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Thông báo  
Kính gửi:   Quản lý Kinh doanh, Đại diện Kinh doanh 

Đồng gửi:  Ban Giám đốc, Ban Điều hành và Phát triển Kinh doanh 

Từ:  Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm 

Ngày:  04/02/2020 

Về việc:  Giải quyết quyền lợi bảo hiểm liên quan đến bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV/ 2019-nCov) 

Số tham chiếu: CHH0OPEL200002V 

Nhằm đem lại cho tất cả khách hàng tham gia bảo hiểm tại Chubb Life giải pháp bảo 

vệ toàn diện trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV/ 2019-nCov), bên cạnh Khoản hỗ trợ điều trị đặc biệt với số tiền 30.000.000 
VNĐ (ba mươi triệu đồng)/người theo Thông báo ngày 03/02/2020 của Chubb Life, 

Công ty sẽ MIỄN ÁP DỤNG quy định “Thời hạn hoãn áp dụng” cho tất cả các 

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nâng cao, Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện 

đặc biệt, Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng, Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ 

Viện phí, và Sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng, thuộc 

các trường hợp sau:  

- 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; và 

- Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành vào hoặc trước ngày 29/02/2020 và đang có 

hiệu lực tại Chubb Life Việt Nam vào thời điểm nhập viện điều trị. 

Thông báo chính thức đồng thời được đăng tải trên eCard của Công ty để Anh/Chị 
thuận tiện tham khảo. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ thắc mắc nào Anh/Chị 
vui lòng liên hệ Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm theo đường dây nóng (028) 3827 8123 

hoặc *8123 để được hỗ trợ và giải đáp. 

Trân trọng,  

(đã ký) 

 

Dương Thúy Hồng 
Phó Tổng giám đốc 


