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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM (Quy năm) 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG  

BẢO HIỂM CHĂM SÓC Y TẾ TOÀN CẦU 

(Ban hành kèm theo công văn số ______________________________ngày _________________của Bộ Tài chính) 
---o0o--- 

 

Biểu phí bảo hiểm dưới đây là biểu phí bảo hiểm quy năm, áp dụng cho Người được bảo hiểm 

thuộc nhóm nghề nghiệp 1 và 2. Đối với nhóm nghề 3 và 4, biểu phí sẽ được tăng thêm tương ứng 

là 25% và 50%. 

Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng. 

Hệ số định kỳ đóng phí bảo hiểm: 

Định kỳ đóng phí Năm Nửa năm Quý Tháng 

Hệ số 1,000 0,525 0,275 0,10 

Lưu ý: Các lựa chọn được nêu trong Biểu phí bảo hiểm dưới đây tương ứng với mỗi Chương trình 

bảo hiểm như sau. 

• Lựa chọn 1: Chương trình bảo hiểm Cơ bản 

• Lựa chọn 2: Chương trình bảo hiểm Nâng cao 

• Lựa chọn 3: Chương trình bảo hiểm Ưu việt 

• Lựa chọn 4: Chương trình bảo hiểm Toàn diện 

• Lựa chọn 5: Chương trình bảo hiểm Hoàn hảo 
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I. Quyền lợi điều trị nội trú (Đơn vị: 1.000 VNĐ) 

Đồng chi trả: 0%  

 

Đồng chi trả: 15% 
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II. Quyền lợi điều trị ngoại trú (Đơn vị: 1.000 VNĐ) 

Đồng chi trả: 15% 

 

III. Lựa chọn 5 (bao gồm Quyền lợi nội trú, Quyền lợi ngoại trú, Quyền lợi nha khoa và 

Quyền lợi thai sản) (Đơn vị: 1.000 VNĐ) 

Đồng chi trả: 0% 
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Đồng chi trả: 15% 

 


