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CÁC CHỨNG TỪ CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI YÊU 

CẦU GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM 

  

1. Giấy yêu cầu bồi thường  

o Sử dụng giấy yêu cầu bồi thường theo mẫu quy định của nhà Bảo Hiểm. 

o  hi đầy đủ h  tên và ngày th ng n m sinh người đư c bảo hiểm  là người đi kh m ch a 

b nh  

o Thông tin liên h : email, đi n thoại di động   bắt buộc  

o Tên công ty 

o Số thẻ bảo hiểm, số CMND  không bắt buộc . 

o Thông tin chuyển khoản  ghi rõ chi nh nh ngân hàng . Người nhận tiền có thể là v / 

chồng, cha/mẹ hoặc con trên 18 tuổi của NĐBH và phải cùng có tên trong danh s ch 

tham gia bảo hiểm. Nếu là người kh c, cần có  iấy ủy quyền nhận tiền bồi thường theo 

quy định của ph p luật.   đối với kh ch hàng cá nhân) 

o Ch  kí của người điền  iấy yêu cầu bồi thường.   nhân viên có thể kí tên thay cho người 

nhà) 

2. Các chứng từ y tế 

a. Trường hợp điều trị nội trú (nhập viện/nằm viện, thai sản, phẫu thuật) 

o  iấy xuất vi n  thể hi n rõ b nh lý, ngày nhập vi n, và có con dấu của B nh vi n, ch  

ký và h  tên b c sĩ đại di n .  

o Bảng kê chi tiết vi n phí.  

o  iấy chứng nhận phẫu thuật  nếu có làm phẫu thuật .  

o Toa thuốc trong thời gian điều trị nội trú  nếu có mua thuốc từ bên ngoài b nh vi n .  

o Chỉ định và kết quả xét nghi m / chẩn đo n hình ảnh trước khi nhập vi n  nếu có . 

o Toa thuốc điều trị sau khi xuất vi n  nếu có .  

o Lưu ý :C c chứng từ đư c chấp nhận bản photo, không cần chứng thực sao y. 

b. Khám chữa bệnh ngoại trú & khám chữa răng (không nhập viện) 

o Toa thuốc, sổ kh m b nh  nếu photo sổ kh m b nh, cần có cả trang bìa sổ . 

 Chứng từ phải có: tên và con dấu nơi điều trị, tên b nh nhân, chẩn đo n b nh cụ thể của 

b c sĩ, ngày điều trị, tên thuốc và số lư ng thuốc, ch  ký của b c sĩ điều trị.  

 Vui lòng xem thêm “Một số điểm cần lưu ý, 1. Toa thuốc h p l ” bên dưới. 

o Chỉ định và kết quả c c xét nghi m, siêu âm, chụp XQ … cần thể hi n đầy đủ h  tên 

b nh nhân và thông tin của cơ sở điều trị. 

o Đối với điều trị nha khoa: nộp kèm phiếu điều trị r ng. Vui lòng xem thêm “Một số 

điểm cần lưu ý “3. Điều trị r ng” 

o Lưu ý :C c chứng từ đư c chấp nhận bản photo, không cần chứng thực sao y. 

 



 

2 

 

3. Các chứng từ tài chính 

o Chứng từ tài chính gồm tất cả hóa đơn, biên lai, phiếu thu, phải đúng mẫu của cơ sở 

kh m ch a b nh và của bộ tài chính phải đư c nộp bản gốc. 

o Chi phí trên 200,000 VND cần có ho  đơn tài chính hoặc ho  đơn đặc thù đã đư c đ ng 

kí với Bộ Tài Chính. Hóa đơn phải có đóng dấu tròn của nơi cấp  trừ c c cơ sở đư c miễn 

đóng dấu theo quy định của Cục Thuế . 

o Với chi phí thấp hơn 200,000VND, c c biên lai b n lẻ cần đóng dấu vuông nơi kh m 

ch a b nh/ nhà thuốc. 

o C c hóa đơn/ phiếu thu tính tổng số tiền cần có bảng kê chi tiết kèm theo. 

o Hóa đơn cần phải xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kh m b nh hoặc ngày xuất vi n. 

o Vi c t ch số tiền mua thuốc trên 200,000VND thành nhiều ho  đơn b n lẻ sẽ không đư c 

chấp nhận, trừ trường h p mua trước một phần toa thuốc và c c ngày mua thuốc c ch 

nhau khoảng thời gian h p lý  ví dụ: toa thuốc kê 30 ngày, lần đầu mua một nửa toa, 15 

ngày sau mua tiếp nửa còn lại . 

o Ho  đơn VAT mua thuốc có thể xuất sau 05 ngày kể từ ngày kê toa nhưng không vư t 

quá 30 ngày kể từ ngày kê toa. Trong trường h p hóa đơn VAT mua thuốc xuất sau 05 

ngày, cần bổ sung phiếu thu tiền thuốc ban đầu để chứng minh ngày mua thuốc thực tế. 

4. Trường hợp điều trị do tai nạn (ngoại trú hoặc nội trú) 

Ngoài các chứng từ y tế và chứng từ thanh toán như 2 mục trên, người được bảo hiểm 

cần cung cấp thêm : 

a. Tai nạn lao động: Bản tường trình tai nạn có đóng dấu của công ty. 

b. Tai nạn sinh hoạt: Bản tường trình tai nạn người đư c bảo hiểm tự viết riêng. Chỉ 

nh ng trường h p tai nạn đơn giản như bụi bay vào mắt, côn trùng cắn,… & chi phí dưới 

500,000 vnd thì người đư c bảo hiểm có thể tường trình trực tiếp trên  iấy yêu cầu bồi 

thường.  

c. Tai nạn giao thông :  

 Bản tường trình tai nạn do người đư c bảo hiểm tự viết riêng. 

 Nếu tai nạn có sự can thi p của CS T, hoặc trường h p nghiêm tr ng như thương 
tích nặng hay tử vong thì cần có Biên bản tai nạn của CS T / hồ sơ kh c do CS T 

lập  

 Bản sao giấy đ ng ký xe, giấy phép l i xe  nếu l i xe trên 50cc . Lưu ý photo cả hai 
mặt giấy phép l i xe. 

 Biên bản gi m định thương tật  nếu có . 

  ết quả đo nồng độ cồn  nếu có . 

 Lưu ý :  Bảo Hiểm có thể yêu cầu thêm c c chứng từ kh c tùy theo từng sự ki n bảo 

hiểm cụ thể   nếu có  

d. Trường hợp yêu cầu bồi thường trợ cấp lương do nghỉ điều trị tai nạn, mất giảm 

thu nhập cần nộp thêm : 
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 H p đồng lao động, quyết định t ng lương   nếu có  có đóng dấu treo của công ty   

nộp bản gốc  

 Phiếu tính lương/bảng lương thể hi n mất giảm thu nhập.   nộp bản gốc  

 Bảng chấm công x c nhận số ngày thực nghỉ của công ty có đóng dấu treo của công 

ty/ nhà máy chi nhánh.   nộp bản gốc  

  iấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH/ Chỉ định nghỉ để dư ng thương  đối với nh ng 
b nh vi n không cung cấp đư c  iấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH  do b c sĩ chỉ 

định và ghi rõ nghỉ từ ngày nào đến ngày nào (không ghi chung chung « nghỉ 1 

tháng     nộp bản gốc  

 Lưu ý :  Bảo Hiểm có thể yêu cầu thêm c c chứng từ kh c tùy theo từng sự ki n bảo 

hiểm cụ thể   nếu có  

5. Trường hợp tử vong 

  iấy chứng tử 

 Cung cấp tất cả c c chứng từ điều trị trong thời gian gần nhất 

 V n bản phân chia di sản thừa kế của hàng thừa kế thứ nhất   cha ruột, mẹ ruột, v , 
chồng, con c i, cha mẹ nuôi, con ruột   có x c nhận của chính quyền địa phương, v n 

phòng công chứng. 

 CMND người đư c bảo hiểm, CMND người đư c thụ hưởng, giấy khai sinh, giấy 

đ ng ký kết hôn, hộ khẩu….  tùy trường h p người thụ hưởng  

 H p đồng lao động, quyết định t ng lương. 

 Bản sao giấy phép l i xe và giấy tờ xe   nếu là tai nạn giao thông  

 Lưu ý :  Bảo Hiểm có thể yêu cầu thêm c c chứng từ kh c tùy theo từng sự ki n bảo 

hiểm cụ thể   nếu có  

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý THÊM: 

1. Mọi chứng từ đều ghi đúng tên NĐBH (là người đi khám chữa bệnh), kể cả khi NĐBH 

là em bé. 

2. Toa thuốc hợp lệ: 

a. Phải có ch  ký & tên của B c sĩ. Phải có con dấu của B nh vi n/ Phòng kh m trên 

toa. 

b. Dư c phẩm, thuốc đư c bồi thường bao gồm: Thuốc do b c sĩ chỉ định và thuộc 

“Danh mục thuốc thiết yếu” hi n hành của Bộ   Tế  Thông tư số 45/2013/TT-B T của 

Bộ   Tế . 

c. M i sự chỉnh sửa trên toa thuốc cần phải có B c sĩ điều trị x c nhận bằng ch  ký 

nh y tại chỗ sửa. Ví dụ: sửa số lư ng thuốc, sửa tên thuốc, sửa ngày th ng, số lư ng 

thuốc nhân 3 lần, v.v… 

d. Toa thuốc không kê qu  30 ngày  theo qui định của Bộ   Tế . 
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e. Thuốc phải đư c mua trong vòng 05 ngày kể từ ngày kê toa  theo quy định của Bộ   

Tế . Nếu một toa thuốc đư c mua làm nhiều lần, lần đầu tiên phải mua trong vòng 05 

ngày kể từ ngày kê toa. Ví dụ: toa thuốc gồm 30 ngày thuốc & kê ngày 01/10, ngày 02/10 

mua 15 ngày thuốc, ngày 17/10 mua 15 ngày còn lại. 

f. Trường h p mua thuốc thay thế  bao gồm cả cùng thành phần dư c lý  đều phải đư c 

B c sĩ chỉ định & x c nhận, theo quy định của Bộ   Tế. 

3. Điều trị răng 

a. Phiếu điều trị r ng có ghi rõ thông tin của nơi điều trị, ch  kí nha sĩ, con dấu nha khoa, 

h  tên b nh nhân, chi tiết điều trị r ng  chẩn đo n b nh r ng cần điều trị , nếu tr m r ng 

cần có chất tr m & tình trạng r ng cần tr m, ngày điều trị, phương ph p điều trị, số tiền 

cụ thể của từng hạng mục. 

b. C c chất tr m đư c bảo hiểm là amalgam, composite, fuji, gic hoặc c c chất tr m tương 

tự kh c. Nếu sử dụng chất tr m ngoài quy định, Công ty bảo hiểm thanh to n từ chối bảo 

hiểm 

c. Đối với c c điều trị r ng mang tính chất phức tạp  như điều trị tuỷ r ng, nạo túi nha 

chu…  cần phải nộp kèm chẩn đo n hình ảnh  phim chụp r ng . Trong trường h p không 

thể cung cấp phim chụp r ng và nơi điều trị không x c nhận đư c thì H N  V  N  có 

thể mời người đư c bảo hiểm đi thẩm định để đủ cơ sở bồi thường.  

4. Thai sản: 

a. Vi c điều trị biến chứng thai sản mà không nhập vi n thì sẽ đư c giải quyết vào 

quyền l i ngoại trú. Thai sản  Ví dụ: uống thuốc b  thai theo chỉ định của b c sĩ, d a 

sẩy thai, ra huyết âm đạo, rỉ ối, v.v… mà đư c chỉ định uống thuốc & t i kh m theo 

dõi). 

b. C c chi phí theo yêu cầu: khâu thẩm mĩ, sinh không đau, ch n giờ sinh, ch n b c sĩ, 

phòng sinh gia đình, sinh mổ theo yêu cầu của b nh nhân ... không thuộc phạm vi bảo 

hiểm. 

5. Điều trị hóa trị/ xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu: Đư c tính vào quyền l i nội trú theo từng 

đ t điều trị nếu th a c c điều ki n : 

a. Có  iấy ra vi n/  iấy x c nhận theo từng đ t điều trị 

b. Có bản Tóm tắt b nh  n ghi rõ thời gian & ph c đồ đã điều trị, do b nh vi n cung cấp 

c. Có ph t sinh tiền giường. 

6. Các lưu ý khác: 

a. Hóa đơn cho c c chi phí điều trị b nh của con của nhân viên: 

i. Người mua hàng: ghi h  tên em bé. 

ii. Ch  kí của người mua hàng: bố mẹ có thể kí thay. 

b. Điều trị cấp cứu phải có  iấy Chứng nhận cấp cứu. 

c. Điều trị trong ngày  nhập vi n nhưng không lưu vi n qua đêm  phải có  iấy ra vi n 

để đư c thanh to n vào quyền l i Nội trú. 
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d. Phẫu thuật & lưu vi n phải đư c thực hi n tại b nh vi n hoặc phòng kh m đa khoa 

đư c cấp phép thực hi n loại phẫu thuật đó hoặc đư c cấp phép lưu vi n. Nếu không, 

chi phí này sẽ đư c thanh to n theo quyền l i Ngoại trú. 

Tốt nhất, người đư c bảo hiểm không nên thực hi n phẫu thuật & lưu vi n tại c c 

phòng khám.  

e. Chi phí điều trị tại c c chuyên khoa chưa đư c cơ sở y tế đ ng kí hành nghề sẽ không 

thuộc phạm vi bảo hiểm.  

Ví dụ: Phòng kh m 62 Th i Thịnh  Hà Nôi  chỉ đ ng kí hành nghề 02 chuyên khoa 

nội và khoa nhi. Do vậy, m i chi phí ph t sinh cho c c chuyên khoa kh c tại phòng 

kh m này sẽ bị từ chối bồi thường. 

f. Dấu hi u nhận biết thuốc, thực phẩm chức n ng, mỹ phẩm trên nhãn sản phẩm: 

 Thuốc  đ ng ký tại Cục quản lý Dư c Vi t Nam : Số đ ng ký, bao gồm “VN 

 thuốc nhập khẩu  / V/VD/VS  thuốc trong nước  – số thứ tự khi đ ng ký – n m 

đ ng ký”.  

Ví dụ: Số đăng ký VN-    -      n d      n         g  đ         ố  n    

k     đ            ng  

 Thực phẩm chức năng  đ ng ký tại Cục An toàn v  sinh thực phẩm : Số đ ng ký 

là Số công bố tiêu chuẩn bao gồm “Số đư c cấp/N m cấp/YT-CNTC    tế - 

Chứng nhận tiêu chuẩn ”.  

Ví dụ: Số đăng ký     /  11/YT-CNTC  Cố  G    nK dd    đ                

     năng          ng      đ    k  n       k     ụ  1b, Một số điểm cần lưu 

ý).  

 Mỹ phẩm  đ ng ký tại Cơ sở y tế địa phương : Số đ ng ký là Số công bố mỹ 

phẩm, bao gồm “Số đư c cấp/ N m cấp/ CBMP  Công bố mỹ phẩm -Nơi cấp”.  

Ví dụ: Số đăng ký   9  /11/CBMP-HCM  K    rị  ụn D r    n   đ               

k ông đ            ng  

 

 

 

 

 
BIỂU MẪU CHỨNG TỪ CẦN THIẾT 
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ĐƠN THUỐC, SỔ KHÁM BỆNH 
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Lưu ý: ký hiệu riêng trên hóa 
đơn chuyển đổi từ hóa đơn 
điện tử sang hóa đơn dạng giấy 
bao gồm đầy đủ các thông tin 
sau: Dòng chữ phân biệt giữa 
hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn 
điện tử gốc – hóa đơn nguồn 
“HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ 
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ); họ và 
tên, chữ ký của người được 
thực hiện chuyển đổi; thời gian 
thực hiện chuyển đổi. 
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Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn về  

các quyền lợi bảo hiểm của bạn 

 
 

Đơn vị bảo hiểm và giải quyết hồ sơ bồi thường 

 Nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO AN KHANG ( BAKCO) 

Địa chỉ : B20-20, Khu officetel, Toà nhà Sunrise Cityview 

               Số 33 Nguyễn H u Th , Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM. 

Tel.: ( 028) 62799008 - ( 028) 62799009 

            Helpline: 0917097873 - 0917210131 

           Thời gian liên hệ: từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  trừ ngày lễ : S ng: từ 8h đến 

 12h, Chiều: từ  13h00 đến 17h00. 
 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp,  Các chứng từ cơ bản và những điều cần lưu ý khi yêu cầu 

giải quyết bồi thường Bảo Hiểm này không thay thế cho các điều khoản trong nội dung 

hợp đồng và chỉ được sử dụng với mục đích tham khảo, không có giá trị bổ sung, thay thế 

hợp đồng bảo hiểm chính để biết các chứng từ y tế chung nhất cho từng loại điều trị và 

yêu cầu bồi thường. Tùy từng trường hợp Khách hàng sẽ được yêu cầu bổ sung chứng từ 

cụ thể khác nhau (nếu cần thiết) 




