
BẢO HIỂM TRÌ HOÃN CHUY ẾN ĐI 
1. Đối tượng bảo hiểm: 

Áp dụng cho tất cả các Chủ thẻ sau: 

- Thẻ tín dụng Visa Platinum/ World MasterCard 

- Thẻ ghi nợ Visa Platinum/  

- Thẻ trả trước Visa Platinum Travel  

Bao gồm thẻ chính và thẻ phụ còn hiệu lực với quy định về giới hạn độ tuổi từ đủ 15 đến 65 tuổi. 

2. Điều kiện được bảo hiểm: 

- Người được bảo hiểm chi trả 100% các khoản chi phí vận chuyển bằng Thẻ ACB. 

- Thời hạn hiệu lực của thẻ nằm trong Thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. 

- Người được bảo hiểm bao gồm: Chủ thẻ, vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 23 tuổi (con còn phụ 
thuộc và chưa lập gia đình) nếu 100% chi phí vận chuyển của họ được tính vào tài khoản thẻ của Chủ 
thẻ. 

3. Quyền lợi bảo hiểm và số tiền được bảo hiểm: 

Bảng quyền lợi bảo hiểm: 

Bảng quyền lợi Số tiền bảo 
hiểm (Đơn vị 
tính:VNĐ) 

Số tiền bảo hiểm bằng chữ (Đơn vị 
tính:VNĐ) 

Bảo hiểm hỗ trợ du lịch - Chuyến bay bị trì hoãn- 6 tiếng 

Thanh toán VND 2.100.000 cho mỗi 6 
tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn ở 
nước ngoài/nội địa; và 

Chi phí ăn uống và nghỉ ngơi phát sinh 
trong thời gian chờ bay. 

21.000.000 Hai mươi mốt triệu đồng 

 

4. Phạm vi bảo hiểm:  

Chủ thẻ sẽ được bồi thường VND 2.100.000 cho mỗi 6 tiếng liên tục chuyến đi bị trì hoãn và các chi phí chủ thẻ 
đã chi trả cho việc ăn uống hoặc nghỉ ngơi lên đến Số tiền bảo hiểm tương ứng nếu việc khởi hành của chuyến 
bay theo lịch trình đã xác nhận của Chủ thẻ bị trì hoãn trong vòng (6) giờ trở lên hoặc bị hủy bỏ hoặc Chủ thẻ bị 
từ chối không được lên máy bay do số vé đặt trước vượt quá công suất của chuyến bay mà Chủ thẻ không được 
cung cấp bất cứ hình thức vận chuyển thay thế nào trong vòng (6) giờ kể từ thời điểm khởi hành theo lịch trình 
của chuyến bay.  

5. Chứng từ yêu cầu bồi thường: 

- Đơn yêu cầu bồi thường;  

- Bản sao các hóa đơn và/hoặc chứng từ liên quan đến chi phí yêu cầu bảo hiểm được tính vào thẻ ACB; 

- Xác nhận của hãng hàng không vận chuyển về tình trạng chuyến bay bị trì hoãn liên tục 6h. 

6. Điều khoản loại tr ừ: 

1. Tình trạng say rượu theo quy định là vi phạm pháp luật nơi Tai nạn xảy ra và/hoặc hành động do tác động 
của rượu vượt quá giới hạn cho phép tại địa phương; 

2. Hành động cố ý tự gây thương tích, tự vẫn, tự hủy hoại hoặc bất cứ tình trạng nào mà người được bảo hiểm 



cố gắng gây ra khi còn minh mẫn; 

3. Ốm đau, bệnh tật, suy nhược cơ thể hoặc tinh thần, hoặc bất cứ việc điều trị y tế hoặc phẫu thuật cho các tình 
trạng sức khỏe đó, trừ khi việc điều trị cho tình trạng sức khỏe đó là cần thiết do hậu quả trực tiếp của một 
Thương tật Thân thể gây ra thuộc phạm vi bảo hiểm; 

4. Việc đi đến các công trường nguy hiểm (chẳng hạn như các địa điểm dưới nước, mỏ, các công trình xây 
dựng, dàn khoan dầu khí…) 

5. Chiến tranh dù có tuyên bố hay không tuyên bố hoặc bất cứ hành động chiến tranh nào; tuy nhiên, bất cứ 
hành động nào được thực hiện bởi một đại diện của bất cứ chính phủ, đảng hoặc bè phái nào tham gia vào 
chiến tranh, hành động thù địch hoặc các hoạt động hiếu chiến khác sẽ không được coi là hành động chiến 
tranh với điều kiện là người đại diện đó đang hành động một cách bí mật và không liên quan đến bất cứ hoạt 
động của các lực lượng vũ trang (dù là thuộc quân đội, hải quân hay không quân) tại nước nơi thương tật xảy 
ra; 

6. Việc phục vụ trong quân đội, hải quân hoặc không quân của bất cứ nước nào; 

7. Việc tham gia vào bất cứ hoạt động của quân đội, cảnh sát hoặc phòng cháy chữa cháy; 

8. Các hoạt động được thực hiện với tư cách là người điều khiển hoặc thành viên của đội lái bất cứ Phương tiện 
Vận tải Công cộng nào; 

9. Đi trên máy bay do Tổ chức tài trợ của Người được bảo hiểm sở hữu hoặc thuê; 

10. Đi trên bất cứ máy bay nào là một phương tiện vận tải công cộng có giấy phép hoạt động không theo lịch 
trình do một tổ chức duy nhất thuê; 

11. Đi trên máy bay quân sự hoặc bất cứ máy bay nào đòi hỏi phải có giấy phép hoặc giấy miễn trừ đặc biệt; 
12. Việc vi phạm hoặc cố gắng thực hiện một hành vi trái pháp luật của Người được bảo hiểm hoặc của người 

thụ hưởng của Người được bảo hiểm hoặc của người đại diện của Người được bảo hiểm hoặc của người đại 
diện người thụ hưởng; 

13. Sự xả thải, phát tán, rò rỉ, xâm nhập, thoát hoặc tiếp xúc dù trực tiếp hoặc gián tiếp với bất cứ vật liệu, khí, 
chất sinh học, hóa học, hạt nhân hoặc phóng xạ nào hoặc tình trạng ô nhiễm nào; 

14. Việc dùng bất cứ loại thuốc, dược phẩm, dù có chứa chất ma túy hoặc có tác dụng của chất ma túy, trừ khi 
theo chỉ dẫn của bác sĩ; 

15. Sử dụng rượu kết hợp với bất cứ loại thuốc hoặc dược phẩm nào; hoặc 

16. Hành động khủng bố trừ khi sự việc đó xảy ra theo: 

– Quyền lợi Vận tải Công cộng; hoặc 

– Quyền lợi Di chuyển đến Sân bay; hoặc 

– Quyền lợi Khu vực Sân bay trên một Chuyến đi 

7. Liên hệ: 
� Ngân hàng Á Châu 

- Contact Center 247: (028) 3 8247 247 – 1800 577 775 (miễn phí cuộc gọi, phục vụ 24/7)  

- Dịch vụ Khách Hàng Trung Tâm Thẻ: (028) 3 8 222 022  

- Website: www.acb.com.vn hoặc www.acbcard.com.vn. 

� Công ty Bảo Việt Phú Mỹ 
- Tòa nhà Pax Sky, 186-186 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,  

- Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

- Tel: + 84 (28) 3933 3386  

- Fax:+ 84 (28) 3933 3396 


