
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM 

v.v Mở rộng quyền lợi bảo hiểm mất giảm thu nhập, chi phí sinh hoạt do Dịch bệnh  

cho Khách hàng 

1. Thời gian chương trình: từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/01/2022. 

2. Đối tượng áp dụng: 

- Tất cả Khách hàng mới tham gia bảo hiểm Bình An Cá Nhân vào và kể từ ngày 15/01/2021. 

- Khách hàng đã tham gia bảo hiểm Bình An Cá Nhân và bảo hiểm còn hiệu lực, chẳng may nhiễm 

Dịch bệnh (F0) kể từ ngày 15/01/2021. 

3. Nội dung chương trình: 

- Trong thời hạn chương trình, trường hợp Khách hàng được xác nhận nhiễm Dịch bệnh (F0) và 

phải thực hiện cách ly điều trị trên 07 (bảy) ngày kể từ ngày xác nhận (bao gồm nhưng không giới 

hạn việc điều trị tập trung, điều trị tại nhà hoặc hình thức khác có xác nhận của cơ quan y tế có 

thẩm quyền), ngoài các quyền lợi đã thỏa thuận trong Hợp đồng Bảo hiểm và HDI sẽ bồi thường 

cho khách hàng một kỳ trả góp, tối đa 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm ngàn đồng).  

- Đối với Khách hàng tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm Bình An Cá Nhân còn hiệu lực, HDI sẽ 

chi trả số tiền bảo hiểm tối đa cho 02 (hai) Hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao nhất, với giá trị số 

tiền bảo hiểm bằng một kỳ trả góp của mỗi Hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không 

vượt 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng). 

- HDI sẽ thay mặt Khách hàng thanh toán kỳ trả góp (số tiền bồi thường) trực tiếp cho Movi. 

 

4. Thủ tục chứng từ yêu cầu: 

Để được nhận bồi thường bảo hiểm, Khách hàng cần cung cấp các chứng từ sau: 

- Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm và 

- Một trong các chứng từ sau: 

▪ Trường hợp Khách hàng cách ly điều trị tập trung tại bệnh viện: Giấy nhập viện điều trị Dịch 

bệnh nếu thời gian điều trị vượt quá 07 (bảy) ngày kể từ ngày được xác nhận nhiễm Dịch 

bệnh hoặc Giấy xuất viện nếu thời gian điều trị trên 07 (bảy) ngày kể từ ngày được xác nhận 

nhiễm Dịch bệnh, Giấy chứng nhận nằm viện, Giấy chứng nhận điều trị hay hồ sơ bệnh án. 

 

▪ Trường hợp Khách hàng cách ly điều trị tại nhà: Giấy xác nhận kết thúc điều trị hoặc tài liệu 

khác chứng minh quá trình điều trị trong trường hợp điều trị tại nhà bao gồm nhưng không 

giới hạn các dữ liệu điện tử chứng minh quá trình trao đổi, liên hệ thực hiện việc việc điều trị  

 


