DANH MỤC GÓI BẢO HIỂM
QUYỀN LỢI – ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
A. DANH MỤC GÓI BẢO HIỂM:
Stt

Gói bảo hiểm

Mức phí

1

Bảo hiểm bắt buộc trách

66,000

Thời hạn

Tóm tắt quyền lợi

bảo hiểm
12 tháng

nhiệm dân sự của chủ xe

1. Về người: 150,000,000 VND/người/vụ

cơ giới đối với người thứ

2. Về tài sản: 50,000,000 VND/vụ

ba
2

3

Bảo hiểm bắt buộc trách

86,000

12 tháng

1. Về người: 150,000,000 VND/người/vụ

nhiệm dân sự của chủ xe

2. Về tài sản: 50,000,000 VND/vụ

cơ giới đối với người thứ

3. Bảo hiểm người ngồi trên xe: 10,000,000

ba và người ngồi trên xe

VND/người/vụ

Bảo hiểm Vững Tâm An

250,000

12 tháng

1. Tử vong do tai nạn: 20,000,000 VND
2. Chi phí điều trị tai nạn: 20,000,000 VND
3. Quỹ hỗ trợ:
- Hỗ trợ khi Người được bảo hiểm tử vong sau 07
ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm do dịch bệnh:
30,000,000 VND
- Trợ cấp nằm viện điều trị bệnh tại các cơ sở theo
yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền khi
NĐBH nhập viện sau 07 ngày kể từ ngày bắt đầu
bảo hiểm: 2,000,000 VND
- Trợ cấp khi Người được bảo hiểm nằm viện điều
trị sốc phản vệ: 2,000,000 VND

Bảo hiểm Vững Tâm An

450,000

12 tháng

1. Tử vong do tai nạn: 40,000,000 VND
2. Chi phí điều trị tai nạn: 40,000,000 VND
3. Quỹ hỗ trợ:
- Hỗ trợ khi Người được bảo hiểm tử vong sau 07
ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm do dịch bệnh:
60,000,000 VND
- Trợ cấp nằm viện điều trị bệnh tại các cơ sở theo
yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền khi
NĐBH nhập viện sau 07 ngày kể từ ngày bắt đầu
bảo hiểm: 4,000,000 VND
- Trợ cấp khi Người được bảo hiểm nằm viện điều
trị sốc phản vệ: 4,000,000 VND

Bảo hiểm Vững Tâm An

750,000

12 tháng

1. Tử vong do tai nạn: 60,000,000 VND
2. Chi phí điều trị tai nạn: 60,000,000 VND
3. Quỹ hỗ trợ:
- Hỗ trợ khi Người được bảo hiểm tử vong sau 07
1

ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm do dịch bệnh:
90,000,000 VND
- Trợ cấp nằm viện điều trị bệnh tại các cơ sở theo
yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền khi
NĐBH nhập viện sau 07 ngày kể từ ngày bắt đầu
bảo hiểm: 6,000,000 VND
- Trợ cấp khi Người được bảo hiểm nằm viện điều
trị sốc phản vệ: 6,000,000 VND
4

An sinh bưu điện

200,000

12 tháng

1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai
nạn: 15,000,000 VND
2. Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh
viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn: chi trả theo
Bảng tỷ lệ thương tật, tối đa đến 15,000,000 VND
3. Đối tượng bảo hiểm: Tất cả những người có tên
trong cùng Sổ hộ khẩu của Người mua bảo hiểm
& không quá 70 tuổi tại thời điểm tham gia bảo
hiểm và không thuộc đối tượng bị loại trừ.
4. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho tất cả các loại
tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm trên
phạm vi lãnh thổ Việt Nam: Tai nạn giao thông, tai
nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.

An sinh bưu điện

250,000

12 tháng

1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai
nạn: 20,000,000 VND
2. Thương tật thân thể (thương tật bộ phận vĩnh
viễn, thương tật tạm thời) do tai nạn: chi trả theo
Bảng tỷ lệ thương tật, tối đa đến 20,000,000 VND
3. Đối tượng bảo hiểm: Tất cả những người có tên
trong cùng Sổ hộ khẩu của Người mua bảo hiểm
& không quá 70 tuổi tại thời điểm tham gia bảo
hiểm và không thuộc đối tượng bị loại trừ.
4. Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm cho tất cả các loại
tai nạn xảy ra đối với Người được bảo hiểm trên
phạm vi lãnh thổ Việt Nam: Tai nạn giao thông, tai
nạn lao động, tai nạn sinh hoạt.

B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM – ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
1. Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy đối với người thứ ba:
a. Đối tượng bảo hiểm:
-

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
theo quy định của pháp luật.

-

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
2

b. Mức trách nhiệm bảo hiểm:
-

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại
về sức khỏe, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai
nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

-

Căn cứ chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối
với tài sản. Bộ Tài chính quy định mức trách nhiệm Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe
cơ giới.

c. Điều khoản điều kiện bảo hiểm: chi tiết như trong quy tắc bảo hiểm đính kèm
2. Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe máy đối với người thứ ba & người ngồi trên xe:
a. Đối tượng bảo hiểm:
-

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-

Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
theo quy định của pháp luật.

-

Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

-

Lái xe và người ngồi trên xe

b. Mức trách nhiệm bảo hiểm: chi tiết như trong quy tắc bảo hiểm đính kèm
c. Điều khoản điều kiện bảo hiểm: chi tiết như trong quy tắc bảo hiểm đính kèm
3. Bảo hiểm Vững Tâm An:
a. Đối tượng bảo hiểm:
-

Người Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 1 tuổi đến 70 tuổi đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

-

Không bị động kinh, tâm thần;

-

Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

-

Đối tượng đủ điều kiện tham gia Quỹ hỗ trợ PTI Vững Tâm An - “An Tâm Vững Bước”: Những khách
hàng đủ điều kiện quy định tại mục Đối tượng bảo hiểm nêu trên và không có kết quả xét nghiệm dương
tính với dịch bệnh hoặc thuộc diện bị cách ly theo quy định của Nhà nước trước ngày bắt đầu bảo hiểm
theo GCN đi kèm.

b. Quyền lợi bảo hiểm:
Quyền lợi bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm/ người/thời hạn bảo hiểm
Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Lựa chọn 3

1.1. Tử vong do tai nạn

VND 20,000,000

VND 40,000,000

VND 60,000,000

1.2. Chi phí y tế điều trị tai nạn

VND 20,000,000

VND 40,000,000

VND 60,000,000

1.3. Chương trình hỗ trợ tại Việt Nam
-

Số tiền/người/thời hạn bảo hiểm

Quỹ hỗ trợ khi NĐBH tử vong sau 07
ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm do

VND 30,000,000

VND 60,000,000

VND 90,000,000

dịch bệnh.

3

Quỹ trợ cấp nằm viện điều trị dịch

-

bệnh tại các cơ sở theo yêu cầu của
cơ quan y tế có thẩm quyền khi

VND 2,000,000

VND 4,000,000

VND 6,000,000

VND 2,000,000

VND 4,000,000

VND 6,000,000

NĐBH nhập viện sau 07 ngày kể từ
ngày bắt đầu bảo hiểm.
Quỹ trợ cấp khi NĐBH nằm viện điều

-

trị sốc phản vệ/ phản vệ.

c. Điều khoản điều kiện bảo hiểm: chi tiết như trong quy tắc bảo hiểm đính kèm
d. Quy trình yêu cầu bồi thường:
Bước
1

Nội dung công việc

Ghi chú

Nhận thông báo tổn thất từ khách hàng
i) Xem xét hồ sơ yêu cầu bồi thường;

2

ii) Thông báo và hướng dẫn khách hàng bổ sung
chứng từ

3

Thông báo kết quả giải quyết bồi thường cho

Thông báo được gửi từ

khách hàng:

website: https://eclaim.pti.com.vn/

i) Gửi thông báo bồi thường cho khách hàng qua

hoặc tổng đài: 1900545475

tin nhắn Email (nếu có)
ii) Hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ gốc để nhận
tiền bồi thường đối với các quyền lợi yêu cầu

4

Trả tiền bồi thường

4. Bảo hiểm An Sinh Bưu Điện:
a. Đối tượng bảo hiểm:
Bao gồm Tất cả những người từ 0 đến tối đa 70 tuổi (tuổi được tính theo năm sinh) có tên trong SỔ HỘ
KHẨU (SHK) của BMBH (trường hợp còn SHK) hoặc cùng đăng ký thường trú tại một địa chỉ theo quy định
của pháp luật về cư trú (ghi trên CCCD) với BMBH (trường hợp không còn SHK) tại thời điểm tham gia bảo
hiểm và không thuộc các đối tượng bị loại trừ dưới đây:
-

Người bị bệnh động kinh, bệnh tâm thần, bệnh phong;

-

Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;

-

Người không có tên trên SHK hoặc không đăng ký thường trú tại Hộ gia đình của BMBH tại thời điểm
tham gia bảo hiểm;

-

Người được bổ sung trong SHK hoặc được đăng ký thường trú tại Hộ gia đình của BMBH sau khi bắt
đầu thời hạn bảo hiểm.

b. Quyền lợi và phí bảo hiểm:
Quyền lợi bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm/người/năm
1.1. Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh
viễn do tai nạn

Gói 15 triệu

Gói 20 triệu

VND 15,000,000

VND 15,000,000

Chi trả 01 lần, tối đa đến

Chi trả 01 lần, tối đa đến VND

VND 15,000,000

20,000,000
4

1.2. Thương tật thân thể (thương tật

chi trả theo Bảng tỷ lệ

bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời)

thương tật, tối đa đến

do tai nạn

15,000,000 VND

chi trả theo Bảng tỷ lệ thương
tật, tối đa đến 20,000,000 VND

c. Thời gian chờ: Không áp dụng
d. Thủ tục bồi thường:
-

Bước 1: Gọi Tổng đài 0896 11 8696 hoặc 19006727 và làm theo hướng dẫn

-

Bước 2: Nhận tiền bồi thường qua BƯU ĐIỆN hoặc chuyển khoản

C. QUY TẮC ÁP DỤNG:
Stt

Quy tắc bảo hiểm áp dụng

Gói bảo hiểm
-

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 của Chính phủ

về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư số
1

Bảo hiểm TNDS bắt buộc

04/2021/TT/BTC ban hành ngày 15/01/2021 của Bộ tài chính Quy định chi

xe máy đối với người thứ ba

tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm
2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe
cơ giới
-

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/01/2021 của Chính phủ

về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư số
04/2021/TT/BTC ban hành ngày 15/01/2021 của Bộ tài chính Quy định chi
2

Bảo hiểm TNDS bắt buộc

tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm

xe máy đối với người thứ ba

2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe

& Người ngồi trên xe

cơ giới;
-

Quy tắc, biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm theo

Quyết định số 304/2008/QĐ-PTI ngày 26/12/2008 của Tổng Giám Đốc
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu điện.
3

Bảo hiểm Vững Tâm An

Quy tắc Bảo hiểm tai nạn nhóm chuẩn của PTI (Ban hành theo Quyết

định số 270/QĐ-PTI-BHCN, ngày 26/09/2012 của Tổng Giám đốc Công ty
Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

4

Bảo hiểm An Sinh Bưu
Điện

-

Quy tắc Bảo hiểm tai nạn con người của PTI (Ban hành theo Quyết định

số 253/QĐ-PTI-BHCN, ngày 26/09/2012 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Bảo hiểm Bưu điện.
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