Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu)  
 - Chữa tuỷ răng  
 - Điều trị viêm nướu, viêm nha chu  
 - Cạo vôi răng ( tối đa 50% hạn mức răng)

900.000/lần khám 900.000/lần khám 1.500.000/lần khám 2.250.000/lần khám 3.000.000/lần khám

bảo hiểm sức Khỏe toàn Diện được 
thiết kế phù hợp mọi lứa tuổi với nhiều sự lựa 
chọn linh hoạt về quyền lợi bảo hiểm và cách 
thức tham gia.

Khi tham gia bảo hiểm, bạn sẽ được bảo vệ một 
cách toàn diện với chi phí hợp lý và tận hưởng 
dịch vụ y tế tại các cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam

BạN CầN
 �An tâm tận hưởng cuộc sống bên người thân yêu

 �Chăm lo cho những người bạn yêu thương

 �Chia sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình và người thân

Hãy tham gia bảo hiểm sức Khỏe toàn Diện 
tại bảo hiểm bảo long để chăm sóc và bảo vệ 
những người bạn yêu thương

ĐVT: đồng


