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Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt đối với bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
(nCoV/ 2019-nCov)

Với mong muốn cùng đồng hành chiến đấu với đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov), Chubb Life Việt Nam trân trọng thông báo về việc Công
ty sẽ chi trả Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt với số tiền 30.000.000 VNĐ (ba mươi triệu
đồng)/người áp dụng cho tất cả các khách hàng là Người được Bảo hiểm đang tham gia bảo hiểm
tại Chubb Life với chi tiết như sau:
o

Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành vào hoặc trước ngày 31/12/2019 và đang có hiệu lực tại
Chubb Life Việt Nam vào thời điểm nhập viện điều trị (không phân biệt Hợp đồng Bảo hiểm
có quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện hay không); và

o

Người được Bảo hiểm nhập viện điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV/ 2019-nCov) trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020
tại Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị vi rút Corona do Bộ Y tế Việt Nam ban
hành.

Một số câu hỏi liên quan:

1) Số tiền chi trả cho Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt?
- 30 triệu đồng cho mỗi Người được Bảo hiểm phải nhập viện điều trị bệnh Viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov).

2) Đối tượng áp dụng?
Người được Bảo hiểm theo các Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành vào hoặc trước ngày
31/12/2019 và đang có hiệu lực tại Chubb Life Việt Nam vào thời điểm nhập viện điều trị.

3) Thời gian áp dụng?
Người được Bảo hiểm phải nhập viện điều trị bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV/ 2019-nCov) trong thời gian từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 29/02/2020 tại
Bệnh viện tuyến cuối theo phân tuyến điều trị vi rút Corona do Bộ Y tế Việt Nam ban hành.

4) Phương thức nộp yêu cầu Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt?
Khách hàng có thể nộp yêu cầu qua các hình thức sau:
+ Nộp online qua Trang thông tin Hợp đồng Bảo hiểm trực tuyến
https://www.baohiemchubblife.vn/
+ Nộp trực tiếp tại các phòng giao dịch của Chubb Life trên toàn quốc.
+ Liên hệ đường dây nóng (028) 3827 8123 hoặc *8123.
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5) Chứng từ y tế cần cung cấp?
- Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019nCov).
- Giấy xác nhận nhập viện/ Giấy xác nhận đang điều trị nội trú tại Bệnh viện tuyến cuối theo
phân tuyến điều trị vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov) do Bộ Y tế Việt Nam ban hành.

6) Các quyền lợi trong Hợp đồng Bảo hiểm có được xem xét chi trả nếu Khoản hỗ trợ điều trị đặc
biệt được chấp nhận chi trả?
- Tất cả các quyền lợi bảo hiểm vẫn sẽ được giải quyết theo đúng quy định của Quy tắc và Điều
khoản Hợp đồng Bảo hiểm mà khách hàng đang tham gia.

7) Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt có áp dụng bất kỳ điều khoản loại trừ hay thời gian hoãn áp
dụng?
- KHÔNG áp dụng bất kỳ điều khoản loại trừ hay thời gian hoãn áp dụng.

8) Nếu Người được Bảo hiểm có nhiều hơn 1 Hợp đồng Bảo hiểm, Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt
sẽ được chi trả thêm tương ứng?
- Trong trường hợp Người được Bảo hiểm có nhiều hơn một Hợp đồng Bảo hiểm đang tham gia
tại Chubb Life, tổng số tiền chi trả Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt cho mỗi Người được Bảo hiểm là
30 triệu đồng trong suốt thời gian áp dụng từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020.

9) Liên hệ để biết thêm thông tin về Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt?
- Đường dây nóng: (028) 3827 8123 hoặc *8123
- Email: chubblife.vietnam@chubb.com
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