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Sức mạnh giúp bạn vững tin cùng bảo hiểm
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THỦ TỤC KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH
Tự tử, gây thương tích, sinh đẻ, sẩy thai, chữa răng (trừ trường hợp 
cần thiết do thương tích vì tai nạn gây ra cho răng tự nhiên và khỏe 
mạnh), rối loạn thần kinh và tâm thần, mất trí, nghiện rượu hoặc ma 
túy, tự đặt mình vào sự nguy hiểm không cần thiết, bệnh hoa liễu, 
bệnh AIDS hoặc các phức hợp liên quan đến AIDS.

Bất kỳ bệnh tồn tại trước hoặc bệnh bị loại trừ.

Bất kỳ môn thể thao chuyên nghiệp, các cuộc đua và thi đấu dưới mọi 
hình thức, nhảy dù biểu diễn, leo đá hoặc leo núi có sử dụng dây 
thừng hoặc các thiết bị khác, diều lượn hoặc nhảy dù. 

Mọi sự tổn thất mà không trình báo với cảnh sát địa phương trong 
vòng 24 giờ, và/hoặc nhà vận chuyển ngay khi xảy ra sự cố.

Không cung cấp bằng chứng cho những chi phí/tổn thất có liên 
quan.

Mòn, rách, bể vỡ hoặc hư hỏng đối với vật dễ vỡ.

Trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng xe có động cơ, phương tiện đi 
lại trên không, phương tiện đi lại dưới nước, hành động ác ý, có chủ
tâm hoặc phi pháp, bất kỳ chi phí nào phát sinh từ vụ kiện hình sự.

Lái xe trong tình trạng say rượu hoặc dưới ảnh hưởng của ma túy 
hoặc thuốc ngủ.

Cố ý làm mất hoặc hư hại, sử dụng xe ô tô thuê vi phạm hợp đồng 
thuê xe.

Trách nhiệm pháp lý hay tổn thất tài sản cho dù Người được bảo 
hiểm có chịu trách nhiệm theo hợp đồng thuê xe hay không.

Bảo hiểm du lịch tối đa 180 ngày (dành cho Bon Voyage) hoặc 90 
ngày (dành cho Annual Travel).

Không có mức khấu trừ cho tất cả quyền lợi bảo hiểm (ngoại trừ 
Quyền lợi Bảo hiểm xe ô tô thuê).

Bảo hiểm cho các môn thể thao mùa đông, đi bè, nhảy bungee và các 
môn thể thao dưới nước khác mà không phải thêm phí bảo hiểm bổ 
sung.

Các dịch vụ trợ giúp như giúp đỡ về mặt pháp lý, làm lại chứng từ du 
lịch bị mất, v.v... luôn thường trực 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Bảo hiểm miễn phí cho trẻ em nếu cả cha và mẹ đều cùng có tên 
trong một đơn bảo hiểm du lịch (dành cho Bon Voyage).

Cross Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng bảo 
hiểm cùng với giấy tờ như các báo cáo của bệnh viện, bác sĩ, cảnh sát, 
hãng hàng không hoặc cơ quan có trách nhiệm khác.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới và bất cứ khi nào, nếu cần sự trợ giúp 
khẩn cấp hoặc khách hàng có thắc mắc cần được giải đáp thì hãy liên hệ 
số (+84 28) 3821 6699. Đối với chi phí y tế trên 50.000.000 VND thì việc 
yêu cầu cấp phép về viện phí là quy định. Khi gọi điện thoại, vui lòng cho 
biết họ tên của Người được bảo hiểm, số Chứng nhận bảo hiểm, tính chất 
của sự việc cùng với tên và số điện thoại của người liên hệ.         

VỀ CHÚNG TÔI

cấp giấy phép tại Việt Nam và thuộc tập đoàn quốc tế đa công ty với hơn 

cũng như thiết kế nhiều loại hình bảo hiểm du lịch và y tế. Hệ thống chi 
trả yêu cầu bồi thường hiện đại, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, 
cộng nhiều năm kinh nghiệm ở châu Á giúp chúng tôi phục vụ khách 
hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Kể từ 2004 đến nay, chúng tôi đã phục vụ cho hơn 10.000 khách du lịch 
mỗi năm. Với kỹ năng chuyên nghiệp của nhà quản lý cùng với sự trợ 
giúp của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương và Công ty Bảo hiểm 

phẩm bảo hiểm du lịch toàn diện và cạnh tranh. Chúng tôi thiết kế và đưa 
ra sản phẩm bảo hiểm cho từng nhu cầu khác nhau của khác hàng trong 
những chuyến đi ngắn ngày, dài ngày, cho những khách hàng du lịch 
thường xuyên, bảo hiểm cho mọi rủi ro hay bảo hiểm cho từng quyền lợi 
riêng biệt theo sự lựa chọn của khách hàng.

LIÊN HỆ ĐẾN PACIFIC CROSS VIỆT NAM

Văn phòng Hành Chính:
Thành Phố Hồ Chí Minh

 
235 Nguyễn Văn Cừ | Quận 1

Tel: (+84 28) 7306 9669
Email: inquiry@paci�ccross.com.vn

Văn phòng Kinh Doanh:
Thành Phố Hồ Chí Minh

Lầu 6 | Tòa nhà Pax Sky | 159C Đề Thám | Quận 1
Tel: (+84 28) 7306 9669 

Hà Nội
Lầu 19 | Tòa nhà VCCI | 9 Đào Duy Anh | Quận Đống Đa 

Tel: (+84 24) 7308 6699

Tờ thông tin này không phải là hợp đồng. Để biết chính xác và đầy đủ các 
chi tiết của bảo hiểm, các điều khoản, điều kiện và loại trừ của hợp đồng 
bảo hiểm, xin vui lòng xem trong hợp đồng bảo hiểm được cấp. 

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Hùng Vương và được quản lý bởi 

Lầu 16 | Tháp B, Tòa nhà Royal Center



* Tối đa 180 ngày

PHÍ BẢO HIỂM BON VOYAGE (ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 VND)

PHÍ BẢO HIỂM ANNUAL (ĐƠN VỊ TÍNH: 1.000 VND)


