
Danh mục bệnh/tình trạng hiểm nghèo Số tiền bảo hiểm (VNĐ)

6. Thiếu máu bất sản 
(suy tủy xương)

1. Ung thư nghiêm 
trọng

2. Nhồi máu cơ tim   
cấp tính

3. Đột quỵ nghiêm 
trọng

4. Phẫu thuật bắc cầu 
động mạch vành

5. Suy thận

7. Bệnh phổi              
giai đoạn cuối

8. Suy gan   
giai đoạn cuối

9. Hôn mê

10. Điếc (mất thính lực)

11. Phẫu thuật van tim

12. Mất khả năng  
phát âm

13. Bỏng nặng

15. Bệnh đa xơ cứng

16. Loạn dưỡng cơ

17. Bệnh Parkinson

18. Phẫu thuật động 
mạch chủ

14. Cấy ghép cơ quan 
nội tạng chính/tủy 
xương

19. Bệnh Alzheimer 
/Chứng mất trí nhớ 
nghiêm trọng

20. Viêm gan tối cấp

27. Tạo hình mạch và 
điều trị xâm lần 
khác trên động 
mạch vành

28. Mù (mất thị lực)

21. Bệnh rối loạn thần 
kinh vận động

34. Lupus ban đỏ 
hệ thống có 
biến chứng 
viêm thận do 
lupus 

35. Bệnh động mạch 
vành nghiêm trọng 
khác

36. Bại liệt

37. Mất khả năng sống 
độc lập

Từ 
200.000.000 

đến 
1.000.000.000

22. Tăng áp lực 
động mạch phổi 
nguyên phát

23. Nhiễm HIV do 
truyền máu và 
nhiễm HIV do 
nghề nghiệp

24. Khối u não lành tính

25. Viêm não do vi rút

26. Viêm màng não do 
vi khuẩn

29. Chấn thương đầu 
nghiêm trọng

30. Tê liệt (mất khả năng 
sử dụng tay chân)

31. Bệnh giai đoạn cuối

32. Xơ cứng bì tiến triển

33. Hội chứng Apallic
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BẢNG QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM 37 BỆNH/TÌNH TRẠNG HIỂM NGHÈO

(Bảng quyền lợi đính kèm theo quy tắc Bảo hiểm 37 bệnh/tình trạng hiểm nghèo được Ban hành kèm theo 
Quyết định số 1132/QĐ-BHBV ngày 15/03/2021 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

37 BỆNH/TÌNH TRẠNG HIỂM NGHÈO 
BẢO HIỂM

PHẠM VI QUYỀN LỢI

(*) Ghi chú: Mỗi người được bảo hiểm được mua tối đa một Hợp đồng bảo hiểm 37 bệnh/tình trạng hiểm nghèo với Số tiền bảo hiểm không 
vượt quá 1.000.000.000 đồng

Nếu Người được bảo hiểm bị chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh/tình trạng hiểm nghèo nào (theo danh mục 
dưới đây), sau thời gian chờ 90 ngày, và còn sống 30 ngày sau ngày được chẩn đoán, Công ty bảo hiểm 
sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm 100% số tiền bảo hiểm.


