
BẢO HIỂM SỨC KHỎE MSIG FLEXI/ MSIG FLEXI PLAN 

 

I. BENEFITS/ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:  MSIG FLEXI PLAN/ BẢO HIỂM SỨC KHỎE MSIG 
FLEXI 

Coverage / Phạm Vi bảo hiểm 
Benefit / Quyền lợi bảo 

hiểm 

1. Death, permanent disablement due to accidents /Tử vong, 
thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn 

 

Territorial Scope/ Phạm vi lãnh thổ Viet Nam 

Maximum limit / STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người 
(VND) 

200,000,000 

2. In-patient treatment due to accident, illness and disease/ Điều 
trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, tai nạn 

 

Territorial Scope/ Phạm vi lãnh thổ 
Viet Nam, Singapore, 

Thailand 

Maximum limit / STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người 
(VND) 

75,000,000 

Hospitalization expenses/ day (maximum 100 days/year) / Chi phí nằm 
viện tổng hợp/ngày (tối đa 100 ngày/năm) 

3,750,000 

Pre-hospitalization treatment within 30 days prior to the hospital 
admission / Điều trị trước khi nhập viện trong vòng 30 ngày trước khi 
nhập viện  

2,500,000 

Post hospitalization and home-nursing treatment within 30 days after to 
the hospital discharge/ Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc y tế tại 
nhà trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện 

2,500,000 

Surgical charges / Chi phí phẫu thuật 75,000,000 

Daycare Surgical expenses (included in Surgical charges) / Chi phí 
phẫu thuật trong ngày (nằm trong chi phí phẫu thuật) 

6,250,000 

Emergency treatment/ Điều trị cấp cứu (khẩn cấp) 
10,000,000 

Emergency Accidental Dental Treatment/ Điều trị nha khoa cấp cứu do 
tai nạn 

10,000,000 

Emergency Accidental Pregnancy Treatments / Điều trị thai sản cấp 
cứu do tai nạn/năm 

10,000,000 

Burial cost / chi phí mai táng 
2,500,000 

Daily Allowance per night (Up to 50 nights per policy period) / Trợ cấp 
nằm viện theo đêm /ngày – tối đa 50 ngày đêm/năm 

120,000 

3. Out-patient treatment/ Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú  

Territorial Scope/ Phạm vi lãnh thổ Viet Nam 



Maximum limit / STBH năm (VND) 10,000,000 

Limit per visit/Giới hạn 1 lần khám 
Mỗi lần không vượt quá 

1,750,000 

Dental care limit per year/Giới hạn chi phí nha khoa/năm 1,250,000 

4. Medical checkup/ Khám sức khỏe định kỳ (Vietnam) 1,500,000 

 

II. CONDITIONS / ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM 
 

1. Insured persons/ Người tham gia: 

 Age from 18 to 65 years old/ Từ 18 đến 65 tuổi.  

 Not suffering from neuropathy, leprosy/ Không bị các bệnh lý về thần kinh, phong. 

 No permanent injury of over 50%/ Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. 

 Not during illness / injury / hospitalization/ Không trong thời gian điều trị bệnh/thương 
tật/nằm viện. 

 No cancer/ Không bị ung thư. 

 Declare health status (special disease / illness is available if any) prescribed by MSIG 
and agree in written/ Kê khai tình trạng sức khỏe (bệnh đặc biệt/ bệnh có sẵn nếu có) 
theo quy định của MSIG và được MSIG đồng ý bằng văn bản. 

 

2. Waiting period/Thời gian chờ: 

 Insurance benefits shall be payable after the waiting period below from the effective 

date of insurance/ Quyền lợi bảo hiểm sẽ bắt đầu khả dụng sau khi kết thúc thời gian 

chờ kể từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm như dưới đây:  

 30 days for normal illness or diseases/ 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, 
bệnh tật thông thường. 

 60 days for miscarriage, abortion as directed by a physician, treatment of 
maternity/ 60 ngày đối với trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác 
sĩ, điều trị thai sản.  

 365 days for childbirth/ 365 ngày đối với trường hợp sinh đẻ. 

 365 days for special diseases, chronic diseases and pre-existing medical 
conditions/365 ngày đối với bệnh đặc biệt, bệnh mãn tính và bệnh có sẵn. 

 Claim condition: Claims only paid when premium is fully paid/ Điều kiện bồi thường: 

Công ty bảo hiểm chỉ chi trả bồi thường khi phí bảo hiểm đã được thanh toán đầy đủ.  

 


