
6. Dịch vụ trợ giúp toàn cầu
Luôn sẵn sàng 24/7 để cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu cho khách 
hàng trong suốt chuyến đi. Các dịch vụ này 
được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Khách 
hàng chỉ cần gọi đến Tổng đài Trợ giúp 
khẩn cấp của AIG khi cần: 
- Tư vấn dịch vụ y tế khi nhập viện, vận 

chuyển y tế khẩn cấp
- Dịch vụ về hành lý
- Dịch vụ pháp lý
- Thu xếp các chuyến bay khẩn cấp



Du lịch là một trải nghiệm tuyệt vời và quý giá khi 
bạn được đặt chân đến khám phá vùng đất, con 
người và nền văn hóa mới. Chuyến đi của bạn sẽ 
trở nên tuyệt vời hơn với AIG Travel Guard.

Công ty TNHH Bảo Hiểm AIG Việt  Nam

+84 1800 6789

QUYỀN LỢI TRONG
TRƯỜNG HỢP NHIỄM 
COVID-19 Ở NƯỚC NGOÀI 
(Nhóm quyền lợi tùy chọn)

NHÓM QUYỀN LỢI TÙY CHỌN CAO CẤP PHỔ THÔNG CƠ BẢN

E1. Chi phí y tế do nhiễm COVID-19 
khi ở nước ngoài  
- Người được bảo hiểm dưới 65 tuổi
- Người được bảo hiểm từ 65 tuổi trở lên

E2. Di chuyển y tế khẩn cấp do nhiễm 
COVID-19 khi ở nước ngoài  
Thanh toán các chi phí vận chuyển y tế khẩn 
cấp

E3. Đưa thi hài về Việt Nam do nhiễm 
COVID-19 khi ở nước ngoài  
Thanh toán các chi phí hồi hương thi hài của 
Người được bảo hiểm bị tử vong do COVID-19 
khi ở nước ngoài về Việt Nam và tuân thủ theo 
quy định của nước sở tại

E4. Trợ cấp cách ly do chẩn đoán 
nhiễm COVID-19 khi ở nước ngoài  
- Trợ cấp theo ngày
- Số ngày tối đa

E5. Hủy bỏ chuyến đi do nhiễm 
COVID-19 
Thanh toán tiền đi lại và tiền phòng đã trả trước 
và không được bồi hoàn do hủy chuyến đi khi 
người được bảo hiểm bị nhiễm COVID-19 trong 
vòng 07 ngày trước ngày khởi hành từ Việt Nam

E6. Hoãn chuyến đi do nhiễm 
COVID-19 
Thanh toán các chi phí hành chính phát sinh liên 
quan đến việc đặt lại vé và chỗ ở của người 
được bảo hiểm đã trả trước khi người được bảo 
hiểm bị nhiễm COVID-19 trong vòng 07 ngày 
trước ngày khởi hành từ Việt Nam
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Ghi chú:
• Nhóm quyền lợi tùy chọn chỉ được mua cùng với quyền lợi tiêu chuẩn Travel Guard®.

• Phí bảo hiểm vui lòng tham khảo website www.aig.com.vn.
• Thông tin chi tiết về chương trình bảo hiểm vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của AIG.
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