AN SINH MAI LINH
Tất cả vì sự đóng góp cho cộng đồng

Đối tượng bảo hiểm
Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:
Độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
Không bị bệnh động kinh, tâm thần, phong;
Không đang điều trị thương tật tại thời điểm tham gia bảo hiểm;
Không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên

Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm cho NĐBH khi bị tai nạn giao thông trong lãnh thổ Việt Nam

Quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm

Cách thức chi trả

Số tiền bảo hiểm
(Giới hạn bồi thường/
thời hạn bảo hiểm)

Tử vong

Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm

1.000.000.000 VNĐ

Thương tật toàn bộ
vĩnh viễn

Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm

1.000.000.000 VNĐ

Thương tật toàn bộ
vĩnh viễn

Chi trả theo tỷ lệ thương tật
bộ phận vĩnh viễn quy định
trong Bảng tỷ lệ thương tật

50.000.000 VNĐ

Thương tật tạm thời

Chi trả chi phí y tế thực tế, hợp lý
điều trị thương tật đến giới hạn
tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm

30.000.000 VNĐ

Trợ cấp nằm viện do
tai nạn giao thông
(Không bao gồm vết thương
phần mềm, bong gân, sai khớp)

Trợ cấp nằm viện 500.000đ/ngày,
tối đa 30 ngày/năm

15.000.000 VNĐ

Tổng số tiền bồi thường/NĐBH/thời hạn bảo hiểm trong mọi trường hợp không vượt quá Số tiền
bảo hiểm tối đa cho mỗi quyền lợi bảo hiểm và trong mọi trường hợp không vượt quá Số tiền
bảo hiểm về tử vong.
Quyền lợi hỗ trợ khác của Mai Linh (được sự bảo trợ của Y Chi Việt Nam)
- Chu toàn hậu sự: 10.000.000 VNĐ/NĐBH
- Chi phí hỗ trợ khác: 100.000.000 VNĐ/NĐBH

Quy trình bồi thường
Gọi tới tổng đài 1900545475 và cung cấp cho PTI các chứng từ trong vòng 1 năm kể từ khi
kết thúc điều trị
Đối với trường hợp tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn giao thông, Người thân
NĐBH /Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm phải thông báo cho PTI trong vòng 24 giờ kể từ
khi xảy ra rủi ro.
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