DỊCH VỤ HỖ TRỢ Y TẾ KHẨN CẤP IPA
Inter Partner Assistance (IPA) là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp cho khách
hàng trên toàn thế giới kể từ năm 1959. IPA Co,.Ltd Thailand được thành lập năm 1989, trụ sở tại
Tòa nhà G Tower Rama 9, tầng 18, Huay Kwang, Bangkok 10310 THAILAND.
Khi tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế của UIC, Quý khách sẽ nhận được sự hỗ trợ y tế toàn cầu
24/7 của IPA Co,.Ltd Thailand, trong trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp khi đang ở nước ngoài,
hãy gọi đến hotline +662-039-5774 (hỗ trợ bằng tiếng việt).
Các dịch vụ hỗ trợ IPA cung cấp bao gồm:
Hỗ trợ y tế toàn cầu:

Tư vấn y tế qua điện thoại;
Giới thiệu các nhà cung cấp dịch vụ y tế;
Thu xếp cuộc hẹn với bác sỹ địa phương để khám chữa bệnh;
Thu xếp nhập viện;
Bảo lãnh chi phí y tế phát sinh trong quá trình nhập viện và theo dõi tình trạng sức
khỏe trong quá trình nhập viện;
Giao các loại thuốc cần thiết cho điều trị;
Thu xếp vận chuyển y tế khẩn cấp;
Thu xếp hồi hương y tế khẩn cấp;
Thu xếp hồi hương hài cốt;
Thu xếp cuộc viếng thăm của người thân;
Thu xếp đưa trẻ nhỏ về nước;
Thu xếp nơi ở khách sạn.
Hỗ trợ du lịch toàn cầu:

Cung cấp thông tin về chương trình tiêm chủng và yêu cầu xin visa;
Giới thiệu phiên dịch viên;
Hỗ trợ tìm hành lý thất lạc;
Hỗ trợ tìm hộ chiếu thất lạc;
Giới thiệu về đại sứ quán;
Hỗ trợ chuyển tin khẩn cấp;
Hỗ trợ thông tin thời tiết và tỉ giá hối đoái.
Hỗ trợ y tế trong nước:

Giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ;
Thu xếp cuộc hẹn với chuyên gia y tế địa phương;
Thu xếp nhập viện;
Thu xếp vận chuyển cứu thương;
Thu xếp hồi hương khẩn cấp.
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