
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ BẢO HIỂM — XIN ĐỌC KỸ 
Các trường Công lập Quận Loudoun không cung cấp bảo hiểm y tế hoặc bảo 
hiểm tai nạn cho học sinh bị thương khi tham gia các hoạt động của trường. 

Loudoun County Public Schools 
Business & Financial Services 
21000 Education Court, Suite 301 
Ashburn, VA 20148 
(571) 252-1270**(571) 252-1432 fax
E-mail: lcpscontracts@lcps.org

Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến: 

LCPS nhận được báo cáo về những học sinh bị thương vì rủi ro trong khi tham gia 
các hoạt động của trường, bao gồm một số thương tích nghiêm trọng cần đến sự 
chăm sóc y tế tốn kém. Dịch vụ Quản lý Rủi ro/Mua sắm (Procurement/Risk 
Management Services) thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ các bậc cha mẹ có 
con em bị thương trong khi tham gia các hoạt động của trường và không có bảo 
hiểm hoặc có hóa đơn vượt quá số tiền mà bảo hiểm của họ sẽ chi trả. 

LCPS không cung cấp bảo hiểm y tế hoặc tai nạn cho học sinh bị thương trong khi 
tham gia các hoạt động của trường. Nhưng chúng tôi cung cấp dịch vụ mua bảo 
hiểm tai nạn học sinh tự nguyện thông qua K&K Insurance. 

Bảo hiểm của K&K Insurance cung cấp các kế hoạch bảo hiểm tùy chọn được cung cấp 
trên “cơ sở vượt quá” cho các thương tích do tai nạn có thể xảy ra trong các hoạt động ở 
trường hoặc thậm chí suốt ngày đêm, tùy thuộc vào tùy chọn về phúc lợi mà quý vị chọn 
lựa. 

Nếu quý vị đã có bảo hiểm thông qua một hợp đồng bảo hiểm khác, thì Kế hoạch 
Bảo hiểm Tai nạn cho Học sinh của K&K sẽ chi trả những phúc lợi cho những chi 
phí hợp lệ mà công ty bảo hiểm chính của quý vị không chi trả. Nếu quý vị không có 
bảo hiểm nào khác, kế hoạch bảo hiểm này sẽ cung cấp bảo hiểm cho các chấn 
thương do tai nạn trên cơ sở chính. 

Việc ghi danh tự nguyện của quý vị vào một trong những kế hoạch này nên được 
xem xét cẩn thận. Để biết thêm chi tiết và ghi tên tham gia Bảo hiểm Tai nạn Học 
sinh K&K, vui lòng truy cập liên kết này: www.studentinsurance-kk.com  hoặc gọi 
1-855-742-3135.
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Bảo vệ cho con quý vị với bảo hiểm tai 
nạn học sinh. Nếu quý vị không có bảo 
hiểm khác, bảo hiểm tai nạn học sinh 
này rất quan trọng. Nếu quý vị có bảo 
hiểm khác, bảo hiểm tai nạn học sinh có 
thể phụ giúp với các khoản khấu trừ 
(deductibles) và đồng thanh toán (co-
pays). 
 

Các kế hoạch bảo hiểm tai nạn Mẫu 
giáo - Lớp 12 có thể mua thông qua nhà 
trường: 
• Chỉ bảo hiểm cho tai nạn ở trường 
• Chỉ bảo hiểm cho tai nạn 24 giờ  
• Bảo hiểm nha khoa nới rộng 
• Football (Bóng bầu dục) 
 

Làm thế nào để Ghi danh Tham gia 
Trực tuyến 
Việc ghi danh tham gia trực tuyến khá dễ dàng 
và chỉ mất vài phút mà thôi. Hãy truy cập 
www.studentinsurance-kk.com rồi bấm vào 
nút “Enroll Now”. 
1. Bắt đầu bằng cách cho chúng tôi biết tên của khu 

học chánh và tiểu bang mà con quý vị theo học. 
2. Chúng tôi sẽ yêu cầu tên và cấp lớp của từng học 

sinh. 
3. Quý vị sẽ thấy các kế hoạch có sẵn và phí tổn của 

chúng. Hãy chọn phạm vi bảo hiểm của quý vị và 
tiếp tục bước tiếp theo. 

4. Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin về quý vị, như tên 
và địa chỉ email của quý vị. 

5. Tiếp theo, quý vị sẽ nhập thông tin về đứa trẻ 
hoặc những đứa trẻ được bảo hiểm. 

6. Nhập thông tin về thẻ tín dụng hoặc eCheck của 
quý vị. 

7. Cuối cùng, in ra một bản sao xác nhận để giữ làm 
hồ sơ. 

Để biết thêm chi tiết về phạm vi bảo hiểm bao gồm chi phí, 
lợi ích, loại trừ, mọi cắt giảm hoặc giới hạn và các điều 
khoản mà chính sách có thể tiếp tục có hiệu lực, vui lòng 
tham khảo www.studentinsurance-kk.com.   Học sinh chỉ có 
thể mua bảo hiểm nếu học khu của em là một bên mua bảo 
hiểm với công ty bảo hiểm. 

Proteja a su hijo con el seguro de accidentes 
paraestudiantes.Si ustednotieneotro 
seguro,estesegurodeaccidentespara 
estudiantes es fundamental. Si tiene otro 
seguro, el seguro de accidentes para 
estudiantespuedeayudarleapagarlos 
deducibles y copagos. 

 
Planes de accidentes para K-12 
disponibles a través de su escuela: 
• Sólo accidentes en la escuela 
• Solo accidentes, 24horas 
• Dental extendido 
• Fútbol 

 
Cómo inscribirse en línea 
Inscribirse en línea es fácil y sólo le tomará 
unos pocos minutos. 
Visite www.studentinsurance-kk.com 
y hagaclic en el botón“Enroll Now” 
(“Inscribirse ahora”). 

1. Comience por decirnos el nombre del distrito 
escolar y el estado en el que su hijo(a) va a 
la escuela. 

2. Solicitaremos el nombre y el grado de cada 
uno de losestudiantes. 

3. Verálosplanes disponibles y sustarifas. 
Seleccione su cobertura y continúe con el 
siguiente paso. 

4. Le solicitaremos información sobre usted, 
como su nombre y dirección de correo 
electrónico. 

5. Después, ingresará la información acerca 
del niño o niños que recibirá(n) cobertura. 

6. Ingrese la información de pago de su tarjeta 
de crédito o eCheck. 

7. Finalmente, imprima una copia de la 
confirmaciónpara sus registros. 

Para obtener más detalles, incluso costos, 
beneficios, exclusiones, y reducciones o 
limitaciones y lostérminos en virtud de loscuales 
esta póliza podría continuar en vigencia, consulte 
www.studentinsurance-kk.com. Los estudiantes pueden 
comprar la cobertura únicamente si su distrito escolar es 
titular deunapóliza con la compañía de seguros. 
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Nhớ ghé thăm website của chúng tôi để ghi danh tham gia nhanh hơn: www.studentinsurance-kk.com 
Ghi danh trực tuyến - An toàn Bảo hiểm Tai nạn có thể mua bất cứ lúc nào trong cả năm. 

BẢO HIỂM TAI NẠN HỌC SINH 2022-2023 
Được phục vụ bởi: K&K Insurance Group, Inc. Phone: 855-742-3135 

 

 

CHỈ BẢO HIỂM CHO TAI NẠN: Chương trình này cung cấp phúc lợi cho thiệt hại phát sinh từ một Thương tích được bảo hiểm cho tới mức Phúc lợi Tối đa là $25,000 cho mỗi Thương tích. Với điều 
kiện là sự chữa trị bởi một Y sĩ đủ điều kiện, có giấy phép hành nghề bắt đầu trong vòng 60 ngày từ ngày bị thương, phúc lợi sẽ được trả cho Chi phí Y tế Được bảo hiểm phát sinh trong vòng 52 
tuần từ ngày bị thương cho tới mức Phúc lợi Tối đa cho mỗi dịch vụ như được liệt kê dưới đây. 

BẢNG LIỆT KÊ PHÚC LỢI: Phúc Lợi Tối Đa Được Trả Như Được Nêu Rõ Dưới Đây. 
 

So sánh và Chọn lựa CHỈ CHO TAI NẠN TÙY CHỌN THẤP CHỈ CHO TAI NẠN TÙY CHỌN CAO 

Phúc lợi Tối đa: $25,000 (Cho Mỗi Thương Tích) $25,000 (Cho Mỗi Thương Tích) 

Khấu trừ: $0 $0 

Dịch vụ Bệnh viện Nội trú   

Tiền Phòng & Ăn: (Tiền phòng Riêng/Bán riêng) Đến $150 mỗi ngày 80% của Phí Thông thường và Thông lệ 

Các chi phí khác: Tối đa $600 mỗi ngày Tối đa $1,200 mỗi ngày 

Tiền bác sĩ đến khám: (Hạn chế một lần khám mỗi ngày) $40 ngày đầu/$25 mỗi ngày sau đó $60 ngày đầu/$40 mỗi ngày sau đó 

Trung tâm Ý tế Cứu thương Tối đa $1,000 Tối đa $1,200 

Điều trị Phòng Cấp cứu: 
(Sự điều trị phải được cung cấp trong vòng 72 giờ từ lúc bị thương) 

Tối đa $150 Tối đa $300 

Giải phẩu: (*Phụ cấp được tính: 100% Phí Thông thường và Thông lệ cho phẩu thuật đầu tiên, 50% Phí 
Thông thường và Thông lệ cho phẩu thuật thứ hai, và 25% Phí Thông thường và Thông lệ cho mỗi phẩu 
thuật bổ sung khi được thực hiện qua các vết mổ/cổng khác nhau.) 

Tối đa $1,000 Tối đa $1,200 

Trợ lý Bác sĩ Giải phẩu 100% của Phí Thông thường và Thông lệ  
(*Phụ cấp được tính: 20% mức phẫu thuật tối đa 
cho các ca phẫu thuật được chỉ định ở trên.) 

100% của Phí Thông thường và Thông lệ  
(*Phụ cấp được tính: 25% mức phẫu thuật tối 
đa cho các ca phẫu thuật được chỉ định ở trên.) 

Gây mê và tiêm thuốc mê 100% của Phí Thông thường và Thông lệ  
(*Phụ cấp được tính: 20% mức phẫu thuật tối đa 
cho các ca phẫu thuật được chỉ định ở trên.) 

100% của Phí Thông thường và Thông lệ  
(*Phụ cấp được tính: 25% mức phẫu thuật tối 
đa cho các ca phẫu thuật được chỉ định ở trên.) 

Bệnh nhân ngoại trú   

Khám bác sĩ ngoại trú: (Hạn chế một lần khám mỗi ngày) $40 ngày đầu/$25 mỗi ngày sau đó $60 ngày đầu/$40 mỗi ngày sau đó 

Chụp X quang ngoại trú: Tối đa $200 Tối đa $600 

Chụp hình chẩn đoán ngoại trú: (CT Scan, MRI) Tối đa $300 Tối đa $600 

Xét nghiệm ngoại trú: Tối đa $50 Tối đa $300 

Vật lý trị liệu ngoại trú: (Hạn chế mỗi lần một ngày. Bao gồm châm cứu; vi nhiệt; thao tác; nhiệt trị liệu; liệu 
pháp xoa bóp; xử lý nhiệt; và điều trị siêu âm) 

$30 ngày đầu/$20 mỗi ngày sau đó/tối 
đa 5 ngày 

$60 ngày đầu/$40 mỗi ngày sau đó/tối đa 
5 ngày 

Dịch vụ Cứu thương: (Máy bay và Xe) Tối đa $300 Tối đa $800 

Tiền thuê Thiết bị Y tế: (Bao gồm thiết bị chỉnh hình) Tối đa $75 Tối đa $140 

Dịch vụ nha khoa: Tối đa $10,000 cho mỗi thời hạn hợp đồng nếu 
mua tùy chọn nha khoa mở rộng. $ 200 mỗi 
răng nếu không mua tùy chọn nha khoa mở 
rộng. 

Tối đa $10,000 cho mỗi thời hạn hợp 
đồng nếu mua tùy chọn nha khoa mở 
rộng. $ 500 mỗi răng nếu không mua tùy 
chọn nha khoa mở rông. 

Thuốc cần toa bác sĩ: Tối đa $75 Tối đa $200 

Tư vấn: Tối đa $200 Tối đa $400 

Tiền thay Kính mắt, kính áp tròng hoặc Máy trợ thính: 100% của Phí Thông thường và Thông lệ 100% của Phí Thông thường và Thông lệ 

 
 
 
 
 

ĐÂY LÀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM BAO QUÁT CHỈ CHO TAI NẠN. 

Phạm vi bảo hiểm của US Insurance được bảo lãnh bởi Công ty Bảo hiểm AXIS theo số loạt biểu mẫu chính sách nhóm BACC-001-0909, et al. Phạm vi bảo hiểm có thể bị loại trừ và giới hạn, và có thể không có 
sẵn ở tất cả các tiểu bang và khu vực pháp lý của Hoa Kỳ. Tính khả dụng của sản phẩm và các tính năng thiết kế của kế hoạch, bao gồm yêu cầu về tính đủ điều kiện, mô tả lợi ích, loại trừ hoặc giới hạn có thể 
khác nhau tùy thuộc vào quốc gia địa phương hoặc luật tiểu bang của Hoa Kỳ. Các điều khoản và điều kiện bảo hiểm đầy đủ, bao gồm cả ngày bảo hiểm có hiệu lực, quyền lợi, giới hạn và loại trừ, được quy 
định trong hợp đồng. 

Số lượng phúc lợi được cung cấp tùy thuộc vào kế hoạch được chọn; phí bảo hiểm sẽ thay đổi theo số lượng quyền lợi được chọn. 

BẢO HIỂM NÀY KHÔNG PHỐI HỢP VỚI BẤT KỲ KẾ HOẠCH BẢO HIỂM NÀO KHÁC. NÓ KHÔNG CUNG CẤP BẢO HIỂM Y TẾ CHÍNH HOẶC TOÀN DIỆN VÀ KHÔNG ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ THAY THẾ BẢO HIỂM Y TẾ CHỦ 
YẾU. HƠN THẾ NỮA, BẢO HIỂM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ LỢI ÍCH CẦN THIẾT TỐI THIỂU NHƯ ĐƯỢC THIẾT LẬP THEO ĐẠO LUẬT BẢO VỆ BỆNH NHÂN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỚI CHI PHÍ PHẢI CHĂNG. 

 
 

1846-VIRGINIA-MB-ENG(02/22) 
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CHỌN KẾ HOẠCH BẢO HIỂM CỦA BẠN: Trả tiền Một-lần cho Bảo hiểm Tai nạn 
XIN LƯU Ý - CHO CÁC KẾ HOẠCH BẢO HIỂM LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY 
Ngày bảo hiểm có hiệu lực: Bảo hiểm của một người có hiệu lực vào cuối ngày mà công ty nhận được mẫu 
đơn ghi tên học sinh mua bảo hiểm tai nạn và phí bảo hiểm  hoặc ngày có hiệu lực của hợp đồng được ban 
hành cho trường học hoặc khu học của người đó. 

Ngày Bảo hiểm Chấm dứt: Bảo hiểm kết thúc vào đầu ngày bảo hiểm của người đó có hiệu lực trong mười hai 
tháng hoặc ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. Tất cả bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu chủ hợp đồng hủy hợp 
đồng hoặc khi người đó không còn là người đủ điều kiện theo định nghĩa bên dưới. 
Việc chấm dứt bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì sẽ không ảnh hưởng đến khiếu nại xảy ra trước khi bảo hiểm kết 
thúc. 

 
Có bảo hiểm nha khoa nới rộng Không có bảo hiểm nha khoa nới rộng 

 

Tai nạn 24 giờ 
Suốt ngày đêm. Trước, trong và sau giờ học. Cuối tuần, kỳ nghỉ và cả mùa hè kể cả học hè. Các môn thể thao ngoại 
khóa và do trường tài trợ, ngoại trừ môn Bóng bầu dục ở trường trung học 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$92.00 
$136.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao  

$82.00 
$126.00 

Tai nạn 24 giờ (Chỉ áp dụng cho mùa hè) 
Mùa hè bắt đầu vào ngày đầu tiên sau khi năm học kết thúc.  
Mùa hè kết thúc vào ngày đầu tiên của năm học tiếp theo. 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$31.00 
$44.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$21.00 
$34.00 

Tai nạn ở trường 
Trong thời gian học bình thường, trong khuôn viên trường học khi đang học. Di chuyển trực tiếp và không bị gián đoạn giữa nhà và các lớp học theo lịch 
trình. Các hoạt động hoặc môn thể thao được bảo trợ và giám sát bởi nhà trường, ngoại trừ Bóng bầu dục Trung học. Đi tới và về từ những sinh hoạt 
hoặc những trận đấu thể thao do trường học bảo trợ và giám sát trong khi ở trong một chiếc xe được nhà trường cung cấp hoặc chấp thuận. 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$29.00 
$37.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$20.00 
$28.00 

Nha khoa Mở rộng (Chỉ do Tai nạn) 
Bảo hiểm bổ sung được mở rộng cho các học sinh có Bảo hiểm Tại Trường, 24 Giờ hoặc Bóng bầu dục - Giới hạn trong vòng các ngày có hiệu lực trong 
hợp đồng của Người được Bảo hiểm và tùy chọn bảo hiểm chỉ do tai nạn được chọn. Thay thế bảo hiểm nha khoa tiêu chuẩn với bảo hiểm 80% Chi phí 
Hợp lý đến giới hạn tối đa $10.000 cho mỗi thương tích 

  

Bóng bầu dục trung học 
Chơi hoặc luyện tập bóng bầu dục theo lịch trình thường xuyên. Tham khảo ý kiến Bộ phận thể thao của nhà trường để được hướng dẫn đăng ký. 

Tùy chọn thấp  
Tùy chọn cao 

$145.00 
$221.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$136.00 
$212.00 

Bóng bầu dục trung học (Chỉ áp dụng cho mùa xuân) 
Dành cho những cầu thủ mới tham gia khóa huấn luyện mùa xuân và chưa được bảo hiểm theo Bảo hiểm bóng bầu dục. Các mùa thể thao được xác 
định bởi hiệp hội thể thao trường trung học của tiểu bang bạn. 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$64.00 
$94.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$55.00 
$84.00 

Bóng bầu dục trung học và Tai nạn ở trường (Bảo hiểm cho tất cả các vận động viên) Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$174.00 
$258.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$156.00 
$240.00 

Bóng bầu dục trung học và Tai nạn 24 giờ (Bảo hiểm cho tất cả các vận động viên) Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$237.00 
$357.00 

Tùy chọn thấp 
Tùy chọn cao 

$218.00 
$338.00 

 

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM CỦA BẠN 
1. NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Các học sinh của chủ hợp đồng 

có ghi danh tham gia và đóng phí bảo hiểm bắt buộc 
cho phạm vi bảo hiểm đã chọn là Người đủ điều kiện 
theo Hợp đồng bảo hiểm. Tùy thuộc vào phạm vi bảo 
hiểm đã chọn, bảo hiểm có thể tiếp tục sau khi tốt 
nghiệp và giữa các năm học trừ khi người đó ghi danh 
tại một khu học chánh khác. 

2. Hợp đồng Chính đã được nộp cho khu học chánh và là 
một hợp đồng không thể gia hạn. Phạm vi bảo hiểm của 
học sinh đã chọn là không thể gia hạn và đòi hỏi học 
sinh đăng ký lại mỗi năm học. 

3.  Đây là một hợp đồng có phúc lợi hạn chế. 
4.  NGÀY BÀO HIỂM CÓ HIỆU LỰC: Bảo hiểm có hiệu 

lực đối với học sinh viên ghi danh tham gia và đóng 
phí bảo hiểm bắt buộc vào cuối những ngày sau: 

a. ngày hợp đồng có hiệu lực; 
b. ngày Công ty nhận được đơn ghi danh đã 

điền xong của học sinh và khoản thanh toán 
phí bảo hiểm bắt buộc. 

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm cho Người đủ điều 
kiện sẽ không có hiệu lực trước Ngày hợp đồng có hiệu 
lực. 

Ghi danh trực tuyến tại: 
www.StudentInsurance-kk.com 
hoặc dùng mẫu đơn đính kèm để gởi qua đường 
bưu điện. 
1.  Điền và tách rời mẫu đơn ghi danh. 
2. Viết chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền trả cho AXIS 

Insurance Company. Đừng gửi tiền mặt. Công ty không 
chịu trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt. 

3.  Viết tên con bạn trên chi phiếu hoặc lệnh chuyển 
tiền. 

4.  Gởi đơn ghi danh đã điền và chi phiếu hoặc lệnh 
chuyển tiền tới: 

K&K Insurance Group, 
P.O. Box 2338 
Fort Wayne, IN 46801-2338 

5.  Chi phiếu đã hủy, hóa đơn thẻ tín dụng hoặc phiếu 
chuyển tiền sẽ là biên lai và xác nhận thanh toán của 
bạn. 

6.  Giữ tập tài liệu này để tham khảo trong tương lai. 
Các hợp đồng cá nhân sẽ không được gửi cho bạn. 

Chính sách về Quyền riêng tư 
Chúng tôi biết rằng sự riêng tư của bạn là quan trọng 
đối với bạn và chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bí mật của 
những thông tin cá nhân không công khai của bạn. 
Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân không 
công khai nào về khách hàng hoặc cựu khách hàng cho 
bất kỳ ai, trừ khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. 
Chúng tôi tin rằng chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ 
vật lý, điện tử và thủ tục thích hợp để bảo đảm sự bảo 
mật thông tin cá nhân không công khai của bạn. 

 

Được quản lý bởi: 
K&K Insurance Group, P.O. Box 2338, 
Fort Wayne, IN 46801-2338

5. NGÀY BẢO HIỂM CHẤM DỨT: Bảo hiểm chấm dứt 
vào đầu ngày của ngày: học sinh không còn là Người 
đủ điều kiện, ngày chót của hạn kỳ bảo hiểm một 
năm hoặc ngày mà hợp đồng của Nhà trường chấm 
dứt. Tất cả bảo hiểm sẽ chấm dứt nếu chủ hợp đồng 
hủy bỏ hợp đồng hoặc khi người đó không còn đủ 
điều kiện. Việc chấm dứt bảo hiểm vì bất kỳ lý do gì 
sẽ không ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường đối với 
Tai nạn được bảo hiểm xảy ra trước ngày chấm dứt. 

6. THAM GIA TRỄ: Bảo hiểm có thể được mua bất cứ lúc 
nào trong năm học. Không có giảm phí bảo hiểm cho 
bất kỳ cá nhân nào ghi danh tham gia trễ. 

7. HỦY BỎ: Bảo hiểm của bạn theo Hợp đồng sẽ không bị 
hủy bỏ, và do đó, phí bảo hiểm có thể không được hoàn 
lại sau khi Công ty chấp nhận. 

✁ CuL ouL card and reLain for your records 
STUDENT INSURANCE CARD 

 
Student’s Name   

If premium has been paid, the student whose name appears 
above has been insured under a Policy issued to: 

 
School District:   
Accident Only Coverage: □ 24-HOUR □ 24-HOUR (Summer Only Coverage) 
□ AT-SCHOOL □ FOOTBALL □ FOOTBALL (Spring Only) □ EXTENDED DENTAL 

Paid by Check # Amount Paid: Date Paid:   
Policy #   

Underwritten by: AXIS Insurance Company 
Claims Questions: K&K Insurance Group, Inc. 

1712 Magnavox Way • Fort Wayne, IN 46801 • 800-237-2917 

http://www.studentinsurance-kk.com/


NHỮNG SỰ LOẠI TRỪ THƯỜNG GẶP 
Ngoài bất kỳ quyền lợi hoặc loại trừ cụ thể về phạm vi bảo hiểm, các quyền lợi sẽ không được thanh toán cho bất kỳ tổn thất nào trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, gây ra bởi hoặc phát sinh từ bất kỳ điều 
nào sau đây trừ khi phạm vi bảo hiểm được cung cấp một cách cụ thể và nêu rõ tên trong Phần Mô tả Quyền lợi hoặc Phần Điều kiện Bảo hiểm: 
1. cố ý tự gây thương tích, tự sát, hoặc bất kỳ mưu toan nào trong 

khi bình thường hoặc mất trí; 
2. thực hiện hoặc mưu toan phạm trọng tội hoặc hành hung; 
3. ủy thác hoặc tham gia tích cực vào một cuộc bạo động hoặc nổi dậy; 
4. chiến tranh được tuyên bố hoặc không được tuyên bố hoặc hành 

động chiến tranh hoặc bất kỳ hành động chiến tranh được tuyên 
bố hoặc không được tuyên bố trừ khi được quy định cụ thể bởi 
Hợp đồng này; 

5. bay vào, lên hoặc xuống từ Máy bay, ngoại trừ với tư cách là hành 
khách trên một hãng hàng không thương mại theo lịch trình 
thường xuyên; 

6. đi lại trên bất kỳ Máy bay nào do Bên mua bảo hiểm, hoặc bất kỳ 
công ty con hoặc công ty liên kết nào sở hữu, cho thuê vận hành 
hoặc kiểm soát. Một Máy bay sẽ được Bên mua bảo hiểm coi là 
“kiểm soát” nếu Máy bay có thể được sử dụng như Bên mua bảo 
hiểm mong muốn trong hơn 10 ngày liên tục hoặc hơn 15 ngày 
trong bất kỳ năm nào; 

7. ốm đau, bệnh tật, khuyết tật về cơ thể hoặc tinh thần, nhiễm trùng 
do vi khuẩn hoặc vi rút hoặc điều trị y tế hoặc phẫu thuật cho 
những vấn đề này, (bao gồm tiếp xúc, cho dù Vô tình hay không, 
với các tác nhân vi rút, vi khuẩn hoặc hóa chất) cho dù tổn thất là 
kết quả trực tiếp hay không trực tiếp từ việc điều trị ngoại trừ bất 
kỳ trường hợp nhiễm vi khuẩn nào do Vô tình bị có vết cắt hoặc 
vết thương bên ngoài hoặc Vô tình ăn phải thực phẩm bị nhiễm 
độc; 

8. tự ý ăn bất kỳ chất ma tuý, ma tuý, chất độc, khí hoặc khói nào, trừ 
khi được kê đơn hoặc uống theo chỉ dẫn của Bác sĩ và dùng theo 
liều lượng quy định; 

9. điều khiển bất kỳ loại phương tiện hoặc phương tiện giao 
thông nào trong khi bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc bất kỳ loại ma 
túy, chất gây nghiện hoặc chất gây say nào khác bao gồm bất 
kỳ loại thuốc nào được kê đơn mà Người được bảo hiểm đã 
được cảnh báo bằng văn bản về việc điều khiển phương tiện 
giao thông hoặc Vận chuyển trong khi dùng thuốc. Dưới ảnh 
hưởng của rượu, đối với mục đích loại trừ này, có nghĩa là say, 
như được định nghĩa bởi luật xe cơ giới của tiểu bang mà Tổn 
thất được Bảo hiểm xảy ra; 

10.  Tình trạng say của Người được bảo hiểm. Người được Bảo 
hiểm sẽ được kết luận là bị say nếu nồng độ trong máu của 
Người đó vượt quá lượng mà một người được cho là, theo luật 
của địa phương nơi xảy ra tai nạn, bị ảnh hưởng ảnh hưởng 
của rượu nếu điều khiển phương tiện cơ giới, bất kể Người đó 
có đang thực sự điều khiển một chiếc xe cơ giới hay không, khi 
thương tích xảy ra. Báo cáo khám nghiệm tử thi từ một giám 
định viên y tế được cấp phép, báo cáo của nhân viên thực thi 
pháp luật hoặc các giấy tờ tương tự sẽ được xem là bằng 
chứng về tình trạng say của Người được bảo hiểm; 

11.  Tai nạn trong trường hợp Người được bảo hiểm là người lái xe 
và không có bằng lái xe hợp lệ, trừ khi: (a) Người được bảo 
hiểm có bằng viết và (b) Người được bảo hiểm đang nhận 
được hướng dẫn từ chuyên viên dạy lái xe; 

12.  tình trạng trầm trọng hơn, trong một Hoạt động được Bảo 
hiểm, của thương tích mà Người được Bảo hiểm đã bị trước 
khi tham gia Hoạt động được Bảo hiểm đó trừ khi Công ty 
nhận được thông báo y tế bằng văn bản từ Bác sĩ của Người 
được bảo hiểm; 

13. tham gia vào bất kỳ hoạt động nguy hiểm nào, bao gồm cả thể thao xe 
trượt tuyết, ATV (mọi địa hình hoặc loại xe có bánh tương tự), tàu 
thuyền cá nhân, sky diving, lặn với bình dưỡng khí, lặn sâu, hand 
gliding, thám hiểm hang động, nhảy bungee, nhảy dù hoặc leo núi; 

14. điều trị y tế hoặc phẫu thuật, thủ tục chẩn đoán, sử dụng thuốc gây 
mê, hoặc sơ sót hoặc sơ suất y tế, bao gồm cả sự bất cẩn trừ khi nó xảy 
ra trong quá trình điều trị Thương tật được bảo hiểm; hoặc 

15. quyền lợi sẽ không được trả cho các dịch vụ hoặc sự điều trị được thực 
hiện bởi bất kỳ người nào: 

a. do Bên mua bảo hiểm tuyển dụng hoặc thuê mướn; 
b.  sống trong hộ gia đình của Người được bảo hiểm; 
c.  Thành viên gia đình gần gũi, bao gồm cả bạn đời sống chung, 

của Người được bảo hiểm hoặc Vợ chồng của Người được bảo 
hiểm; hoặc 

d. Người được bảo hiểm.

 
 

CÁC CHI PHÍ ĐƯỢC LOẠI TRỪ Các chi phí sau sẽ không được coi là Chi phí Được đài thọ Cần thiết về Y tế trừ khi bảo hiểm được cung cấp cụ thể: 
1. phẫu thuật thẩm mỹ, ngoại trừ phẫu thuật tái tạo cần thiết do chấn 

thương được bảo hiểm; 
2. bất kỳ phương pháp điều trị tự chọn hoặc thông thường, phẫu 

thuật, điều trị sức khỏe hoặc kiểm tra nào, bao gồm bất kỳ dịch vụ, 
xử lý vật tư nào: (a) được Công ty coi là có tính chất thử nghiệm 
hoặc điều tra; và (b) không được công nhận và không phải là thực 
hành y tế được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ; 

3. kiểm tra hoặc kê đơn cho, hoặc mua, sửa chữa hoặc thay thế xe 
lăn, nẹp, thiết bị, niềng chỉnh hình hoặc thiết bị chỉnh hình; 

NHỮNG ĐỊNH NGHĨA VỀ CHỈ DO TAI NẠN: 
Thương tật được bảo hiểm có nghĩa là Thương tật cơ thể do tai 
nạn: 
1. do Người được bảo hiểm phải gánh chịu do hậu quả trực tiếp 

của Tai nạn được bảo hiểm ngoài ý muốn, không lường trước 
được bên ngoài cơ thể và xảy ra trong khi người bị thương được 
bảo hiểm theo Hợp đồng đang có hiệu lực; 

2. hậu quả trực tiếp và độc lập với tất cả các nguyên nhân khác từ 
Tai nạn được bảo hiểm; và 

3. xảy ra trong khi người đó tham gia vào một Hoạt động được 
bảo hiểm. Thương tật được Bảo hiểm phải được gây ra thông 
qua các phương tiện Ngoài ý muốn. Tất cả các thương tích mà 
Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong bất kỳ một Tai nạn 
được bảo hiểm nào, bao gồm các tình trạng liên quan và các 
triệu chứng tái phát của những chấn thương này, được coi là 
một chấn thương đơn lẻ. 

 
1. điều trị tại bất kỳ cơ sở Quản lý Cựu chiến binh, Liên bang hoặc tiểu 

bang nào, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý phải thanh toán; 
2. dịch vụ hoặc điều trị được cung cấp bởi những người thường không 

tính phí dịch vụ của họ, trừ khi có nghĩa vụ pháp lý để trả tiền; 
3. sửa chữa hoặc thay thế tay chân giả, mắt và thanh quản hiện có; 

 
 
 
 

Tai nạn hoặc Ngoài ý muốn: nghĩa là một sự kiện đột ngột, bất 
ngờ, cụ thể và đột ngột xảy ra một cách tình cờ tại một thời điểm 
và địa điểm có thể xác định được trong khi Người được bảo hiểm 
được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. 

 
Chi phí được Bảo hiểm: nghĩa là các chi phí thực tế do Người được 
bảo hiểm phát sinh hoặc thay mặt cho việc điều trị, dịch vụ và vật 
tư được bảo hiểm bởi Chính sách này. Chi phí được Bảo hiểm 
được coi là phát sinh vào ngày mà sự điều trị, dịch vụ hoặc vật tư 
dẫn đến việc chi phí hoặc khoản phí, đã được thực hiện hoặc được 
thủ đắc. 

4. điều trị thương tật do tình trạng mà Người được bảo hiểm biết là 
tồn tại vào ngày xảy ra Tai nạn được bảo hiểm, trừ khi Công ty đã 

nhận được thông báo y tế bằng văn bản từ Bác sĩ của người này. 
Trong mọi trường hợp, tổng số các khoản thanh toán của Công ty cho 
Người được bảo hiểm sẽ không vượt quá Tổng mức tối đa cho tất cả các 
Quyền lợi Y tế Tai nạn được nêu trong Bảng liệt kê Phúc lợi. 
Các Loại trừ Khác áp dụng cho Quyền lợi này nằm trong Phần Những sự 
loại trừ thường gặp. 

 
 

Cần thiết về mặt y tế: nghĩa là các dịch vụ y tế: 
1. cần thiết cho việc chẩn đoán, điều trị hoặc chăm sóc Thương 

tích được bảo hiểm mà dịch vụ đó được kê đơn hoặc thực 
hiện; 

2. đáp ứng các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về hành 
nghề y tế; và 

3. được yêu cầu bởi Bác sĩ và được thực hiện dưới sự chăm 
sóc, giám sát hoặc yêu cầu của Bác sĩ đó. 

 
 

PHÚC LỢI KHI BỊ TỬ VONG HOẶC TAY CHÂN BỊ CỤT  
DO TAI NẠN: 

 

Tổn thất được Bảo hiểm phải xảy ra trong vòng 365 ngày kể từ ngày gặp Tai nạn được Bảo 
hiểm. Không quá Giới hạn Tổng hợp là $500.000 sẽ được thanh toán cho tất cả các Tổn thất 
được bảo hiểm, Tai nạn được Bảo hiểm và Thương tật được Bảo hiểm mà tất cả Những 
Người được bảo hiểm phải gánh chịu do hậu quả của bất kỳ một Tai nạn được bảo hiểm nào 
xảy ra thuộc một trong các Điều kiện Bảo hiểm. Giới hạn Tổng hợp này chỉ được thanh toán 
một lần, nếu áp dụng nhiều Điều kiện Bảo hiểm, Chúng tôi sẽ thanh toán số tiền lớn hơn. 
Nếu số tiền này không cho phép tất cả Người được bảo hiểm được trả số tiền mà 
Hợp đồng bảo hiểm này lẽ ra sẽ cung cấp, số tiền được thanh toán sẽ là tỷ lệ tổn thất của 
Người được bảo hiểm trên tổng số tổn thất, nhân với Giới hạn tổng hợp. 

TỔN THẤT ĐƯỢC BẢO HIỂM Khoản tiền Phúc lợi 

Mất mạng $10,000 
Mất hai Chân hoặc Tay hoặc nhiều hơn $10,000 
Mất thị giác cả hai mắt $10,000 
Mất khả năng nói và thính giác (ở cả Hai Tai) $10,000 
Mất một tay hoặc chân và thị giác của một mắt $10,000 
Mất một tay hoặc chân $5,000 
Mất thị giác của một mắt $5,000 
Mất khả năng nói $5,000 
Mất thính giác (ở cả Hai Tai) $5,000 
Mất thính giác ở một tai $2,500 
Mất ngón cái và ngón trỏ của cùng một tay $2,500 
Phơi nhiễm và Biệt tích Có bao gồm 



Đơn Ghi danh Tham gia Bảo hiểm Tai nạn Học sinh (Niên khóa 2022-2023) 

Ghi danh trực tuyến tại www.StudentInsurance-kk.com  

để được phục vụ nhanh chóng hơn 
hoặc điền mẫu đơn này rồi gởi qua đường bưu điện 

 

Họ của Học sinh:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tên của Học sinh:                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Chữ lót của học sinh:  Ngày sinh:                                                                                                              

Số nhà và tên đường:       

Thành phố: Tiểu bang: Mã số Bưu chính:   

Tên Học khu (bắt buộc):                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tên Trường:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Lớp:    □ Mầm non/Headstart      □ Mẫu giáo/Tiểu học     □ Trung học đệ nhất cấp      □ Trung học đệ nhị cấp/Cao hơn 

Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người giám hộ:     

Ngày: Địa chỉ email: Số điện thoại:   

  CÁC TÙY CHỌN KẾ HOẠCH BẢO HIÊM HỌC SINH — Đánh dấu sự chọn lựa của quý vị  
 

Các kế hoạch bảo hiểm cho tai nạn mà thôi Tùy chọn Thấp Tùy chọn Cao 

24-Giờ, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $92.00 □ $136.00 

24-Giờ, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $82.00 □ $126.00 

24-Giờ, chỉ cho mùa hè, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $31.00 □ $44.00 

24-Giờ, chỉ cho mùa hè, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $21.00 □ $34.00 

TẠI TRƯỜNG, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $29.00 □ $37.00 

TẠI TRƯỜNG, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $20.00 □ $28.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC, Cả năm, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $145.00 □ $221.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC, Cả năm, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng □ $136.00 □ $212.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC, chỉ cho mùa xuân, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho cầu thủ mới □ $64.00 □ $94.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC, chỉ cho mùa xuân, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho cầu 
thủ mới 

□ $55.00 □ $84.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC VÀ TẠI TRƯỜNG, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho tất cả vận 
động viên 

□ $174.00 □ $258.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC VÀ TẠI TRƯỜNG, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho tất cả 
vận động viên 

□ $156.00 □ $240.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC VÀ 24-Giờ, với Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho tất cả vận động viên □ $237.00 □ $357.00 

BÓNG BẦU DỤC TRUNG HỌC VÀ 24-Giờ, không có Bảo hiểm Nha khoa Nới rộng Dành cho tất cả vận 
động viên 

□ $218.00 □ $338.00 

Xin gởi kèm chi phiếu cho tổng số tiền trả cho AXIS INSURANCE COMPAN. Chúng tôi nhận chi phiếu, lệnh phiếu, hoặc thẻ tín dụng.  

ĐỪNG GỞI TIỀN MẶT. 
TỔNG CỘNG SỐ TIỀN GỞI KÈM: $   

Xin xem THÔNG BÁO QUAN TRỌNG - CẢNH BÁO VỀ LỪA ĐẢO ở trang sau Xin gởi mẫu đơn đã điền cùng với khoản tiền thanh toán tới: 
K&K Insurance Group, P.O. Box 2338, Fort Wayne, IN 46801-2338 

http://www.studentinsurance-kk.com/


Chỉ điền phần này nếu quý vị muốn trả bằng Thẻ Tín dụng 
Tên họ đầy đủ như được ghi trên thẻ 
Tên: Chữ đầu của tên lót:                          Họ   
Địa chỉ gởi hóa đơn (nếu khác với địa chỉ ở trên) 
Số nhà và tên đường:  Apt #   
 
Thành phố: Tiểu bang:_______________________Mã số Bưu chính:_____________
  Số thẻ: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ Ngày hết hạn: Tháng: ■■ Năm: ■■■■ 
Chữ ký của người sở hữu thẻ:   

Công ty chúng tôi không hoàn tiền và không chịu trách nhiệm cho những khoản thanh toán bằng tiền mặt. (Sự bác bỏ chi phiếu hoặc thẻ tín dụng bởi ngân hàng vì bất kỳ lý do nào sẽ làm cho hợp đồng bảo hiểm không có hiệu lực.) 

 

BACC-004-0909 



THÔNG BÁO QUAN TRỌNG - CẢNH BÁO VỀ LỪA ĐẢO 
 

• Nói chung, và cụ thể là đối với cư dân Arkansas, Illinois, Louisiana, 
Rhode Island và West Virginia: Bất kỳ người nào cố ý trình bày một yêu 
sách giả mạo hoặc gian dối để đòi thanh toán tổn thất hoặc đòi quyền 
lợi hoặc cố ý trình bày thông tin sai lệch trong đơn xin mua bảo hiểm là 
phạm tội và có thể bị phạt tiền và bị giam trong tù. 

 
• Đối với cư dân của Alabama: Bất kỳ người nào cố ý đưa ra yêu sách giả mạo 

hoặc gian dối để đòi thanh toán tổn thất hoặc đòi lợi ích hoặc cố ý trình bày 
thông tin sai lệch trong đơn mua bảo hiểm là phạm tội và có thể bị phạt bồi 
hoàn và bị giam trong tù, hoặc sự kết hợp của cả hai. 

 
• Đối với cư dân Colorado: Cố ý cung cấp thông tin hoặc sự thật sai lệch, không 

đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho công ty bảo hiểm nhằm mục đích lừa gạt hoặc 
mưu toan lừa gạt công ty là bất hợp pháp. Các hình phạt có thể bao gồm phạt 
tù, phạt tiền, từ chối bảo hiểm và bồi thường thiệt hại dân sự. Bất kỳ công ty bảo 
hiểm hoặc đại lý của một công ty bảo hiểm cố ý cung cấp sự thật hoặc thông tin 
sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho chủ hợp đồng hoặc người yêu cầu 
bảo hiểm nhằm mục đích lừa đảo hoặc mưu toan lừa đảo chủ hợp đồng hoặc 
người yêu cầu bảo hiểm liên quan đến việc thanh toán hoặc tiền thưởng phải trả 
từ tiền bảo hiểm sẽ được báo cáo cho bộ phận bảo hiểm Colorado trong bộ 
phận các cơ quan quản lý của chính phủ.. 

 
• Đối với cư dân của Đặc khu Columbia: CẢNH BÁO: Cung cấp thông tin sai 

lệch hoặc gây hiểu lầm cho công ty bảo hiểm nhằm mục đích lừa dối công ty 
bảo hiểm hoặc bất kỳ người nào khác là phạm tội. Hình phạt bao gồm phạt 
tù và/hoặc phạt tiền. Ngoài ra, công ty bảo hiểm có thể từ chối quyền lợi 
bảo hiểm nếu người nộp đơn cung cấp thông tin sai lệch về mặt trọng yếu 
liên quan đến yêu cầu bảo hiểm. 

 
• Đối với cư dân của Florida: Bất kỳ người nào cố ý và có ý định gây thương tổn, 

lừa gạt hoặc lừa dối bất kỳ công ty bảo hiểm nào nộp một tuyên bố yêu cầu bồi 
thường hoặc một đơn có chứa bất kỳ thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây 
hiểu lầm nào đều bị phạm trọng tội cấp ba. 

 
• Đối với cư dân của Kentucky: Bất kỳ người nào cố ý và có ý định lừa đảo bất 

kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc người khác nộp đơn đăng ký bảo hiểm có 
chứa bất kỳ thông tin sai lệch trọng yếu hoặc che giấu nào, với mục đích gây 
hiểu lầm, thông tin liên quan đến bất kỳ tài liệu thực tế nào trong đó thực 
hiện bảo hiểm gian lận hành động, đó là một tội phạm. 

 
•  Đối với cư dân của Maine, Tennessee và Washington: Cố ý cung cấp thông 

tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho công ty bảo hiểm nhằm 
mục đích lừa gạt công ty là phạm tội. Hình phạt bao gồm phạt tù, phạt tiền 
và từ chối quyền lợi bảo hiểm. 

 
• Đối với cư dân của Oregon: Bất kỳ người nào cố ý và cố ý trình bày một yêu 

sách giả mạo hoặc gian dối để đòi thanh toán tổn thất hoặc đòi lợi ích hoặc 
người cố ý hoặc cố ý trình bày thông tin sai lệch trong đơn mua bảo hiểm có 
thể bị phạm tội và có thể bị phạt và giam tù. 

• Đối với cư dân của Maryland: Bất kỳ người nào cố ý hoặc cố ý trình bày một 
yêu sách giả mạo hoặc gian dối để đòi thanh toán tổn thất hoặc đòi lợi ích 
hoặc người cố ý trình bày thông tin sai lệch trong đơn mua bảo hiểm là 
phạm tội và có thể bị phạt và giam tù. 

 
• Đối với cư dân của New Jersey: Bất kỳ người nào cung cấp bất kỳ thông tin 

sai lệch hoặc gây hiểu nhầm nào trong đơn mua hợp đồng bảo hiểm sẽ phải 
chịu các hình phạt hình sự và dân sự. 

 
• Đối với cư dân của New Mexico: NGƯỜI NÀO CỐ TÌNH ĐƯA RA MỘT YÊU 

SÁCH GIẢ MẠO HOẶC LỪA GẠT ĐỂ ĐÒI THANH TOÁN CHO TỔN THẤT HOẶC 
ĐÒI QUYỀN LỢI HOẶC CỐ TÌNH ĐƯA RA THÔNG TIN SAI LẠC TRONG ĐƠN 
MUA BẢO HIỂM LÀ PHẠM TỘI VÀ CÓ THỂ BỊ PHẠT DÂN SỰ HOẶC HÌNH SỰ. 

 
• Đối với cư dân của New York: Bất kỳ người nào cố ý và có ý định lừa đảo bất 

kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc người khác nộp đơn mua bảo hiểm hoặc đơn 
yêu sách bảo hiểm có chứa bất kỳ thông tin sai lệch trọng yếu nào hoặc che 
giấu nhằm mục đích gây hiểu lầm, những thông tin trọng yếu, là người có 
hành vi gian lận bảo hiểm, là một tội phạm, và cũng sẽ phải chịu hình phạt 
dân sự không quá năm nghìn đô la và giá trị được nêu ra trong yêu cầu bồi 
thường cho mỗi vi phạm như vậy. 

 
• Đối với cư dân của Ohio: Người nào có ý định lừa đảo hoặc biết rằng mình 

đang tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo công ty bảo hiểm, nộp đơn hoặc đưa 
ra yêu sách bồi thường có chứa đựng những thông tin sai sự thật, không 
đầy đủ hoặc gây hiểu lầm là phạm trọng tội. 

 
• Đối với cư dân Oklahoma: CẢNH BÁO: Người nào cố ý, và với ý định gây 

thương tổn, lừa gạt hoặc lừa dối bất kỳ công ty bảo hiểm nào, đưa ra bất kỳ 
yêu cầu nào về số tiền thu được từ một hợp đồng bảo hiểm có chứa thông 
tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm là phạm trọng tội. 

 
• Đối với cư dân của Pennsylvania: Người nào cố ý và có ý định lừa đảo bất kỳ 

công ty bảo hiểm nào hoặc người khác nộp đơn mua bảo hiểm hoặc đưa ra 
yêu sách bồi thường có chứa bất kỳ thông tin sai lệch trọng yếu nào hoặc 
che giấu nhằm mục đích gây hiểu lầm, những thông tin trọng yếu là người 
có hành vi gian lận bảo hiểm, là một tội phạm, và người đó phải chịu các 
hình phạt hình sự và dân sự. 

 
• Đối với cư dân của Texas: Người nào cố ý đưa một yêu sách giả mạo 

hoặc gian dối để đòi bồi thường tổn thất là người phạm tội và có thể bị 
phạt tiền và bị giam trong nhà tù của tiểu bang. 

 
• Đối với cư dân của Virginia: Người nào có ý định lừa đảo hoặc biết rằng 

mình đang tạo điều kiện cho một vụ lừa gạt công ty bảo hiểm nộp đơn 
hoặc đưa ra một khai báo gian dối hoặc lừa gạt có thể đã vi phạm luật 
tiểu bang. 

 
 
 

[ AXIS-FRAUD 0221 ] 
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