
VP GOLD CARE
Gói bảo hiểm Sức khỏe Cao cấp

ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA VP GOLD CARE
◆ �anh toán chi phí y tế cho tai nạn và bệnh tật
◆ Không giới hạn chi phí nằm viện và số ngày điều trị
◆ Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt
◆ Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám
◆ Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ của bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào được cấp 

phép hợp pháp tại Việt Nam
◆ Có thể lựa chọn quyền lợi điều trị ngoại trú, thai sản và nha khoa theo nhu cầu tài 

chính của khách hàng
◆ �ủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng
◆ Dịch vụ khách hàng 24/7 One call 1800 599 998 (miễn cước) 
QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ TUỔI THAM GIA BẢO HIỂM
1. Hợp đồng cá nhân: Từ 18 đến 60 tuổi
2. Hợp đồng nhóm (từ 2 người trở lên)

a. Hợp đồng mới: Từ 15 ngày tuổi đến 64 tuổi
b. Hợp đồng tái tục: Đến 74 tuổi
c. Quy định đặc biệt nếu có trẻ em tham gia bảo hiểm:

QUY ĐỊNH VỀ CHI TRẢ BẢO HIỂM
1. Hợp đồng cá nhân: 

Khách hàng sẽ tự chi trả 20% chi phí khám và điều trị y tế (bao gồm cả điều trị 
Nha khoa).

2. Hợp đồng nhóm:
◆ Nhóm trên 5 người: Không áp dụng đồng chi trả (ngoại trừ điều trị Nha 

khoa)
◆ Nhóm từ 5 người trở xuống:

-  Người được bảo hiểm dưới 02 tuổi: Từ yêu cầu bồi thường lần thứ 3 trở đi, 
khách hàng sẽ tự chi trả 40% chi phí khám và điều trị y tế.

-  Người được bảo hiểm từ 02 tuổi trở lên: Nếu sử dụng dịch vụ của các phòng 
khám/bệnh viện bao gồm Bệnh viện Pháp – Việt (FV), Family Medical 
Practice (FMP), ISOS, Vinmec và Bệnh viện Việt-Pháp Hà Nội, khách hàng sẽ 
tự chi trả 20% chi phí khám và điều trị y tế.

Độ tuổi trẻ em Điều kiện đặc biệt 

Dưới 2 tuổi Cả Cha và Mẹ đều phải cùng tham gia bảo hiểm. 

Từ 2 đến dưới 6 tuổi Cả Cha và Mẹ đều phải cùng tham gia bảo hiểm, hoặc 
Cha/Mẹ và ít nhất 1 trẻ em từ 6 đến 17 tuổi phải cùng 
tham gia bảo hiểm 

Từ 6 đến 17 tuổi Cha/Mẹ phải cùng tham gia bảo hiểm 1800 545415 / (84.4) 7300 6699
www.vpbank.com.vn

1800 599 998 (miễn cước)
 www.LibertyInsurance.com.vn

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe  VP Gold Care
dành riêng cho Khách hàng ưu tiên VPBank được 

phân phối bởi Công ty Bảo hiểm Liberty

Ngân hàng TMCP Việt Nam �ịnh Vượng (VPBank) được thành lập 
ngày 12/8/1993, sau 22 năm hoạt động VPBank đang từng bước khẳng 
định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và 
có trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2015, VPBank đã liên tiếp nhận được 
6 giải thưởng quốc tế do các tổ chức uy tín trao tặng như Ngân hàng thương 
mại tốt nhất Việt Nam 2015, Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 
2015, Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam 
2015, Ngân hàng điện tử tốt nhất và Giải thưởng Chiến lược Quản lý dữ 
liệu Doanh nghiệp năm 2015. Những giải thưởng quốc tế này một lần nữa 
khẳng định cho chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín và sức cạnh tranh nổi 
bật của VPBank trên thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định định 
hướng đúng đắn của VPBank trong thời gian qua.

Bảo hiểm Liberty là thành viên của Liberty Mutual Insurance, tập đoàn 
bảo hiểm đa ngành lớn thứ 3 tại Mỹ và lớn thứ 6 thế giới. Liberty Việt Nam 
chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm toàn diện với dịch vụ tiêu chuẩn 
Mỹ. Các sản phẩm được ưa chuộng nhất của Liberty là bảo hiểm ô tô, bảo 
hiểm sức khỏe và bảo hiểm du lịch.



QUYỀN LỢI CHÍNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

CHI PHÍ NẰM VIỆN (Bảo hiểm chuẩn) Giới hạn bảo hiểm 
Giới hạn tối đa cho năm bảo hiểm 500.000.000 

Tất cả chi phí nằm viện 
Bao gồm chi phí phẫu thuật, phòng mổ, trang thiết bị phẫu 
thuật, nghiên cứu, chăm sóc y tế v.v… 

Toàn bộ 

Tiền phòng và ăn uống – theo ngày 2.500.000  
Phòng săn sóc đặc biệt – theo ngày 6.000.000  
Điều trị ung thư 
Điều trị nội trú hoặc điều trị trong ngày cho ung thư tại bệnh 
viện 
Tối đa cho một năm hợp đồng 

250.000.000  

Điều trị trong ngày 
Nhập viện nhưng không ở qua đêm tại bệnh viện 
Tối đa cho một năm hợp đồng 

Toàn bộ 

Dịch vụ xe cấp cứu  
Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đường bộ cần thiết đến và từ 
Bệnh viện tại địa phương 

Toàn bộ  

Chi phí cấy ghép bộ phận 
Đối với thận, tim, gan và tủy xương 
Tối đa cho từng bệnh lý hay thương tật 

Toàn bộ 

Chi phí điều trị trước và sau khi nằm viện 
(Chi phí ngoại trú trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện và 
90 ngày ngay sau khi xuất viện) 
Tối đa cho mỗi lần nằm viện 

                               
10.000.000  

Điều trị tại khoa cấp cứu 
Các dịch vụ được thực hiện tại khoa cấp cứu hoặc phòng cấp 
cứu của Bệnh viện trong thời gian không quá 24 giờ 

15.000.000 

Y tá chăm sóc tại nhà 
Tối đa 182 ngày cho một năm hợp đồng  

Toàn bộ 

Điều trị nha khoa khẩn cấp 
Ngay sau khi tai nạn xảy ra với điều kiện răng chữa trị phải 
trong tình trạng tốt và là răng thật 
Tối đa cho một năm hợp đồng 

20.000.000  

Vận chuyển y tế cấp cứu / Hồi hương Toàn bộ 
Vận chuyển thi hài về quê quán Toàn bộ 
�ông tin và hỗ trợ về y tế/pháp luật 24/7 

QUYỀN LỢI BỔ SUNG

1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ (Bảo hiểm bổ sung tùy chọn)
 Giới hạn bảo hiểm 
Giới hạn tối đa cho năm bảo hiểm 20.000.000 
Điều trị ngoại trú tổng quát

 
                              Toàn bộ  

Điều trị ngoại trú chuyên khoa Toàn bộ 
Xét nghiệm và chụp X quang (theo chỉ định bác sĩ) Toàn bộ 
�uốc theo đơn kê (theo chỉ định bác sĩ)    Toàn bộ  
Chi phí chữa trị Đông y, nắn xương & châm cứu đông y 
Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 10 lần điều trị trong năm 

200.000/mỗi lần khám 
 

Vật lý trị liệu và nắn khớp xương (theo chỉ định bác sĩ) 
Tối đa cho mỗi lần điều trị, tối đa 15 lần điều trị trong năm 

400.000/mỗi lần khám 
 

2. CHĂM SÓC NHA KHOA (Bảo hiểm bổ sung tùy chọn) -  Chỉ áp dụng khi mua 
cùng với Chương trình Điều trị Ngoại trú, bao gồm 20% đồng chi trả

Giới hạn bảo hiểm 
Giới hạn tối đa cho năm bảo hiểm 10.000.000 
Kiểm tra răng định kỳ (bao gồm cạo vôi & đánh bóng) 
Một lần trong năm, tối đa cho một năm hợp đồng 

 2.000.000 

Quyền lợi nha khoa cơ bản 
Nhổ răng, trám amalgam, chụp X quang, lấy cao răng 

 Toàn bộ 

Quyền lợi nha khoa chủ yếu 
Nhổ răng mọc bất thường, lấy tủy, cắt u rang, cắt cuống răng  Toàn bộ 

3. THAI SẢN (Áp dụng cho Nhóm từ 11 người trở lên) - Chỉ áp dụng khi mua cùng với 
Chương trình Điều trị Ngoại trú

 Giới hạn bảo hiểm 
Giới hạn tối đa cho năm bảo hiểm 40.000.000 

Toàn bộ 

Chi phí trước và sau khi sinh, chi phí sinh em bé, chi phí 
điều trị do hư thai, phá thai vì lý do y tế, hoặc bất kỳ biến 
chứng nào phát sinh từ việc mang thai, bao gồm chi phí 
chăm sóc trẻ sơ sinh 30 ngày. 

�ời gian chờ cho �ai sản là 12 tháng.
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BẢNG PHÍ BẢO HIỂM

HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Nhóm tuổi 
(tính theo ngày sinh 

nhật gần nhất)  

Điều trị 
Nội trú 

Bảo hiểm bổ sung tùy chọn 

Không áp dụng
18 - 40 tuổi 

                    
7.850.000  

                           
7.890.000  

                         
3.350.000  

41 - 50 tuổi                           10.640.000  
                           8.560.000  3.350.000  

51 - 60 tuổi                           17.510.000  
                           9.690.000  

                           3.350.000  

HỢP ĐỒNG NHÓM (TỪ 02 NGƯỜI TRỞ LÊN)

(*) Chỉ áp dụng cho tái tục

 Ngoại trú Nha khoa �ai sản

 

15 ngày - 01 tuổi 

                       

4.020.000  

                        

4.534.000  3.350.000  -
02 - 05 tuổi 

                            

3.685.000  

                           

4.156.000  

                           

3.350.000  -
06 - 17 tuổi 

                            
3.242.000  

                           
3.631.000  

                           
3.350.000  -

18 - 24 tuổi 
                            

2.961.000  
                           

3.190.000  
                           

3.350.000  4.876.000  
25 - 29 tuổi 

                            
3.242.000  

                           
3.589.000  

                           
3.350.000  4.876.000  

30 - 34 tuổi                           3.777.000                           3.798.000                             3.350.000  4.876.000  
35 - 39 tuổi 

                            
4.851.000  

                           
4.786.000  

                           
3.350.000  4.876.000  

40 - 44 tuổi 
                            

5.830.000  
                           

5.393.000  
                           

3.350.000  4.876.000  
45 - 49 tuổi 

                            
7.625.000  

                           
6.527.000  

                           
3.350.000  -

50 - 54 tuổi                             9.351.000                             6.422.000                             3.350.000  - 
55 - 59 tuổi 

                          
11.987.000  

                           
6.947.000  

                           
3.350.000  -

60 - 64 tuổi 
                          

16.184.000  
                           

7.388.000  
                           

3.350.000  -
 (*) 65 - 69 tuổi 

                          
22.504.000  

                         
10.348.000  

                           
3.350.000  

 
-

 (*) 70 - 74 tuổi 
                          

37.149.000  
                         

16.518.000  
                           

3.350.000  -

Bảo hiểm bổ sung tùy chọn 

(Áp dụng cho Nhóm 
từ 11 người trở lên)

Nhóm tuổi 
(tính theo ngày sinh 

nhật gần nhất)  

Điều trị 
Nội trú 

Ngoại trú Nha khoa �ai sản


