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ANNEX 1 -TRAVEL INSURANCE BENEFITS FOR 

PUBLIC BANK VIETNAM VISA CARDHOLDER 

 
1. Đối tượng áp dụng: Eligibility 

- Quyền lợi bảo hiểm du lịch dành riêng cho chủ thẻ tín dụng của Public Bank Vietnam phát hành 

với tên gọi dưới đây, bao gồm Thẻ Chính và Thẻ Phụ còn hiệu lực:  

Automatic Travel Insurance Benefits is applied for PBVN Visa card isued by Public Bank Vietnam 

with the name below, including valid primary and supplementary cards.: 

▪ Thẻ tín dụng Platinum – PBVN Visa Platinum Credit Card 

▪ Thẻ tín dụng Signature – PBVN Visa Signature Credit Card 

▪ Thẻ tín dụng Gold – PBVN Visa Gold Credit Card 

▪ Thẻ tín dụng Classic – PBVN Via Classic Credit Card 

- Mẫu thẻ: The card sample 

Card type/Loại thẻ Card sample/Hình ảnh thẻ 

 

 

 

PBVN Visa Signature Credit Card 

 

 

 

 

 

 

PBVN Visa Platinum Credit Card 

 

 
 

 

 

 

PBVN Visa Gold Credit Card 
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PBVN Visa Classic Credit Card 

 

 

 

- Khi chủ thẻ sử dụng thẻ tín dụng PBVN Visa Signature hoặc Bạch Kim hoặc Vàng hoặc Classic 

để thanh toán tiền vé của các phương tiện vận chuyển công cộng (tiền vé máy bay/ vé tàu/ các 

phương tiện vận chuyển công cộng khác (nếu có))/ chi phí trọn gói của chuyến đi/ chuyến du 

lịch cho Chủ thẻ cùng người thân với giá trị thanh toán ít nhất từ VND5,000,000/ giao dịch. 

PBVN Cardholders purchase tickets (air fare/train tickets/other public transport (if any))/ at least tour 

package for cardholder attached family members and successfully paid by PBVN Visa Credit Cards 

with payment value from at least from VND5,000,000/ transaction. 

- Trong đó: Chi phí trọn gói của chuyến đi/chuyến du lịch, được định nghĩa là tổng giá trị của một 

tour du lịch được Người được bảo hiểm mua từ nhà điều hành tour hoặc toàn bộ tiền vé của toàn 

bộ lịch trình của chuyến đi, chi phí đi lại và chỗ ở xuyên suốt chuyến đi đó, phải được thanh toán 

bằng thẻ tín dụng PBVN Visa Signature/ Bạch Kim/ Vàng/ Chuẩn. 

Where: Tour package, which means the entire tour price in case the Insured Person buys a tour from 

a tour operator or otherwise, to include at least the cost of entire transportation schedule and 

accommodation of the Trip, must be paid by PBVN Visa Signature/ Platinum/ Gold/ Classic Credit 

Cards. 

 

2. Phạm vi bảo hiểm: Scope of cover: 

- Toàn cầu/Worldwide. 

- Bảo hiểm tai nạn Chuyến đi nước ngoài và nội địa trong thời hạn bảo hiểm. Đối với các chuyến 

đi nội địa, Chủ thẻ phải di chuyển một khoảng cách hơn 100km tính từ nơi ở hoặc nơi làm việc 

của Chủ thẻ. 

Overseas/ Domestic Travel Trip Personal Accident during the insurance period. For domestic trips, 

the Cardholder is required to travel over a distance of  more than 100 km from the Cardholder’s place 

of residence or from the Cardholder’s place of work. 

- Bồi thường cho Tai nạn cá nhân trong du lịch xảy ra trong Chuyến đi bằng đường hàng không 

ra nước ngoài và nội địa của Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.  

To indemnity for Travel Trip Personal Accident incurred in any oversea/domestic air trip by the 

Insured Person during the period of insurance. 

 

3. Các quyền lợi bảo hiểm: Insurance benefits 

3.1 Quyền lợi tai nạn: Personal Accident Loss of 
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3.2 Quyền lợi chiến tranh và khủng bố: Cover for in the event of War and Terrorism 

        Được bao gồm quyền lợi cho loại bảo hiểm này/ Included for this insurance benefit 

 

3.3 Quyền lợi đền bù các sự cố phát sinh trong chuyến đi/ Incidents happen during the trip: 

 

    3.1.1 Chủ thẻ PBVN 

        PBVN Cardholder 

11.650.000.000 VNĐ 

VND 11,650,000,000 

3.1.2 Vợ/Chồng của Chủ thẻ  PBVN  

         Spouse of PBVN Cardholder  

100% số tiền nêu tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above  

3.1.3 Chủ thẻ và Vợ/Chồng của Chủ thẻ 

PBVN tuổi từ 66 - 80 

     PBVN Cardholder and Spouse of PBVN   

Cardholder with ages from 66-80 

100% số tiền nêu tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

3.1.4  Mỗi con phụ thuộc của Chủ thẻ PBVN 

 Each Dependent child of PBVN  

Cardholder  

5% các số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

5% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

3.1.5 Các thương tật/ Injuries  

Liệt toàn bộ các chi/ Total paralysis of Limbs 
100% số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất thị lực cả hai mắt/ Total and 

irrecoverable loss of sight of both eyes 

100% số tiền nêu tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất cả hai bàn tay hoặc cả hai bàn 

chân/Loss of two Limbs or total and 

irrecoverable loss of the use of two Limbs 

100% số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất khả năng nghe và nói/Total and 

irrecoverable loss of speech and hearing (both 

ears) 

100% số tiền nêu tại Điểm 3.1.1 trên 

100% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất toàn bộ thính giác (cả hai tai)/Total and 

irrecoverable loss of hearing (both ears) 

75% số tiền nêu tại Điểm 3.1.1 trên 

75% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất toàn bộ và không thể phục hồi khả năng 

nhìn ở một mắt/Total and irrecoverable loss 

of sight of one eye 

55% số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

55% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất một chi hoặc tàn tật toàn bộ và không 

thể phục hồi một chi/Loss of one Limb or 

total and irrecoverable loss of the use of one 

Limb 

50% số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

50% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

Mất toàn bộ và không thể phục hồi thính 

giác (một tai)/Total and irrecoverable loss of 

hearing (one ear) 

15% số tiền nêu  tại Điểm 3.1.1 trên 

15% of the amount stipulated in Item 3.1.1 above 

3.3.1 Hủy bỏ chuyến bay/ 

       Flight Cancellation 

11.650.000 VNĐ 

VND 11,650,000 

3.3.2 Trì hoãn chuyến bay/ 

Flight Delay 

Tối đa 9.000.000 VNĐ  

MaxVND 9,000,000 

500.000 VNĐ/mỗi giờ, tối đa 12 giờ  
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3.4  Dịch vụ hỗ trợ đi lại và y tế toàn cầu 24 giờ thông qua tổng đài ISOS:  (028) 38275328 

      24 hour Worldwide Medical and Travel assistance service through ISOS Assistance Call 

Center (028) 38275328. 

        

 
 

 

 

 

VND 500,000/ hour, max 12 hours 

3.3.3 Hành lý đến chậm/ 

Baggage delay 

Tối đa 9.000.000 VNĐ  

MaxVND 9,000,000  

500.000 VNĐ/mỗi giờ, tối đa 12 giờ  

VND 500,000 / hour, max 12 hours 

3.3.4 Mất hành lý/ 

Baggage Lost 

Tối đa 10.500.000 VNĐ đối với mỗi vật/ vali-hành lý 

Max VND 10,500,000 for each item/briefcase  

Tối đa 10.500.000 VNĐ cho máy tính xách tay 

Max VND 10,500,000 for Laptop 
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