
QUY TRÌNH, THỦ TỤC KHÁM CHỮA BỆNH VÀ TRẢ TIỀN BẢO HIỂM 

CON NGƯỜI TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 

 

Thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán tiền bảo hiểm:  

Người được bảo hiểm có thể đến khám và điều trị bệnh tại mọi Bệnh viện/Cơ sở y tế 

hợp pháp trên toàn quốc 

Bảo lãnh viện phí 

 rường hợp Người được bảo hiểm kh ng phải trả tiền bệnh viện  khi Người đươc bảo 

hiểm khám ch   bệnh n i tr  tại  ệ thống bệnh viện bảo   nh viện ph  c   Bảo hiểm 

PVI)  

 

 

  

   

 

 

 

Trả tiền bảo hiểm trực tiếp 

 rường hợp Người được bảo hiểm ứng trước tiền trả cho bệnh viện  khi Người được 

bảo hiểm khám ch   bệnh ngoại tr  và khám ch   bệnh n i tr  ngoài  ệ thống bệnh 

viện bảo   nh viện ph  c   Bảo hiểm PVI)  

 

 

 

 

 

 

 

NĐBH Bệnh viện /Phòng 

khám 

Bảo hiểm PVI 

Kiểm tr  thẻ B , 

th ng tin bảo hiểm 

và gửi th ng tin 

cho Bảo hiểm PVI 

Xuất trình thẻ 

B  hoặc Giấy 

tờ tuỳ thân theo 

quy định 

Kiểm tr  th ng tin, xác 

nhận bảo   nh 

 h nh toán cho Bệnh 

viện 

NĐBH Bệnh viện Bảo hiểm PVI 

   trả tiền, Thu 

thập bản gốc hoá 

đơn, chứng t  

 iên qu n    êu 

c u trả tiền B  

và gửi cho B  

PVI 

Kiểm tr  hó  đơn, 

chứng t   

Thanh toán cho 

NĐB  

 



 

Thẻ Bảo lãnh viện phí PVI Care: 

 hẻ bảo   nh PVI C re c   Bảo hiểm PVI chỉ có duy nhất  oại thẻ màu vàng nhũ với  hai 

mẫu thẻ: 

  hẻ màu vàng, có ảnh 

 

  hẻ màu vàng kh ng ảnh nhưng có số chứng minh nhân dân hoặc ngày sinh 



 

 h ng tin về chương trình bảo hiểm, phạm vi bảo   nh đối với t ng khách hàng được 

thể hiện trên thẻ. Mặt s u c   thẻ có số điện thoại hot ine hỗ trợ tư vấn bảo hiểm/hỗ 

trợ SOS để khách hàng tiện  iên  ạc khi c n. 

 

Thời hạn giải quyết yêu cầu bảo lãnh viện phí:  

 Bảo   nh ngoại tr  được th c hiện ng y s u khi nhân viên c   bệnh viện hoàn tất 

việc tr  cứu th ng tin về khách hàng trên ph n mềm bảo   nh viện ph  c   Bảo 

hiểm PVI, căn cứ vào m  số trên thẻ PVI C re c   khách hàng. 

 Bảo   nh n i tr :  rong vòng 02 giờ kể t  khi nhận được yêu c u bảo   nh đ y đ  

thông tin t  bệnh viện/phòng khám 

 

Một số lưu ý về dịch vụ bảo lãnh viện phí: 

 D nh sách bệnh viện/phòng khám có thể th y đổi theo thời gi n/chương trình bảo 

hiểm 

 Khách hàng sẽ kh ng được bảo   nh nếu kh ng cung cấp đ y đ  thẻ PVI C re 

và/hoặc các giấy tờ tùy thân theo quy định. 

 Khách hàng c n ký vào Giấy yêu c u trả tiền bảo hiểm/  ồ sơ, chứng t  theo 

hướng dẫn c   cán b  phụ trách bảo hiểm trước khi rời khỏi Bệnh viện/ Phòng 

khám 



 Các trường hợp còn chư  đ  th ng tin hoặc thiếu giấy tờ để xác định bệnh  ý/t i 

nạn thu c phạm vi bảo hiểm: Khách hàng thu thập hồ sơ về th nh toán tr c tiếp 

với Bảo hiểm PVI. 

  rong trường hợp điều trị n i tr , khách hàng phải xuất trình giấy tờ trong vòng 

24h ng y s u khi nhập viện. 

 M t số bệnh viện có thể quy định khách hàng đặt cọc trước khi sử dụng dịch vụ. 

 Bảo   nh tại Bệnh viện Nhi  W, Răng  àm Mặt  W  à N i: Khách hàng c n 

chuẩn bị bản s o thẻ, CM ND/Giấy kh i sinh.   

 Khám ch   Răng tại BV Răng hàm mặt  P  CM: c n đặt hẹn với Bảo hiểm PVI 

trước 


