
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ BẢO HIỂM 
SỨC KHOẺ CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ 

 
 Tôi chưa bao giờ sử dụng bảo hiểm y tế của trường học.  Làm cách nào tôi tìm được 

bác sĩ nếu tôi bị ốm hay bị đau?? -Để tìm được một bác sĩ, vui lòng đăng nhập vào: 
www.fiig-insurance.com để được kết nối với mạng lưới PPO của chương trình, Lựa 
chọn Hàng đầu cho Sức khoẻ. 

 
 Chương trình bảo hiểm nói rằng tôi sẽ có một khoản đồng trả 20$ khi đi khám bác sĩ và 

100$ nếu tôi nằm viện. Đồng trả có nghĩa là gì? -Đồng trả là phần chi phí bạn có trách 
nhiệm phải trả trong tổng số chi phí cho dịch vụ với tư cách là người được bảo hiểm. 

 
 Quyền lợi tối đa 2 triệu đô la nghĩa là gì? -Đây là số tiền cao nhất chương trình bảo 

hiểm sẽ chi trả cho những quyền lợi trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương, trên mỗi 
năm của chương trình.   

 
 Chương trình bảo hiểm sức khoẻ có chi trả đơn thuốc không và tôi cần phải trả bao 

nhiêu? - Chương trình chi trả 50% quyền lợi của đơn thuốc cho những đơn thuốc ngoại 
trú. Bạn thanh toán toàn bộ tiền thuốc, sau đó gửi đơn yêu cầu bồi hoàn tiền thuốc với 
công ty bảo hiểm để được hoàn trả 50% số tiền thuốc bạn đã trả. ĐIỀU NÀY KHÔNG 
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN MÀ BÁC SĨ CÓ THỂ KÊ HOẶC 
KHUYÊN MUA.   

 
 Chương trình bảo hiểm sức khoẻ học đường sẽ chi trả cho thai kỳ của tôi và cho con tôi 

sau khi sinh? -Chương trình cung cấp các quyền lợi thai sản nếu bạn thụ thai (có thai) 
SAU KHI bảo hiểm theo hợp đồng mới bắt đầu hoặc nếu bạn mua bảo hiểm trong học 
kỳ hè và tiếp tục bảo hiểm ngay sau khi trở lại trường trong học kỳ thu. Con của bạn đủ 
điều kiện hưởng bảo hiểm sau sinh với một mức phí bổ sung (vui lòng gặp nhân viên tư 
vấn của bạn để thêm con bạn vào hợp đồng bảo hiểm trong vòng 30 ngày sau sinh). 

 
 Làm cách nào tôi biết được bác sĩ nào thuộc mạng lưới bảo hiểm, để tôi sẽ được hoàn 

trả 100%? - Vui lòng xem câu trả lời cho câu hỏi #1. Ngoài ra, xin lưu ý rằng 100% chi 
phí có thể được chi trả với điều kiện các dịch vụ sử dụng nằm trong giới hạn quyền lợi 
được bảo hiểm theo hợp đồng. 
 

 Theo chương trình năm 2016-17, quy định rằng ghép nội tạng không được bảo hiểm. 
Tôi cần làm những gì nếu tôi phải ghép tạng? -Mặc dù ghép tạng không được bảo hiểm 
theo chương trình Firebird, nhưng nếu bạn có thể ở lại nước Mỹ thì bạn có cơ hội đăng 
ký vào một chương trình của Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Sức khoẻ Hợp túi 
tiền) thông qua sàn giao dịch HealthCare, là chương trình có thể bảo hiểm cho việc 
ghép tạng. 

 

http://www.fiig-insurance.com/


 Nếu tôi bị ốm hoặc bị thương rất nặng và phải nằm viện trong một thời gian rất dài, tôi 
sẽ chịu trách nhiệm thanh toán một hoá đơn y tế khổng lồ phải không? -Nếu bạn nhập 
viện tại thời điểm bảo hiểm chấm dứt hiệu lực đối với giai đoạn bạn đã thanh toán, 
chương trình sẽ tiếp tục chi trả các quyền lợi đến tối đa 90 ngày, hoặc đến thời điểm 
bạn xuất viện hoặc bạn đã hưởng quyền lợi tối đa của chương trình là 2 triệu đô la, tuỳ 
thuộc thời điểm nào đến trước.   
 

 Bố mẹ tôi có thể đến chăm sóc tôi nếu tôi bị ốm hoặc bị thương nặng không? -Chương 
trình bao gồm các dịch vụ bổ sung cho các quyền lợi đến thăm tại giường dành cho một 
người bạn hoặc một thành viên gia đình đến và ở cùng bạn nếu bạn nằm viện hơn 7 
ngày. Các dịch vụ do Scholastic Emergency Services, một đối tác của Assist America, 
cung cấp và mọi việc phải được thu xếp bởi SES trước khi sử dụng những dịch vụ này.  
Nếu bạn hoặc gia đình tự thu xếp, bạn sẽ KHÔNG được hoàn trả các chi phí. 

 
 Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu mùa hè này, tôi đi nghỉ một quý mà không đóng phí bảo 

hiểm và bị thương hoặc có thai trong thời gian đó?  -Bất cứ sinh viên nào lựa chọn 

KHÔNG mua bảo hiểm cho kỳ nghỉ hè, SẼ được áp dụng điều khoản quy định sẵn cho 

những ốm đau hoặc chấn thương hiện tại hoặc có thể phát sinh và được điều trị trong 

học kỳ hè, sau khi đăng ký lại vào học kỳ mùa thu. Ngoài ra, bất cứ sinh viên nào bỏ 

cách bảo hiểm trong năm bảo hiểm sẽ phải thoả mãn lại điều khoản đã có sẵn theo hợp 

đồng.  
 

Bên cạnh đó, bất kỳ nữ sinh viên nào có thai và đã thanh toán phí bảo hiểm cho học kỳ 

hè và tiếp tục mua bảo hiểm cho học kỳ mùa thu sẽ đủ điều kiện được hưởng quyền lợi 

thai sản/sinh nở. Bất cứ nữ sinh viên nào KHÔNG có bảo hiểm trong suốt học kỳ hè và 

đăng ký lại trong học kỳ mùa thu, sẽ KHÔNG đủ điều kiện hưởng quyền lợi thai sản nếu 

họ thụ thai trước ngày bắt đầu của chương trình học kỳ mùa thu. 
 

 Tôi bị đau lưng nặng và cần gặp chuyên viên nắn xương khớp hoặc một nhân viên mát-
xa. Tôi phải trả khoảng bao nhiêu tiền nếu tôi sử dụng hết 12 lần khám trên mỗi năm 
bảo hiểm? -Mức phí cho loại dịch vụ này khác nhau tuỳ nhà cung cấp. 

 
 Nếu bạn tôi dự định chuyển từ một trường khác đến trường này bắt đầu từ Quý ba 

2016, thì giai đoạn chờ 3 tháng đối với các bệnh có sẵn có hiệu lực đối bạn tôi không? -
Nếu bạn của bạn sẽ chuyển từ một trường trong nhóm Firebird và họ đã mua bảo hiểm 
học kỳ hè, họ sẽ KHÔNG được áp dụng giai đoạn chờ 3 tháng đối với các bệnh có sẵn.  
Nếu họ chuyển từ một trường khác KHÔNG nằm trong nhóm Firebird, thì họ SẼ được 
áp dụng giai đoạn chờ 3 tháng đối với các bệnh có sẵn.  

 
 
Bạn có câu hỏi nào hay cần thêm thông tin không? Vui lòng gọi Nhóm Bảo Hiểm 
Firebird theo số máy 206-909-8550 (WA)/503-729-7447 (OR) hoặc email:  
admin@fiig-insurance.com 
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