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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC BỆNH HIỂM NGHÈO ĐƯỢC BẢO HIỂM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 150/2021/QĐ/TSC/TGĐ ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Tổng 
Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) 

 
1. Nhồi máu cơ tim  

Nhồi máu cơ tim là một phần cơ tim bị chết do không được cung cấp đủ máu đến nuôi vùng cơ 

tim đó. 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Nhồi máu 

cơ tim dựa trên cơ sở sau:  

a) Lịch sử bệnh, triệu chứng có liên quan đến Nhồi máu cơ tim cấp tính (ví dụ: đau ngực). 

Có sự thay đổi đặc trưng khi làm điện tâm đồ; 

b) Tăng enzymes, Troponins hoặc các chất sinh hóa.  

Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  

a) NSTEMI chỉ tăng Troponin 1 hoặc T;  

b) Triệu chứng Động mạch vành cấp tính;  

c) Các loại đau thắt ngực. 

Cơ sở để giải quyết bồi thường phải được thể hiện qua chứng từ y tế và chẩn đoán, kết luận bởi 

các bác sỹ chuyên khoa ở các cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp.  

2. Phẫu thuật thông động mạch vành 

Phẫu thuật động mạch vành là phẫu thuật để điều chỉnh lại một hoặc nhiều động mạch vành bị 

thu hẹp và bị tắc.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Phẫu thuật 

thông động mạch vành với điều kiện việc chẩn đoán phải dựa trên kết quả chụp X quang mạch 

máu hoặc các biện pháp cận lâm sàng khác có liên quan theo tiêu chuẩn chẩn đoán của ngành y 

và phải được xác nhận bởi bác sỹ. 

Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  

a) Phẫu thuật mạch máu và/ hoặc bất kì thủ thuật bên trong động mạch; 

b) Phẫu thuật nội soi và laser. 

3. Đột quỵ 

Đột quỵ bao gồm các bệnh thuộc não gây ra suy giảm thần kinh vĩnh viễn bao gồm chứng nhồi 

máu của mô ở não, xuất huyết dưới nhện và xuất huyết não, tắc và nghẽn mạch máu não.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Đột quỵ với 

điều kiện việc chẩn đoán phải được xác nhận bởi Bác sỹ và được nhận biết bởi các triệu chứng 

điển hình cũng như thông qua các xét nghiệm CT Scan hoặc MRI não và các xét nghiệm cận lâm 

sàng khác để chẩn đoán. Bên cạnh đó, Người được bảo hiểm phải có dấu hiệu suy giảm thần kinh 

phải kéo dài ít nhất 03 tháng. 
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Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  

a) TIA (thiếu máu cục bộ thoáng qua); 

b) Chấn thương não nghiêm trọng do tai nạn; 

c) Các bệnh liên quan đến mạch máu chỉ ảnh hưởng đến mắt hoặc thần kinh thị giác hoặc 

tiền đình. 

4. Ung Thư 

Ung thư là một khối u ác tính được xác định bởi sự phát triển không thể kiểm soát và các tế bào 

ác tính lan ra cùng với sự xâm lấn và phá hủy mô bình thường.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Ung thư với 

điều kiện việc chẩn đoán phải dựa trên các dấu hiệu về mô học của khối u ác tính và phải được 

bác sỹ xác nhận. Bệnh ung thư trong Quy tắc bảo hiểm này cũng bao gồm bệnh bạch cầu ác tính, 

U lympho và U sarcom.  

Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  

a) Các khối u có sự biến đổi ác tính của biểu mô tại chỗ và tất cả các giai đoạn tiền ác tính 

hoặc chưa xâm nhập bao gồm và không giới hạn ung thư biểu mô vú, các nghịch sản cổ 

tử cung ở các mức độ nhẹ (CIN-1), trung bình (CIN-2) và nặng (CIN-3); 

b) Tất cả khối u tiền liệt tuyến trừ trường hợp chỉ ra được điểm Gleason cao hơn 6 hoặc có 

tiến triển ít nhất TNM T2N0M0; 

c) Ung thư tiểu mô tuyến giáp nhú ít hơn 1 cm; 

d) Bạch cầu mãn tính ít hơn RAI giai đoạn 3; 

e) Ung thư tiểu mô bàng quang;  

f) Tất cả các loại u liên quan đến HIV. 

5. Suy thận giai đoạn cuối 

Suy thận giai đoạn cuối là việc suy cả hai quả thận mãn tính không thể phục hồi cần phải chạy 

thận hoặc ghép thận.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Suy thận giai 

đoạn cuối với điều kiện việc chẩn đoán, kết luận phải được xác nhận bởi bác sỹ. 

6. Cấy ghép nội tạng/ tủy xương 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Cấy ghép 

nội tạng/ tủy xương bao gồm:  

a) Nội tạng cơ thể người: tim, phổi, gan, tụy, thận trong giai đoạn cuối của tình trạng bệnh 

và không thể phục hồi;  

b) Tủy xương người có sử dụng tế bào gốc tạo máu sau khi cắt bỏ toàn bộ tủy xương. 

c) Các trường hợp cấy ghép phải có xác nhận của bác sỹ. 

Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  
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a) Cấy ghép các tế bào gốc khác; 

b) Cấy ghép tuyến tụy. 

7. Đa xơ cứng  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Đa xơ cứng 

theo kết luận của bác sỹ với điều kiện triệu chứng của bệnh Đa xơ cứng được nhận biết như sau:  

a) Các xét nghiệm MRI, CSF và các xét nghiệm cận lâm sàng khác cần thiết cho việc xác 

định rõ ràng triệu chứng Đa xơ cứng; 

b) Có nhiều khiếm khuyết thần kinh xuất hiện qua một khoảng thời gian liên tục (ít nhất 06 

tháng); 

c) Có ghi chép đầy đủ về sự gia tăng và giảm bớt các triệu chứng như trên hoặc sự suy giảm 

thần kinh được xác định ít nhất qua 02 giai đoạn trong vòng 01 tháng.  

Các trường hợp sau đây bị loại trừ: bao gồm các nguyên nhân của tổn hại thần kinh như SLE 

và HIV. 

8. Thương tật vĩnh viễn các chi 

Thương tật vĩnh viễn các chi là mất toàn bộ chức năng hoặc đứt lìa 02 hoặc nhiều hơn các chi do 

tai nạn hoặc bệnh của não hoặc tủy xương sống.  

Đối với trường hợp mất toàn bộ chức năng của 02 hoặc nhiều hơn các chi, Bác sỹ phải có xác 

nhận thương tật bị mất toàn bộ chức năng. Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm theo số tiền 

bảo hiểm nếu thương tật đó không có khả năng phục hồi theo kết luận của bác sỹ và kết quả giám 

định y khoa sau 52 tuần kể từ ngày xác nhận của bác sỹ. 

9. Phẫu thuật ghép động mạch chủ 

Phẫu thuật ghép động mạch chủ là cắt bỏ và thay thế một đoạn động mạch chủ. Động mạch chủ 

được hiểu là là động mạch chủ ở ngực hoặc đoạn động mạch chủ bụng nhưng không bao gồm 

các nhánh của những bộ phận này. 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Phẫu thuật 

ghép động mạch chủ với điều kiện việc phẫu thuật ghép động mạch chủ phải có xác nhận của 

bác sỹ và các chứng từ y tế liên quan. 

10. Tăng huyết áp động mạch phổi 

Tăng huyết áp động mạch phổi phát sinh từ tăng huyết áp mao mạch phổi, tăng dòng máu lưu 

thông phổi hoặc tăng sức đề kháng động mạch phổi. 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Tăng huyết 

áp động mạch phổi với điều kiện: Việc chẩn đoán bệnh phải được xác nhận bởi bác sỹ và được 

nhận biết bằng thủ thuật thông tim đo huyết áp động mạch phổi tăng trong vòng tối thiểu 

20mmHq. Bên cạnh đó, phải có sự phì đại tâm thất phải hoặc giãn nở tâm thất phải. Tình trạng 

này phải có chứng từ y tế chứng minh ít nhất 90 ngày. 

 



Trang 4/5 
 

 

11. Thay thế van tim 

Thay thế van tim là ca phẫu thuật thay thế van tim hoặc sửa chữa một hoặc nhiều van tim do van 

tim bị tổn thương hoặc do bệnh ảnh hưởng đến van tim.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm phải Thay thế 

van tim với điều kiện triệu chứng bất thường của van tim phải được nhận biết qua chụp phim và 

các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để chẩn đoán và phải có sự xác nhận bởi bác sỹ. 

Loại trừ đối với các bệnh tim bẩm sinh cần thay thế van và các bệnh tim cần phẫu thuật bằng ống 

thông van tim. 

12. U não lành tính 

U não lành tính là việc cắt bỏ những mô tế bào không gây ung thư trong não dưới hình thức gây 

mê dẫn đến sự suy giảm thần kinh vĩnh viễn hoặc não không hoạt động dẫn đến sự suy giảm thần 

kinh vĩnh viễn.  

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị U não lành 

tính với điều kiện việc chẩn đoán bệnh sẽ phải được xác nhận bởi bác sỹ và nhận biết bởi các xét 

nghiệm chụp chiếu CT scan hoặc MRI não và các xét nghiệm cận lâm sàng khác cần thiết để 

chẩn đoán. Bên cạnh đó, sự suy giảm thần kinh vĩnh viễn phải được thể hiện trên các chứng từ y 

tế ít nhất 90 ngày. 

Các điểm sau sẽ bị loại trừ: Tất cả loại u nang, u hạt; Các dị tật liên quan đến mạch máu, chảy 

máu não, các khối u ở tuyến yên hoặc ở khối dây thần kinh nằm trong tủy sống. 

13. Bệnh Parkinson 

Triệu chứng rõ ràng của Parkinson tự phát (nguyên phát) (tất cả các dạng khác của Parkinson bị 

loại trừ) trước 65 tuổi phải được xác nhận bởi Bác sỹ. 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị bệnh 

Parkinson với điều kiện bệnh Parkinson ảnh hướng đến việc mất khả năng thực hiện độc lập ba 

(03) hoặc nhiều hơn các hoạt động hàng ngày bao gồm: 

a) Tắm/ giặt: Khả năng tắm rửa trong bồn tắm hoặc buồng tắm vòi hoa sen (gồm bước vào 

hoặc ra khỏi bồn tắm  hoặc buồng tắm vòi hoa sen) hoặc tắm rửa bằng bất cứ cách nào 

khác; 

b) Hành động Mặc/ Đeo: Mặc vào, cởi ra, buộc chặt và tháo quần áo và bất cứ thiết bị hỗ 

trợ như vòng đai, chân giả hoặc các thiết bị phẫu thuật khác nếu cần; 

c) Di chuyển: Khả năng chuyển từ giường sang ghế thẳng đứng hoặc xe lăn và ngược lại; 

d) Di động: Khả năng di chuyển ở trong nhà từ phòng này sang phòng khác trên cùng một 

bề mặt phẳng; 

e) Đi vệ sinh: Khả năng sử dụng nhà/thiết bị vệ sinh hoặc nếu không thì kiểm soát được 

chức năng của ruột và bàng quang để giữ gìn vệ sinh cá nhân; 
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f) Ăn: khả năng tự đưa thức ăn vào cơ thể khi thức ăn đã được chuẩn bị xong; 

Bên cạnh đó, tình trạng bệnh này phải được minh chứng bởi chứng từ y tế tối thiểu trong vòng 

90 ngày. 

14. Bệnh gan giai đoạn cuối 

Bảo hiểm PJICO sẽ chi trả tiền bảo hiểm trường hợp Người được bảo hiểm bị bệnh gan giai đoạn 

cuối với điều kiện bệnh gan trong tình trạng nghiêm trọng dẫn đến xơ gan và phải được xác nhận 

bởi bác sỹ và minh chứng bẳng CPS B hoặc CPS C liên quan đến các tiêu chí sau: 

a) Bệnh vàng da (sắc tố gan > 2mcromol/ lít); 

b) Bệnh phù; 

c) Albumin < 3.5 g/dl; 

d) Prothomin < 70% dựa theo độ tuổi và giới tính; 

e) Rối loạn chứng năng gan; 

Các trường hợp sau đây bị loại trừ:  

a) CPS A; 

b) Bệnh gan do uống rượu hoặc uống nhầm thuốc. 

 


