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Giới thiê ̣u sản phảm Bảo hiểm Du lic̣h StarCARE   

Sản phẩm Bảo hiểm Du lịch StarCARE: 

- Là sản phẩm do Tổng Công ty Bảo hiểm PVI cung cấp đô ̣c quyền qua hê ̣  thống bán vế của Jetstar Pacific Airlines (JPA), 
trông đó chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng đi máy bay. 

- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) là một trong những doanh nghiê ̣p hàng đàu trông lĩnh vực bảo hiểm phi 
nhân thộ tại Viê ̣t Nam. 

Những ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm du lịch StarCARE dành cho khách hàng: 

- Bảo hiểm tai nạn cá nhân với số tiền bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng. 

- Bảo hiểm chi phí y tế phát sinh do tai nạn (áp dụng chô chương trình Khứ hồi). 

- Dịch vụ Hỗ trợ Y tế khẩn cấp Toàn cầu 24/7 (áp dụng chô chương trình Khứ hồi). 

- Hỗ trợ những bất tiện xảy ra trong chuyến đi: Hủy/ hoãn chuyến bay; Hành lý và những vật dụng cá nhân. 

- Chi tiết vui lồng xem tại Bảng Quyền lợi Bảo hiểm. 

Thông tin về người tham gia bảo hiểm và chuyến đi  

Giới hạn độ tuổi của Người Được Bảo Hiểm 

  Tối thiểu Tối đa 

Sơ sinh 7 ngày tuổi < 24 tháng tuổi 

Trẻ em 2 tuổi 12 tuổi 

Người lớn > 12 tuổi Không giới hạn 

 
Thông tin chuyến đi 

- Chuyến đi có điểm xuất phát tại Việt Nam 

- Chương trình bảo hiểm dành cho chuyến bay: 

✓ Một chiều  

✓ Khứ hồi 

- Thời gian chuyến đi: tối đa 30 ngày/mỗi chuyến đi Khứ hồi 

Lưu ý:  

- StarCARE được bảo hiểm duy nhất cho một hành trình vé máy bay Jetstar (Jetstar itinêrary) đã được mua có tích hợp 
Bảo hiểm. 

- Trông 1 đơn bảo hiểm có thể cấp tối đa 09 người, không giới hạn số lượng trể em. 

- Chủ hợp đồng bảo hiểm phải là người lớn và trẻ dưới 2 tuổi được bảo hiểm miễn phí.  

- Một số quyền lợi áp dụng hạn mức bảo hiểm bồi thường thấp hơn chô trẻ dưới 2 tuổi và Người lớn trên 75 tuổi. (Xem 
chi tiết tại bảng quyền lợi) 
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Biểu phí bảo hiểm 

Mức phí bảo hiểm sẽ được tính theo từng vùng và theo từng khoảng thời gian 
 

Mỗi hành khách Vùng 1 – Nô ̣ i điạ 
Vùng 2 – Khu vực Đông 
Nam Á 

Vùng 3 – Toàn càu (loại trừ 
Cuba) 

Một chiều VND 72,000 VND 105,000 VND 119,000 

1 – 3 ngày Khứ hồi VND 102,000 VND 125,000 VND 135,000 

4 – 7 ngày Khứ hồi VND 120,000 VND 170,000 VND 195,000 

8 – 15 ngày Khứ hồi VND 160,000 VND 220,000 VND 265,000 

16 – 30 ngày Khứ hồi VND 282,000 VND 315,000 VND 395,000 
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Quyền lợi bảo hiểm 

A. Quyền lợi bảo hiểm dành chô Vùng Đông Nam Á – Châu Á & Toàn Cầu 

 

Đông Nam Á & Toàn Cầu (Loại trừ Cuba) 
Asean & Worldwide (Excluding Cuba) 

Khứ Hồi 
Return Trip 

Một Chiều 
One Way 

Tai nạn cá nhân 
Personal Accident 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 2 years up to 75 years (inclusive) 

VND 1,000,000,000 VND 1,000,000,000 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 500,000,000 VND 500,000,000 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years 

VND 100,000,000 VND 100,000,000 

Chi phí y tế do tai nạn 
Accidental Medical Expenses 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 200,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 100,000,000 Không áp dụng 
NA 

Vận chuyển y tế khẩn cấp 
Emergency Medical Evacuation 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 100,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 50,000,000 Không áp dụng 
NA 

Hồi hương di hài 
Repatriation of Mortal Remains 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 100,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 50,000,000 Không áp dụng 
NA 

Hỗ trợ tiền mặt trong thời gian nằm viện ở nước ngoài do Tai nạn 
Overseas Hospital Confinement Cash due to Accident 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho 
mỗi 24 giờ 
Each Insured Person aged from 2 years with sub- limit of VND 1,000,000 for 
each 24 hours 

VND 20,000,000 Không áp dụng 
NA 

Thăm viếng bệnh nhân ở nước ngoài 
Overseas Compassionate Visit 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên 
Each Insured Person aged from 2 years  

Lên đến mức giá vé 
máy bay 

Up to flight cost 

Không áp dụng 
NA 

Hồi hương trẻ em 
Return of Children 

Trẻ êm được bảo hiểm từ 7 ngày đến dưới 12 tuổi 
Insured Child(ren) aged from 7 days to under 12 years (inclusive) 

Lên đến mức giá vé 
máy bay 

Up to flight cost 

Không áp dụng 
NA 

Hủy chuyến bay 
Flight Cancellation  
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Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên 
Each Insured Person aged from 2 years old 

Lên đến mức giá vé 
máy bay gốc 

Up to Original Flight 
Cost 

Lên đến mức giá vé 
máy bay gốc 

Up to Original Flight 
Cost 

Hành lý đến chậm 
Baggage Delay  

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 800,000 cho mỗi 
6 giờ hành lý bị trì hoãn tại Điểm Đến theo lịch trình 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
800,000 for 6 hours period of baggage delay at the scheduled Destination 

VND 4,900,000 VND 4,900,000 

Mất mát hay hư hại đối với hành lý và vật dụng cá nhân 
Loss or Damage of Luggage & Personal Effects 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 3,200,000/mỗi 
đồ vật 
Each Insured Person aged from 2 years old (with a sub-limit of VND 
3,200,000 per article) 

VND 16,000,000 VND 16,000,000 

Mất giấy tờ đi đường 

Loss of Travel Documents 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên 

Each Insured Person aged from 2 years old 

VND 4,000,000 VND 4,000,000 

Hoãn chuyến bay 
Flight Delay 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,200,000 cho 
mỗi 6 giờ chuyến bay bị trì hoãn so với lịch trình ban đầu 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
1,200,000 for 6 hours period of delay from the original departure  

VND 7,300,000 VND 7,300,000 

Lỡ chuyến bay chuyển tiếp 
Missed Connecting Flight 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,200,000 cho 
mỗi 6 giờ lỡ chuyến bay chuyển tiếp 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
1,200,000 for 6 hours period of Missed Connecting Flight 

VND 7,300,000 VND 7,300,000 

Chuyến bay chuyển hướng 
Flight Diversion 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 800,000 cho mỗi 
6 giờ chuyến bay bị chuyển hướng 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
800,000 for 6 hours period of Flight Diversion 

VND 1,600,000 VND 1,600,000 

Bảo hiểm trong trường hợp không tặc 
Hijack Benefit 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho 
mỗi 6 giờ chuyến bay bị không tặc 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
1,000,000 for 6 hours period of Hijack 

VND 4,000,000 VND 4,000,000 

Dịch vụ trợ giúp toàn cầu 24h 
24 Hour Assistance Services  

Dịch vụ trợ giúp y tế và du lịch toàn cầu 24h 
24 hour Accidental Medical Assistance 

Bao gồm 
Yes 

Không áp dụng 
NA 
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B. Quyền lợi bảo hiểm dành cho Nội Địa Việt Nam 

Nội địa 
Domestic 

Khứ Hồi 
Return Trip 

Một Chiều 
One Way 

Tai nạn cá nhân 
Personal Accident 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 2 years up to 75 years (inclusive) 

VND 1,000,000,000 VND 1,000,000,000 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 500,000,000 VND 500,000,000 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến dưới 2 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years 

VND 100,000,000 VND 100,000,000 

Chi phí y tế do tai nạn 
Accidental Medical Expenses 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 150,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 75,000,000 Không áp dụng 
NA 

Vận chuyển y tế khẩn cấp 
Emergency Medical Evacuation 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 100,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 50,000,000 Không áp dụng 
NA 

Hồi hương di hài 
Repatriation of Mortal Remains 

Người được bảo hiểm từ 7 ngày tuổi đến 75 tuổi 
Each Insured Person aged 7 days up to 75 years (inclusive) 

VND 100,000,000 Không áp dụng 
NA 

Người được bảo hiểm trên 75 tuổi 
Each Insured Person aged above 75 years  

VND 50,000,000 Không áp dụng 
NA 

Hủy chuyến bay 
Flight Cancellation  

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên 
Each Insured Person aged from 2 years old 

Lên đến mức giá vé 
máy bay gốc 
Up to Original Flight 
Cost 

Lên đến mức giá vé 
máy bay gốc 
Up to Original Flight 
Cost 

Hành lý đến chậm 
Baggage Delay  

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 500,000 cho mỗi 
6 giờ hành lý bị trì hoãn tại Điểm Đến theo lịch trình 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
500,000 for 6 hours period of baggage delay at the scheduled Destination 

VND 4,000,000 VND 4,000,000 

Mất mát hay hư hại đối với hành lý và vật dụng cá nhân 
Loss or Damage of Luggage & Personal Effects 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 3,200,000/mỗi 
đồ vật 
Each Insured Person aged from 2 years old (with a sub-limit of VND 
3,200,000 per article) 

VND 8,000,000 VND 8,000,000 

Mất giấy tờ đi đường 

Loss of Travel Documents 
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  Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên 

Each Insured Person aged from 2 years old 

VND 2,000,000 VND 2,000,000 

Hoãn chuyến bay 
Flight Delay 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 500,000 cho mỗi 
6 giờ chuyến bay bị trì hoãn so với lịch trình ban đầu 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
500,000 for 6 hours period of delay from the original departure  

VND 4,000,000 VND 4,000,000 

Bảo hiểm trong trường hợp không tặc 
Hijack Benefit 

Người được bảo hiểm từ 2 tuổi trở lên, với giới hạn VND 1,000,000 cho 
mỗi 6 giờ chuyến bay bị không tặc 
Each Insured Person aged from 2 years old – with a sub- limit of VND 
1,000,000 for 6 hours period of Hijack 

VND 4,000,000 VND 4,000,000 

Dịch vụ trợ giúp toàn cầu 24h 
24 Hour Assistance Services  

Dịch vụ trợ giúp y tế và du lịch toàn cầu 24h 
24 hour Accidental Medical Assistance 

Bao gồm 
Yes 

Không áp dụng 
NA 
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Cách thức đặt mua bảo hiểm 

Đại lý cố thể tiết kiê ̣m thời gian khi thực hiê ̣n mua bảo hiểm vi ̀cố thể dùng luôn thông tin khách hàng khi mua vế máy bay 
và không càn nha ̣p lại.   

1. Đăng nhập giao diện Đại lý Agent Hub 

  

 

2. Thực hiện đặt vé chuyến bay theo yêu cầu của khách hàng 

 

 

3. Lựa chọn chuyến bay và các tuỳ chọn Gói tuỳ chọn, Hành lý, Chỗ ngồi. 
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4. Tại mục Thông tin đặt chỗ, điền đầy đủ thông tin Hành khách 

 

 

5. Cùng trong trang Thông tin đặt chỗ, khi kéo xuống sẽ xuất hiện ô Tuỳ chọn Bảo hiểm du lịch StarCARE 

 

 

6. Chọn Thêm Bảo Hiểm ở ô phía dưới bên phải 
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7. Dấu tích màu xanh hiện lên ở góc trên bên phải khi bạn đã chọn mua bảo hiểm. Xin chúc mừng! Giờ 
tiếp tục với trang Kiểm tra & Thanh toán 

 

 

8. Thanh toán với phương thức mà bạn lựa chọn. Phần phí bảo hiểm được thanh toán cùng với vé máy 
bay và những khoản phụ thu khác 

 

9. Sau khi thanh toán thành công, trang Xác nhận về vé hành trình và Bảo hiểm sẽ hiện ra 
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10. Chúc Quý Khách hàng có một hành trình an toàn cùng Jetstar Pacific Airlines và Bảo hiểm PVI. 
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Hỗ trợ điều chin̉h bảo hiểm 

1. Quy trình điều chỉnh 

Bảo hiểm du lic̣h StarCARE cố thể được điều chin̉h dựa theo sự điều chin̉h của chuyến bay. Xin liên hê ̣  với 

Tổng đài Chăm sốc khách hàng của Bảo hiểm PVI tại Số điê ̣n thoại: + 84 24 7300 9088 hoa ̣c Email: 

starcare@pvi.com.vn để yêu càu điều chin̉h Hợp đồng bảo hiểm. 

2. Quy trình hủy bảo hiểm 

Bảo hiểm du lic̣h StarCARE cố thể được huỷ và hoàn 100% phi ́nếu khách hàng đưa ra yêu càu trước ngày 
khởi hành theo vế máy bay. Xin liên hê ̣  với Tổng đài Chăm sốc khách hàng của Bảo hiểm PVI tại Số điê ̣n thoại: 
+ 84 24 7300 9088 hoa ̣ c Email: starcarê@pvi.côm.vn để yêu càu điều chin̉h huỷ Hợp đồng bảo hiểm và hoàn 
phi ́trước ngày khởi hành theo vế máy bay. 

3. Quy trình mua bảo hiểm bổ sung 

Khách hàng cố thể mua bổ sung Sản phảm Bảo hiểm du lic̣h StarCARE nếu chưa chộn mua khi mua vế tại điạ 
chi:̉ StarCARE.pvionline.com.vn hoa ̣c trên trang chủ của Jetstar Pacific Airlines, mục Bảo hiểm. 

 

 

Quy triǹh xuát hoá đơn 

Quy Trình yêu cầu xuất hóa đơn bảo hiểm  

1. Đối với hợp đồng bảo hiểm được mua trên website Jetstar.com, xin vui lồng liên hê ̣  JPA để yêu càu xuất hóa 

đơn bảo hiểm cùng với hóa đơn vé máy bay chô khách hàng.  

Thông tin càn cung cáp khi yêu càu hoá đơn: 

• Mã số đa ̣ t chỗ PNR. 

• Số tiền phi ́bảo hiểm. 

• Tên, Điạ chi,̉ Mã số thuế của đơn vi ̣viết hoá đơn. 

2. Đối với hợp đồng bảo hiểm được mua trên Agent Hub: 

- Đối với vế được Đại lý uỷ quyền xuát hoá đơn: Xin vui lồng liên hê ̣  Bảo hiểm PVI theo Hotline: +84 24 73009088 và 

email Starcare@pvi.com.vn để yêu càu xuát hoá đơn cho phàn bảo hiểm. 

- Đối với vế được chińh JPA xuát hoá đơn, phàn bảo hiểm cũng sễ được JPA xuát hoá đơn chô khách hàng.  
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Quy triǹh Bồi thường bảo hiểm 

A. Quy Trình Hướng Dẫn Yêu Cầu Bồi Thường 

1. Nếu khách hàng liên lạc trực tiếp với Đại lý:  

Đại lý hướng dãn khách hàng  

- Liên lạc với PVI ngay và sớm nhát qua email Starcare@pvi.com.vn hoa ̣c gội điện thoại +84 24 73009088 
để được hướng dẫn cụ thể hơn về các hướng dẫn bồi thường. 

2. Nếu khách hàng liên lạc với PVI qua email hoa ̣c điê ̣n thoại thi ̀quy triǹh giải quyết bồi thường sễ theo tiêu chuản 

như sau: 

Các giai đôạn giải quyết  Tiến trình và mục tiêu 

Nộp hồ sơ & xác nhận  

Hồ sơ bồi thường và hồ sơ bổ sung khi được nộp thông qua email sẽ được 
xác nhận ngay lập tức. 

Hồ sơ bồi thường và hồ sơ bổ sung khi được nộp thông qua phát chuyển 
nhanh sẽ được sao chụp vào hệ thống quản lý hồ sơ bồi thường và sẽ được 
xác nhận trong vòng 1 ngày làm việc. 

Xử lý hồ sơ bồi thường 
Trong vòng 5 ngày làm việc, phòng bồi thường sẽ xem xét hồ sơ bồi thường 
và sẽ có trả lời về phạm vi bảo hiểm hoặc yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ nếu hồ 
sơ nộp ban đầu chưa hôàn chỉnh.  

Quá trình xử lý, theo dõi 
tiếp theo 

Phòng bồi thường sẽ gửi thư nhắc nếu trong vòng 2 tuần không nhận được 
phản hồi từ khách hàng. Sau 2 tuần kế tiếp, phòng bồi thường sẽ gửi một thư 
nhắc khác và thông báo trong vòng 2 tuần kế tiếp nếu khách hàng không 
phản hồi thì PVI sẽ hiểu rằng khách hàng đã rút lại yêu cầu bồi thường. Và 
trong 2 tuần kế tiếp nếu không nhận đươc phản hồi từ khách hàng, PVI sẽ 
gửi êmail / thư thông báô đóng hồ sơ bồi thường.  

Bồi thường 

Tiền bồi thường sẽ được chuyển trong vòng 15 ngày sau khi nhận được xác 
nhận và theo các hình thức như sau: 

✓ Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của người được bảo hiểm, 
hoặc: 

✓ Bồi thường bằng tiền mặt. Hình thức bồi thường tiền mặt chỉ được 
áp dụng khi số tiền bồi thường nhỏ hơn 20 triệu VND  

Giải quyết khi có tranh 
chấp  

Trông trường hợp người được bảo hiểm không đồng ý với quyết định từ chối 
bồi thường hoặc số tiền được bồi thường, PVI sẽ tiến hành xem xét nội bộ 
trước và có trả lời chô người được bảo hiểm. Trường hợp người được bảo 
hiểm vẫn không đồng ý với kết quả đã được xem xét lại, người được bảo 
hiểm có thể tiến hành thủ tục cần thiết tại tòa. 
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Chương triǹh thưởng đối với Booker 

Thưởng hoa hồng cho mỗi đơn bảo hiểm từ Jetstar Pacific Airlines: 

ĐƯỜNG BAY LOẠI CHUYẾN BAY HOA HỒNG (VND) 

Quốc tế 
Khứ hồi 30.000 

Một chiều 15.000 

Quốc nội 
Khứ hồi 20.000 

Một chiều 10.000 

 

Hoa hồng bán bảo hiểm sễ được tổng hợp và trao thưởng vào cuối tháng. 

Phàn thưởng từ Bảo hiểm PVI: 

- 500 phàn thưởng: Nha ̣n ngay 60.000 VND khi bán 5 đơn bảo hiểm đàu tiên. 

- 3000 phàn thưởng tiếp theo: Nha ̣n ngay 30.000 VND khi bán 5 đơn bảo hiểm tiếp theo. 

Đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/V1LNQEtPETLaDqdu6 

Những câu hỏi thường gặp 

Vui lồng truy ca ̣p: https://starcare.pvionline.com.vn/vi/help/faqs  

https://forms.gle/V1LNQEtPETLaDqdu6
https://starcare.pvionline.com.vn/vi/help/faqs

