Dịch vụ
Tư vấn Y tế toàn cầu
Miễn phí 24/7
Hotline

(028) 3824 0522

Tư vấn sức khoẻ miễn phí toàn cầu 24/7 qua điện thoại
24/7

An tâm với dịch vụ tư vấn được thực hiện bởi đội ngũ
bác sỹ chuyên nghiệp của International SOS:
5.200 chuyên viên tư vấn y tế & 27 trung tâm hỗ trợ y tế
trên toàn cầu

Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ thu xếp
nhập viện 24/7 tại toàn bộ các bệnh viện và phòng khám
liên kết trong nước và trên phạm vi toàn cầu cho người
bệnh và thân nhân đi cùng.

INSURANCE CARD

Tham khảo ý kiến Y tế bên thứ hai
Mang lại sự yên tâm và tự tin vào các quyết định điều trị
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Hỗ trợ tiện ích cá nhân
Hỗ trợ đặt khách sạn, vé máy bay và các dịch vụ tiện ích
cá nhân

Dịch vụ ưu đãi áp dụng cho khách hàng
tham gia sản phẩm
Chubb Life – Tương lai Hoàn hảo
Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện
Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y
Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y
Các sản phẩm khác, áp dụng cho hợp đồng được phát hành trước tháng 3/2007;
hoặc hợp đồng được phát hành từ ngày 1/11/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có phí quy năm
tối thiểu 20 triệu đồng

?
Đây là những gói giải pháp được cung cấp bởi tập đoàn Aspire Lifestyles – đơn vị hàng đầu thế giới
với hơn 30 năm kinh nghiệm về dịch vụ tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp trên phạm vi
toàn cầu (đặc biệt là dịch vụ y tế khẩn cấp, dịch vụ tiện ích cá nhân). Trong đó, dịch vụ tư vấn y tế và
chăm sóc sức khỏe được thực hiện bởi mạng lưới toàn cầu của tổ chức International SOS (công ty mẹ
của Aspire Lifestyles).
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