
 

 Bảo Hiểm Lưu Học Sinh     Quy Trình Thanh Toán Phí Bảo Hiểm Trực Tuyến 

Số Điện Thoại Quản Lý Phục Vụ Trong Toàn Quá Trình Điều Trị :      400 810 5119  
 

Bắt đầu từ triệu 
chứng 

Tư vấn khám 
bệnh 

Đến Khám 

Điều trị bệnh: 
Sinh viên thanh toán trước, sau 
đó gửi các giấy tờ đến công ty 
phục để tiến hành hoàn lại tiền. 

Bệnh tình cần phải nhập viện 
điều trị: 
Nộp giấy ủy quyền và hộ chiếu 
bản phô tô, yêu cầu công ty 
phục vụ ứng tiền Gọi tới :  

400 810 5119 

Xác nhận bảo hiểm 

Cho biết trách nhiệm 

Chỉ dẫn khám bệnh 

Hướng dẫn 
mạng bệnh viện 

Tư vấn phòng khám 

Những chú ý 
khi khám bệnh 

Hướng dẫn chuẩn bị 
đơn đền bù 

Chuẩn Bị Giấy Tờ Yêu Cầu Đền Bù 

 Dựa vào yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ -------> Gửi bưu điện đến công ty Bảo hiểm 

 
 
 

Hộ chiếu 
photo và 
trang visa 

photo 

Hóa đơn 
bệnh viện 
bản gốc 

Bản photo sổ 
khám bệnh 
(Ngày tháng 

mỗi lần khám 
và hóa đơn 
tương ứng ) 

Chi phí cụ 
thể 

Giấy 
chứng 

nhận tai 
nạn bất 

ngờ 

Giấy xuất 
viện hoặc 
số khám 

chữa bệnh 
bản photo 

Sổ tiết kiệm 
ngân hàng 
bản photo 
hoặc bảng 
thông tin 
thẻ ngân 

hàng. 

Khám bệnh xảy 
ra bất ngờ 

Cần Cần Cần  Cần  Cần 

Khám bệnh bị 
sẵn 

Cần Cần Cần    Cần 

Nhập viện （Vì 
tai nạn bất 

ngờ） 

Cần Cần  Cần Cần Cần Cần 

Nhập viện（Vì 

bệnh đã bị sẵn） 
Cần Cần  Cần  Cần Cần 

 

Chú ý : 
1. Trước khi đi khám cần gọi đến số 400 810 5119 để tiến hành tư vấn: 
2. Tai nạn bất ngờ cần phải có giấy chứng minh và những giấy tờ liên quan được cơ quan quản lý xác nhận ( Ví dụ : Tai nạn giao 

thông cần phải có giấy xác nhận của cơ quan giao thông) 
3. Thông tin thẻ ngân hàng cần phải có số thẻ, tên chủ tài khoản và nơi đăng ký mở tài khoản. 

Giấy tờ đến bù gửi đến địa chỉ：北京市西城区金融街 23 号平安大厦 9 层(邮编 100033) 

收件人：留学保险项目组   电话：400 810 5119 
 

Quy trình phục vụ----- Toàn quá trình quản lý điều trị 

Chào mừng theo dõi số Wechat phục vụ giải đáp bảo hiểm dành cho 

Lưu học sinh 

Giấy tờ 
cần thiết 

Mục Yêu 
Cầu 


