
Bảo hiểm Mỹ (Atlas Travel) dành cho khách du lịch, đi học tập và sinh sống tại Mỹ 

 

Dành cho các đối tưọng khác đến du lịch, học tập và sinh sống ở tại Mỹ và nước ngoài. Áp dụng cho người thân đi cùng du học sinh.  Gói bảo hiểm 

này tối thiếu là 5 ngày tới 364 ngày trong lãnh thổ nước Mỹ và 1 năm ở ngoài nước Mỹ với tối đa 2 lần gia hạn. 

Lợi ích Atlas Travel 

Chi phí thanh toán tối đa trong thời hạn Bảo hiểm $50,000; $100,000; $200,000; $500,000 hoặc $1,000,000 (Tuổi từ 70 – 79: giới hạn $50,000 
hoặc $100,000, tuổi từ 80 trở lên: giới hạn $10,000). 

(Deductible) Tiền khấu trừ chấn thương/ bệnh tật 
  

$0, $100, $250, $500, $1,000 hoặc $2,500. 
TIền khấu trừ dựa theo thời gian bảo hiểm. 

ER Co-pay ( Đồng chi trả chi phí phòng cấp cứu) $200 nếu không được chấp nhận điều trị nội trú. 
Miễn phí điều trị chấn thương cấp cứu. Chỉ áp dụng bồ hoàn tại Mỹ và Canada. 

Urgent Care Co-pay ( Đồng chi trả chi phí điều trị tích cực) $50/lần, Đồng Bảo hiểm sẽ được áp dụng, ko có tiền khấu trừ . 
Chỉ áp dụng bồ hoàn tại Mỹ và Canada. 

Đồng bảo hiểm (Coinsurance) 
x Ngoài mạng lưới trong lãnh thổ Mĩ/Canada 

80%  lên tới $5,000. 
100% tới mức chi trả tối đa cua gói bảo hiểm 

Đồng bảo hiểm (Coinsurance) 
x Ngoài lãnh thổ Mĩ/Canada. 
x Trong mạng lưới tại Mĩ. 

100% 

Những lợi ích sau đây đều phải chịu khoản tiền khấu trừ và đồng bảo hiểm, trừ khi có quy định khác: 

Phòng, buồng bệnh viện Phòng hai giường. 

Xe cứu thương trong địa bàn Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC) khi nhập viện 

Bồi thường bệnh viện $100/ngày cùng với tất cả lợi ích khác. 

Hồi sức cấp cứu Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC) 

Điều trị ngoại trú Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC) 



Khởi phát cấp tính của các bệnh tiềm ẩn từ trước Giới hạn tối đa tổng 
Tối đa $25,000 trọn thểđời cho vận chuyển y tế  khẩn cấp. 

Đơn thuốc Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC) 

Vật lý trị liệu Tối đa 50$/ngày. 

Tất cả các chi phí Y tế khác Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC). 

Khủng bố $50,000 giới hạn chỉ với các chi phí Y tế. 

Những lợi ích sau đây không nằm trong diện khấu trừ hoặc đồng bảo hiểm, trừ khi có quy định khác: 

Điều trị Nha khoa khẩn cấp Do tai nạn: Giới hạn trách nhiệm chi trả chi phí y tế hơp lệ (URC). Điều trị nha khoa giảm đau: 
tối đa $250. 

Vận chuyển Y tế Giới hạn $1,000,000 . 

Thăm thân nhân Giới hạn $50,000. Tối đa 15 ngày. 

Khám bệnh tại giường Giới hạn $1,500. 

Hồi hương trẻ em Giới hạn $50,000. 

Sơ tán chính trị Giới hạn $10,000. 

Tử vong và tháo rời chân tay do tai nạn $50,000 (18 – 69 tuổi). 

Phương tiện vận chuyển  kèm theo cho thân nhân người tử vong do 
tai nạn. 

$50,000/người (18-69 tuổi). 
Tối đa $250,000 cho bất kì ai trong gia đình/nhóm. 

Hồi hương hài cốt Mức chi trả tối đa. 

An tang hoặc hỏa tang Giới hạn $5,000. 

Thiên tai Tối đa $100/ngày cho 5 ngày. 



Gián đoạn chuyến đi Giới hạn $5,000. 

Chuyến đi bị trì hoãn Tối đa $100/ngày, tối đa 2 ngày sau 12 giờ bị trì hoãn với trường hợp nghỉ lại 1 đêm không có 
trong kế hoạch. 

  
Bảng giá dưới đây là bảng giá/ngày (USD), áp dụng tiền khấu trừ $250. 

  $50k $100k $200k $500k $1 million 

14d-17y $1.36/ ngày $1.73/ ngày $1.90/ ngày $2.28/ ngày $2.52/ ngày 

18-29 $1.36/ ngày $1.73/ ngày $1.90/ ngày $2.28/ ngày $2.52/ ngày 

30-39 $1.85/ ngày $2.56/ ngày $2.95/ ngày $3.00/ ngày $3.22/ ngày 

40-49 $2.73/ ngày $3.42/ ngày $3.81/ ngày $4.29/ ngày $4.78/ ngày 

50-59 $4.07/ ngày $5.13/ ngày $6.29/ ngày $6.77/ ngày $7.25/ ngày 

60-64 $4.75/ ngày $6.23/ ngày $8.20/ ngày $8.49/ ngày $9.06/ ngày 

65-69 $5.38/ ngày $6.89/ ngày $9.15/ day $9.44/ ngày $10.07/ ngày 

70-79 $7.75/ ngày $9.92/ ngày N/A N/A N/A 

80+* $12.34/ ngày N/A N/A N/A N/A 

 

Bảo hiểm không bao gồm: 
1. Chăm sóc định kì trước khi sinh, mang thai, sinh con và chăm sóc sau khi sinh. 

2. Chi phí phát sinh đối với trẻ dưới 14 ngày tuổi. 

3. Các bệnh bẩm sinh. 

4. Rối loạn sức khỏe tâm thần. 

5. Phí điều trị trong các trường hợp rời khỏi quê hương với mục đích đến điều trị ở nước khác. 

6. Chi phí phát sinh trong 60 ngày kể từ ngày cuối cùng của kì chứng nhận có thời hạn. 



7. Điều trị không nằm trong sự chỉ định và giám sát của Bác sĩ. 

8. Các chi phí điều trị không cấp thiết. 

9. Chi phí cho các cuộc thăm dò, thử nghiệm và nghiên cứu. 

10. Dịch vụ cho bệnh béo phì hoặc thay đổi trọng lượng. 

11. HIV, AIDS hoặc ARC và các bệnh gây ra bởi hoặc lien quan tới HIV. 

12. Điều trị nha khoa, ngoại trừ điều trị nha khoa do tai nạn như đã nêu trên. 

13. Kiểm tra thị giác và thính giác. 

14. Chuẩn đoán, xét nghiệm và điều trị khớp thái dương. 

15. Chi phí điều trị chấn thương hoặc bênh tật do chơi thể thao không chuyên hoặc các hoạt động thực hành thể thao chuyên nghiệp. 

16. Chấn thương duy trì do ảnh hưởng của nhiễm độc hoặc thuốc. 

17. Tổn thương hoặc ốm đau tự gây ra. 

18. Bệnh lây qua đường tình dục. 

19. Kiểm tra Y tế định kì. 

20. Chẩn đoán hoặc điều trị bằng phương pháp nắn xương. 

21. Chi phí phát sinh từ ủy ban vi phạm pháp luật. 

22. Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bàn chân. 

23. Điều trị rụng tóc. 

24. Các điều kiện tồn tại từ trước, ngoại trừ những điều có quy định trong nội dung Bảo hiểm. 

25. Cấy ghép mô, cơ quan hoặc các dịch vụ liên quan. 

26. Chẩn đoán, xét nghiệm hoặc điều trị da liễu. 

27. Chẩn đoán, xét nghiệm hoặc điều trị tất cae các dạng ung thư, u ác tính. 
 


