
Taïi sao baïn neân choïn  Pacific Cross Vieät Nam?

10 Lyù Do Neân Choïn Pacific Cross Vieät Nam 
Cho Doanh Nghieäp

► Möùc baûo hieåm vaø caùc quyeàn lôïi ñöôïc thieát keá linh hoạt
cho doanh nghieäp;

► AÙp duïng một mức giá cho moïi thaønh vieân khoâng xeùt
ñeán ñoä tuoåi, giuùp quaûn lyù deã daøng;

► Miễn phí bảo hiểm du lịch cho chöông trình Master coù
baûo hieåm ngoaïi truù;

► Người thân vaø Người phụ thuộc coù theå tham gia baûo hieåm;

► Maïng löôùi Thanh toán trực tiếp roäng khaép Vieät Nam;

► Doanh nghieäp nhaän hướng dẫn quản lý bảo hiểm deã daøng;

► Nhieàu quyền lợi tự chọn hoã trôï doanh nghieäp xaây
döïng chöông trình phuùc lôïi cho nhaân vieân;

► Đăng ký đơn giản vaø coù caùc löïa choïn cho vieäc Khoâng
Xem Xeùt Thoâng Tin Y Khoa Söùc Khoûe;

► Taát caû chöông trình baûo hieåm ñeàu coù Quyền lợi thai sản ;

► Baûo hieåm toàn cầu .
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Pacific Cross Việt Nam hướng đến mục tiêu lâu dài nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 
Chúng tôi tiên phong trong ngành nhờ vào sự quan tâm đặc biệt đến nhu cầu khách hàng và chú 
trọng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

 

PACIFIC CROSS VIỆT NAM 

sức mạnh giúp bạn vững tin cùng bảo hiểm.



►

Chi Phí Y Teá Taïi Vieät Nam
Chi phí ñieàu trò beänh taïi Vieät Nam (VND):
ÔÛ Vieät Nam coù nhieàu phoøng khaùm/beänh vieän Quoác teá vaø Ñòa 
phöông cao caáp. Gioáng nhö nhieàu nôi treân theá giôùi, giaù caû cao 
nhaát khoâng ñoàng nghóa vôùi söï chaêm soùc toát nhaát. Caùc phoøng 
khaùm/beänh vieän laø nôi kinh doanh taïo lôïi nhuaän vaø seõ tính phí 
vaøo nhöõng thöù maø hoï tin khaùch haøng seõ traû. Chi phí ñaét hôn 
khoâng phaûi luoân coù nghóa laø dòch vuï/chaát löôïng toát hôn. Vieäc 
löïa choïn phoøng khaùm/beänh vieän ñeå ñieàu trò laø löïa choïn caù 
nhaân cuûa khaùch haøng. Khaùch haøng caàn choïn nôi ñieàu trò phuø 
hôïp vôùi sôû thích vaø tuùi tieàn cuûa mình. 

Chi phí taïi phoøng khaùm:

1. Raùch daây chaèng

3. Nhieãm truøng tieát nieäu
4. Ngoä ñoäc thöïc phaåm

1. Caûm laïnh thoâng thöôøng
2. Vieâm daï daøy ruoät

 
1. Tieåu ñöôøng tuyùp 1      khoaûng 150.000.000ñ/naêm
2. Cao huyeát aùp khoaûng 24.000.000ñ/naêm

600.000.000ñ

150.000.000ñ - 240.000.000ñ

100.000.000ñ - 240.000.000ñ
150.000.000ñ

2.500.000ñ
2.200.000ñ
4.660.000ñ
5.000.000ñ

 töø Vieät Nam 
sang Baêng Coác (baèng chuyeân cô)  

2. Gaõy chaân
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Đến năm 2017, Việt Nam sẽ có 1/5 dân số mắc bệnh 
tim mạch và tăng huyết áp

Theo dantri.com

► “Số người chết vì tai nạn giao thông đang gây sốc, 
nhưng số người bị thương còn cao gấp ba lần.” 
Ông Nguyễn Phương Nam, chuyên viên văn phòng 
WHO tại Việt Nam nói. “Có rất nhiều ca chấn 
thương vùng đầu nghiêm trọng.”

Sơ tán y tế khẩn cấp

Bệnh mạn tính

Bệnh cấp tính

Di hài về nước

Tai nạn

“  Viện phí tại Việt Nam tăng 30%
vào năm 2015.” 

Báo Tuổi Trẻ

“Tại Châu Á chi phí chăm sóc y tế 
tăng đến 8,6% trong năm 2017.”
Theo Willis Towers Watson vào năm 2017 

SỰ THẬT: Tai nạn và bệnh tật thường xuyên xảy ra
trong cộng đồng chúng ta:

Chuïp CT

X-quang ngöïc

Khaùm ngoaøi giôø

MRI

550.000ñ - 4.347.500ñ

330.000ñ - 1.621.000ñ

1.620.000ñ - 3.760.000ñ

280.000ñ - 1.200.000ñ

410.000ñ- 1.662.000ñ

255.000ñ - 850.000ñ

1.500.000ñ - 8.000.000ñ

2.500.000ñ - 12.000.000ñ

Baùc só

Taùi khaùm

Sieâu aâm

Coâng thöùc maùu

Tư Vấn

Chi phí xét nghiệm chẩn đoán


