2017 năm
Nội dung yêu cầu bồi thường khi bệnh tật hay tai nạn trong bảo hiểm đối với du học sinh.

Thiệt hại về người. Thương tật : tối đa 50.000.000 won.
Những thương tật cũng như thiệt hại về người do tai nạn đột ngột.
( được tính trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn).

Tử vong do bệnh tật : tối đa 10.000.000 won.
Chi trả bảo hiểm khi nhập viện điều trị : tối đa 10.000.000 won.
Phạm vi bồi thường trong trường hợp bệnh tật hoặc tai nạn, người được bảo hiểm được nhập
viện tại một cơ sở y tế trong nước để điều trị.
Trong số tiền an dưỡng mà luật bảo hiểm sức khỏe quốc dân quy định thì số tiền mà bản thân
( người mua bảo hiểm) phải chi trả cũng như các khoản chi phí y tế ( ngoài chi phí còn lại của
tiền phòng bệnh cao cấp) được bồi thường múc tương đương 80% của tổn số chi phí.
( tuy nhiên bạn sẽ phải trả 20% trong trường hợp vượt quá 2.000.000 won một năm kể từ ngày đóng bảo hiểm).
Chi trả tri phí điều trị ngoại trú khi xảy ra tai nạn cũng như bệnh tật : tối đa 250.000 won
Được khấu trừ theo mỗi lần nhập viện đối với người bệnh phải điều trị ngoại trú.
Phạm vi bồi thường ( 180 lần kể từ ngày tham gia bảo hiểm).
■ Mức khấu trừ cá nhân : số tiền khấu trừ trong 20% tiền đền bù bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện lớn.
■ tiền khấu trừ đối với các cấp bệnh viện : phòng khám 10.000 won, bệnh viện 15.000 won, bệnh viện đa khoa 20.000 won

Chi phí thuốc men : tối đa 50,000 won.
Được khấu trừ theo mỗi đơn thuốc trong trường hợp nhận điều trị ngoại trú ở các bệnh viện trong nước.
Phạm vi bồi thường ( 180 lần kể từ ngày tham gia bảo hiểm).
■ Mức khấu trừ cá nhân : số tiền khấu trừ trong 20% tiền đền bù bảo hiểm y tế và tiền khấu trừ cơ bản.
■ khấu trừ cơ bản : 8.000 won.

trách nhiệm chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày : tối đa 10,000,000 won.
Bồi thường trong phạm vi số tiền khi xảy ra tai nạn đột ngột theo mức sinh hoạt hàng ngày
đối với người được bảo hiểm. ( ngoài quản lý, sử dụng, sở hữu bất động sản).
■ Mức khấu trừ : 20.000 won.

Phí bảo hiểm chi trả khi điều trị ở nước ngoài : tối đa 30,000,000 won.
Đền bù trong phạm vi người được bảo hiểm phải trị liệu ở nước ngoài.
các khoản chi phí đặc biệt với người ngoại quốc : tối đa 30,000,000 won.
· Trong một năm kể từ ngày xar ra sự cố đối với các trường hợp tử vong do tai nạn hay bệnh tật
các chi phí vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn, vé máy bay sẽ được hoàn trả cho người thừa kế hợp pháp.
· trong trường hợp mất tích chi phí tìm kiếm và cứu hộ bằng máy bay hoặc tàu sẽ được hoàn trả.
· Nếu người được bảo hiểm phải nằm viện hơn 14 ngày,chi phí cứu trợ vận chuyển và chỗ ở sẽ được hoàn trả.
( 2 người/ trong phạm vi 14 ngày )
♣ ngoại trừ trường hợp nhận điều trị cũng như chuẩn đoán do bệnh trong quá khứ trước khi tham gia bảo hiểm.

