


NĐBH xuất trình thẻ bảo hiểm & CMND (hộ chiếu) / Giấy khai sinh

nếu NĐBH là trẻ em (< 16 tuổi)

INSMART sẽ đánh giá khả năng bồi thường và gởi thông

báo đồng ý/ Từ chối BLVP cho bệnh viện

NĐBH ký tên vào Giấy yêu cầu bồi thường

/ thư bảo lãnh /hóa đơn khi xuất viện

Bệnh viện sẽ cung cấp thông tin cho INSMART

KH Giữ lại Giấy ra viện photo để làm thủ tục bồi thường

cho trợ cấp nằm viện ( nếu cần )



 Bảo lãnh trong nước

 Ngoại trú:  5’ – 10”. Tối đa 30 phút. BLVP 24/7

 Nội trú: tối đa 24h

 Lưu ý:

 Không bảo lãnh tai nạn, hậu quả của tai nạn, cấp cứu, 

chi phí trước nhập viện

 Không bảo lãnh nội trú ngoài giờ hành chính, ngày lễ

 Có thể phải đặt cọc cho BV khi đến điều trị nội trú

 Bảo lãnh nội trú tại nước ngoài

 Khách hàng báo Insmart trước 1 tuần lịch đi khám

 Insmart kiểm tra quyền lợi, xác nhận và thực hiện đăng ký

khám tại CSYT trong mạng lưới bảo lãnh

 Khách hàng thông báo Insmart trước 3 ngày nếu thay

đổi/hủy lịch khám



Lưu ý: Việc từ chối bảo lãnh viện phí do chưa đủ thông tin không

có nghĩa Khách hàng không được bảo hiểm. Khách hàng vui lòng

thanh toán tiền trước và yêu cầu bồi thường sau.

LƯU Ý CHUNG KHI THỰC HIỆN BLVP





I/ Chứng từ hành chính:

- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm/ Claim Form

II/ Chứng từ y tế:

1. Giấy ra viện/ Giấy chứng nhận phẫu thuật/ Giấy chuyển viện

2. Bảng kê chi tiết,

3. Chỉ định thuốc, vật tư y tế,  xét nghiệm cận lâm sàng (nếu có)

4. Toa thuốc/ Các chứng từ liên quan khác (nếu có)

5. Tóm tắt bệnh án ( đối với bệnh lý: ung thư, cấy ghép nội tạng, 

phẫu thuật, nội trú trên 15 ngày)

III/ Chứng từ tài chính:

1. Hóa đơn GTGT/ Hóa đơn chuyển đổi từ HĐ điện tử, hóa đơn

bán lẻ. (Hóa đơn phải trùng khớp số tiền với bảng kê chi tiết)

2. Biên lai, phiếu thu,

3. Lưu ý: Hóa đơn trên 200.000đ phải xuất hóa đơn GTGT
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I/ Chứng từ hành chính:

- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm/ Claim  Form

II/ Chứng từ y tế:

1. Toa thuốc, giấy chứng nhận bệnh lý, sổ khám bệnh

2. Chỉ định, kết quả cận lâm sàng ( xét nghiệm, XQ, CT…)

3. Chỉ định thủ thuật, vật lý trị liệu.

4. Lịch trình thực hiện thủ thuật, tập VLTL…

5. Các chứng từ liên quan khác (nếu có).

II/ Chứng từ tài chính:

1. Hóa đơn/ biên lai/phiếu thu tiền khám

2. Hóa đơn GTGT/ hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử (tiền

thuốc, cận lâm sàng, thủ thuật, VLTL…)

3. Bảng kê chi tiết,

4. Lưu ý: Đối với chi phí lớn hơn 200.000đ phải cung cấp hóa

đơn GTGT.
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I/ Chứng từ hành chính

- Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm/ Claim 
Form.

- Biên bản tai nạn ( bản tường trình tai nạn): nêu rõ thời 
gian, địa điểm bị tai nạn.

- Biên bản tai nạn nếu có công an can thiệp, sơ đồ hiện 
trường, biên bản khám nghiệm hiện trường.

- Trường hợp không có công an can thiệp: Tường trình 
chi tiết vụ tai nạn có địa phương xác nhận.

- Giấy phép lại xe ( trường hợp tham gia giao thông 
bằng xe máy hơn 50cc, ô tô v.v…)

II/ Các chứng từ nội trú, ngoại trú khác tương tự các 
trường hợp trên đây.
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 Giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh phải có dấu hợp pháp của cơ

sở khám chữa bệnh;

 Giấy tờ trong hồ sơ phải là bản gốc, trường hợp Phiếu khám/ 

sổ khám, đơn thuốc/ toa thuốc cần lưu trữ lại để tiếp tục điều

trị, NĐBH cung cấp các bản copy và có bản chính để Công ty

BH đối chiếu.

 Đơn thuốc phải theo mẫu của Bộ y tế: ghi rõ hàm lượng, số

lượng, liều lượng.

 Mọi chỉnh sửa trên đơn thuốc đều phải có chữ ký xác nhận 

của bác sĩ điều trị.

 Các chỉ định thủ thuật của bác sỹ phải được ghi rõ trong đơn 

thuốc / sổ khám bệnh/phiếu chỉ định... Ví dụ: Xông mũi, rửa 

xoang, khí dung, tập vật lý trị liệu…



 Hóa đơn phải là bản gốc, tên và địa chỉ trên hóa đơn là thông tin 

người khám bệnh.

 Hóa đơn có đầy đủ chữ ký người mua hàng, người bán hàng, dấu của

cơ sở y tế.

 Chi phí trên 200,000đ phải cung cấp hóa đơn GTGT. Chi phí trên

200,000đ không có hóa đơn GTGT sẽ thanh toán bằng 200.000đ

 Hóa đơn được xuất theo quy định của Bộ tài chính. Không được tách

ra nhiều hóa đơn bán lẻ khi sử dụng dịch vụ tại một cơ sở y tế.

 Hóa đơn GTGT/ Biên lai viện phí được xuất trong vòng tồi đa 30 

ngày kể từ ngày phát sinh dịch vụ y tế.

 Hóa đơn mua thuốc được xuất trong vòng 05 kể từ ngày Bác sỹ kê

toa.

 Vé, tem, biên lai tiền khám đều có giá trị thanh toán

 Hóa đơn chỉnh sửa phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn của cơ sở y 

tế.



Sau khi điều trị xong tai nạn/ bệnh tật, người được bảo hiểm 

nên gửi hồ sơ ngay cho Công ty BH để kịp thời bổ sung 

chứng từ theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ cho Công ty bảo 

hiểm được thực hiện trong vòng 1 năm. 



Sản phẩm Số đăng ký lưu hành Dấu hiệu nhận biết

Thuốc V 1234-09

VD 1234 10

VN 1234 11

NC 1234 15

GC 1234 15

QLĐB 1234 15

Thuốc được đăng ký tại Cục 

Quản lý  Dược Việt Nam. 

SDK có chữ V (Việt Nam), 

tiếp theo là số thứ tự khi đăng 

ký –năm đăng ký

Thực phẩm chức năng 1234/YT CNTC Thực phẩm chức năng được 

đăng ký tại Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm. SDK có chữ YT-

CNTC: Y tế - chứng nhận tiêu

chuẩn.

Mỹ phẩm 1234/BYT- CBMP hoặc

LHMP tên địa phương 

ví dụ: 1234 /BYT-CBMP HN 

(Hà Nội)

Mỹ phẩm được đăng ký tại sơ 

Y tế địa phương có chữ 

CBMP: Công bố mỹ phẩm -

tên viết tắt địa phương



Văn Phòng Hà Nội

Lầu 25, Ngọc Khánh Plaza,  1 Phạm Huy Thông, Quận Ba 

Đình, Hà Nội

Tel: +(84-4) 3772 8106

Fax: +(84-4) 3772 8110

Văn Phòng Hồ Chí Minh

Lầu 8-9, Cao ốc Đinh Lễ, Đường Đinh Lễ, P.12, Q.4, 

Tp.HCM

Tel: +(84-8) 28266 107

Fax: +(84-8) 38266 101

Website: www.insmart.com.vn
Call Centre: 1900 636730

http://www.insmart.com.vn/










Tên và Chẩn đoán 
bệnh của người 

yêu cầu bồi thường

Đóng dấu

Địa chỉ Phòng 
khám/Bệnh viện

Đơn thuốc của bệnh viện Đơn thuốc bác sỹ tư



Đóng dấu

Chẩn đoán 
bệnh



Medical certificate của Columbia Asia

Medical report của BV FV

Löu yù: Yeâu caàu Chöùng nhaän beänh lyù ñoái

vôùi caùc beänh vieän/ phoøng khaùm coù yeáu

toá nöôùc ngoaøi nhö Beänh vieän FV,

Columbia Asia, phoøng khaùm Gia ñình

(Family Medical Practice), SOS, Victoria

My My,… hoaëc chaån ñoaùn treân toa thuoác



Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn tài chính

Đóng dấu nhà thuốc





Hoùa ñôn taøi chính

cuûa Hoøa Haûo

Hoùa ñôn taøi chính

cuûa Vaïn Haïnh
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Ha noi Head Office

25th Flr, Ngọc Khánh Plaza, 1 Phạm Huy Thông Str, Ba 

Dinh Dist, Hanoi

Tel: +(84-4) 3772 8106

Fax: +(84-4) 3772 8110

Ho Chi Minh Branch Office

8th – 9th Flr, Dinh Le Tower, 1 Dinh Le Street, Ward 12, Dist

4, Ho Chi Minh City

Tel:  +(84-8) 38266 107

Fax: +(84-8) 38266 101

Website: www.insmart.com.vn

Call Centre: 1900 636730

http://www.insmart.com.vn/


Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo. Trong

một số trường hợp cụ thể sẽ có quy định riêng tùy

theo quy định của từng hợp đồng.








