
HƯỚNG DẪN 

Một số nội dung bảo hiểm học sinh - sinh viên học 

 

Để đảm bảo quyền lợi của HSSV tham gia bảo hiểm, Phòng Tổ chức Hành 

chính hướng dẫn một số nội dung bảo hiểm HSSV học tập tại Trường như sau: 

1. Bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên 

a) Quyền lợi: Được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám chữa 

bệnh theo mức quy định. Ví dụ: Khám bệnh, chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban 

đầu ghi trên thẻ hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được hưởng 70% chi phí 

đối với bệnh viện hạng III và chưa xếp hạng, 50% chi phí đối với bệnh viện hạng II, 

30% chi phí đối với bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt. 

b) Nơi khám chữa bệnh ban đầu, cấp giấy chuyển tuyến viện: Trạm Y tế, 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 

- Cơ sở 1: Tầng 1 Nhà A8 (Điện thoại: 01259696789) 

- Cơ sở 2: Tầng 1 Nhà B11 (Điện thoại: 0988473682) 

- Cơ sở 3: Tầng 1 Nhà C17 (Điện thoại: 0904697188) 

c) Nơi cấp lại thẻ BHYT: 

- Cơ sở 1, 2: Liên hệ với Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm (Địa chỉ: Tòa nhà 

CT5A - Khu tái định cư Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) 

- Cơ sở 3: Liên hệ với Bảo hiểm xã hội TP Phủ Lý (Địa chỉ: Số 78 Đường Châu 

Cầu, Phường Minh Khai, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam). 

Hoặc liên hệ với Trạm Y tế - Trường ĐHCN Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể 

2. Bảo hiểm thân thể học sinh - sinh viên 

a) Quyền lợi: Được thanh toán chế độ bảo hiểm trong các trường hợp nằm viện, 

phẫu thuật, gãy xương, rạn xương, tử vong hoặc các thương tật thân thể khác do 

ốm đau, tai nạn hoặc rủi ro khác.  

b) Nơi nhận hồ sơ thanh toán bảo hiểm thân thể 

HSSV sau khi ra viện, nộp giấy tờ ra viện để được hưởng chế độ bảo hiểm thân thể 

- Cơ sở 1, 2: Phòng 106 Nhà A1 (Điện thoại: 0983519697) 

- Cơ sở 3: Phòng Văn thư, tầng 1 Nhà C18 (Điện thoại: 0973930704) 

Thời gian nhận hồ sơ: 16h ÷ 17h, thứ 4, 6 hàng tuần 

c) Hồ sơ thanh toán bảo hiểm thân thể 

*) Đối với trường hợp điều trị nội trú (nằm viện) 

- Giấy ra viện 

- Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu người tham gia bảo hiểm phẫu thuật) 

- Kết quả chụp X - quang (nếu người tham gia bảo hiểm bị gãy xương) 

*) Đối với trường hợp điều trị ngoại trú (không nằm viện) 

- Sổ khám bệnh (ghi rõ thương tật). 

- Kết quả chụp X - quang (nếu người tham gia bảo hiểm bị gãy xương) 

Ghi chú: các chứng từ phải có dấu đỏ pháp lý của cơ sở khám chữa bệnh 


