
BẢO HIỂM SỨC KHỎE
TIÊU CHUẨN
Chủ động hôm nay, bảo vệ ngày mai



Bảo hiểm Sức khỏe MediCare | Giảm nhẹ nỗi lo viện phí
Sức khỏe là món quà quý giá nhất chúng ta dành tặng cho chính bản thân mình và cho 
những người yêu thương nhất. Bảo hiểm sức khỏe MediCare của Liberty chính là món 
quà ý nghĩa và giá trị, được thiết kế phù hợp với các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp vừa 
và nhỏ với nhiều quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn, đảm bảo khách hàng an tâm vì luôn được 

bảo vệ trước mọi rủi ro bất ngờ, giảm nhẹ nỗi lo viện phí khi phải nhập viện.

Quyền lợi bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng.

Thanh toán chi phí y tế cho tai nạn và bệnh tật.

Không giới hạn chi phí nằm viện và số ngày điều trị.

Chi trả toàn bộ chi phí cấy ghép bộ phận, chăm sóc tại nhà, phẫu thuật, 
điều trị trong ngày, cứu hộ và vận chuyển y tế khẩn cấp trong nước.

Không áp dụng thời gian chờ cho các bệnh đặc biệt.

Không giới hạn số lần khám bệnh và chi phí cho mỗi lần khám.

Có thể lựa chọn quyền lợi điều trị ngoại trú, thai sản và nha khoa theo 
nhu cầu tài chính của Khách hàng.

Thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Khách hàng có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp từ Liberty, giúp giảm 
bớt áp lực hành chính cho các doanh nghiệp.

Thủ tục bồi thường minh bạch, nhanh chóng và công bằng.

Dịch vụ Khách hàng 24/7 (miễn cước)   1800 599 998



CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ (Đơn vị tính: VNĐ)



BẢO HIỂM BỔ SUNG TÙY CHỌN (Đơn vị tính: VNĐ)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM


