TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH
QUỐC TẾ (SOS)
Áp dụng Quy tắc Bảo hiểm Du lịch Quốc tế có hỗ trợ dịch vụ cứu trợ (SOS) theo quyết
định số 1469/2014/BHBL-QĐ-TGĐ-BC ngày 03/09/2014 của Tổng Giám đốc Tổng
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.
Đơn vị tính: VNĐ
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Chi phí bổ sung cho việc
đi lại và chỗ ở;
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Chi phí cho người thân đi
lại chăm sóc;
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Chi phí đưa trẻ em về
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Chi phí hồi hương thi hài;
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Tử vong hoặc thương tật
vĩnh viễn do tai nạn.
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Chi phí cho hành lý và đồ
dùng cá nhân bị mất hay
hư hại do tai nạn, trộm
cướp;
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Chi phí mua vật dụng cá
nhân khi hành lý đến chậm
quá 06 tiếng;
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Chi phí điều trị thực tế;
Chi phí chăm sóc 90 ngày
tiếp theo sau khi xuất viện;
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Bảo lãnh viện phí khi hóa
đơn trên 50.000.000 VNĐ;

Hỗ trợ về pháp lý; dịch
thuật, làm lại chứng từ bị
mất, vé máy bay bị mất…
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việc làm lại passport khi
mất chứng từ du lịch;
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Bồi thường khi tiền cá nhân
bị mất do trộm, cướp;
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Bồi thường chi phí di
chuyển bổ sung hoặc trợ
cấp tiền mặt khi chuyến đi
bị trì hoãn;
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Bồi hoàn tiền đặt cọc bị mất
hoặc chi phí đi lại gia tăng
trong trường hợp rút ngắn
hoặc hủy bỏ chuyến đi;
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Bồi thường trách nhiệm
pháp lý cho người thứ ba
do lỗi của Người được bảo
hiểm;
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Bồi hoàn mức miễn
thường bảo hiểm cho xe ô
tô thuê: Bồi hoàn mức
miễn thường mà Người
được bảo hiểm có trách
nhiệm phải trả cho tổn thất
hoặc hư hại do tai nạn đối
với xe ô tô thuê.
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Quyền lợi trở về nước đột
xuất trong 14 ngày với
những chuyến đi trên 31
ngày;

Không áp dụng

Tự động gia hạn thời hạn
bảo hiểm tối đa 05 ngày
cho những trường hợp
ngoài tầm kiểm soát.

Không áp dụng

Quyền lợi bảo hiểm xe ô tô thuê lên đến 500.000.000 VNĐ cho các trường hợp
xe bị mất hay hư hại do bị cháy, trộm cắp, va đụng hoặc bị phá hoại.
Phí bảo hiểm 100.000 VNĐ/ngày.
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