
 

INTERNAL 

1. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Website https://www.vinmec.com/  

Địa chỉ 

 Hà Nội:  

- 458 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Hồ Chí Minh:  

- Bệnh viện Vinmec Central Park: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec: 2 - 2 Bis Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

 Đà Nẵng:  

- Đường 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Đà Nẵng 

Ưu đãi 

 Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam và nữ với giá ưu đãi 4.000.000 VND/người. (Giá niêm yết: 6,000,000VND) 

 Chủ Thẻ phải thanh toán gói khám bằng Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim thông qua tổng đài HSBC Hỗ trợ y tế dành cho Chủ Thẻ 

HSBC Visa Bạch Kim 

 

2. Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia 

Website https://www.columbiaasia.com/vietnam/  

Địa chỉ  Hồ Chí Minh: 

- Bệnh viện quốc tế Columbia Asia - Gia Định: 01 Nơ Trang Long, Phường 7, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

- Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia Asia - Sài Gòn: 08 Alexandre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

Ưu đãi  Giảm 10% trên tổng hóa đơn khám ngoại trú; phí phẫu thuật và chi phí nội viện. Ưu đãi này không áp dụng với tiền thuốc, vật 

tư y tế tiêu hao, các ưu đãi khác và các chi phí được bảo hiểm bảo lãnh trực tiếp. 

 Giảm 25% gói khám sức khỏe Premium 1 cho nam và nữ. (Tổng giá lẻ trước khi giảm: 4,503,000VND) 
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3. Bệnh viện Quốc tế City (CIH) 

Website https://cih.com.vn/  

Địa chỉ 
 Hồ Chí Minh: 

- Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B,  Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Ưu đãi 

 Giảm 20% cho tất cả dịch vụ y tế (nội trú và ngoại trú). Ngoại trừ: Phí khám BS, thuốc và vật tư y tế. 

 Miễn phí lần đầu khám tại CIH (Tương đương 400.000 VND) 

 Giảm 25% khi mua Gói khám sức khỏe City Premium Life Package (có tầm soát Ung thư) (Giá niêm yết cho nam: 

10,920,000VND, giá ưu đãi cho nam: 8,200,000VND. Giá niêm yết cho nữ: 11,932,000VND, giá ưu đãi cho nữ: 8,900,000VND) 

 Giảm giá 10% trên gói thai sản (gói khám thai, gói sinh) tại CIH (Gói sinh thường: 20,000,000VND. Gói sinh mổ: 30,000,000VND) 

- Lưu ý: 

 Đối  với  dịch vụ ngoại trú, ưu đãi giảm giá không bao gồm: 

- Phí khám bác sĩ, phí tư vấn chủng ngừa, thuốc và vật tư y tế. 

- Các dịch vụ hợp tác như: nha khoa, khoa thận nhân tạo, chế phẩm máu, xét nghiệm gen, daycare. 

 Đối  với  dịch vụ nội trú 

- Ưu đãi bao gồm: Phí phòng, điều dưỡng và các dịch vụ Cận lâm sàng.  

- Không bao gồm:  

o Phí BS phẫu thuật, thuốc, vật tư y tế và vật tư cấy ghép, implant. 

o Các dịch vụ hợp tác như: Nha Khoa, Khoa Thận Nhân Tạo, Chế phẩm máu, Xét nghiệm gen, Daycare 

o Phí khám chuyên khoa, phí khám hội chẩn, phí bác sĩ thăm khám hàng ngày 

 Miễn phí khám bệnh lần đầu tiên áp dụng 01 lần duy nhất khi đến khám lần đầu tiên tại CIH, đồng thời chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính, 

không áp dụng cho chủ thẻ phụ. 

 Số tiền miễn giảm tối đa trong mỗi đợt điều trị  thanh toán bằng thẻ HSBC Visa Platinum là: 10.000.000 VND (mười triệu đồng). 
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4. Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) 

Website https://www.aih.com.vn/  

Địa chỉ  Hồ Chí Minh: 199 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Ưu đãi 

 Giảm 5% phí dịch vụ y tế (không áp dụng cho thuốc+vật tư tiêu hao, máu và các chế phẩm từ máu, mẫu sinh thiết, các dịch vụ 

trọn gói và dịch vụ đặc biệt). 

 Gói khám sức khỏe tổng quát cho nam và nữ với giá ưu đãi 4.000.000VND/người. (Tổng giá lẻ cho nam: 4,560,000VND, cho 

nữ: 6,580,000VND) 

 

5. Phòng khám đa khoa quốc tế Yersin 

Website http://www.yersinclinic.com/  

Địa chỉ  Hồ Chí Minh: 08-10 Trương Định, Phường 6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

Ưu đãi 

 Được ưu tiên sắp xếp lịch khám khi khách hàng đặt lịch hẹn trước ít nhất 24 giờ 

 Giảm 5% dịch vụ khám chữa bệnh (không bao gồm thuốc, vật tư tiêu hao, chủng ngừa) 

 Hưởng giá ưu đãi cho 3 gói khám tổng quát 

 - Gói khám sức khỏe tổng quát: 1,500,000 VND dành cho nam (Giá niêm yết: 2,284,000 VND) 

 - Gói khám sức khỏe tổng quát: 2,500,000 VND dành cho nữ (Giá niêm yết: 3,954,000 VND) 

 - Gói khám sức khỏe tổng quát: 2,500,000 VND dành cho nam (Giá niêm yết: 3,634,000 VND)  

 Giảm 20% cho các dịch vụ phát sinh ngoài gói khám (không bao gồm thuốc, vật tư tiêu hao, nội soi, chủng ngừa) và chỉ áp dụng 

khi sử dụng 01 trong 03 gói khám tổng quát đã được quy định. 
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6. Phòng khám Vigor Health 

Website http://vigorhealth.com.vn/  

Địa chỉ  Hồ Chí Minh: Tầng 2-4, Toà nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Ưu đãi 

 Giảm 25% phí khám và tư vấn. 

 Giảm 20% phí Thủ thuật chuyên khoa sâu. 

 Giảm 15% phí chẩn đoán hình ảnh 

 Giảm 10% phí xét nghiệm 

 Giảm 5% phí đơn thuốc 

 

 

7. Bệnh viện Hồng Ngọc 

Website https://hongngochospital.vn/  

Địa chỉ 

 Hà Nội: 

- Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc: 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 

- Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc: 10th Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung Str, Hanoi 

- Cơ sở kiểm tra sức khỏe Hồng Ngọc: Khu B1F, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội 

- Phòng khám Hồng Ngọc - Savico Long Biên: Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội 

Ưu đãi 

 Giảm 10% dịch vụ khám tại nhà.  

 Giảm 10% gói khám tổng quát.  

 Giảm 5% gói thai sản – sinh con.  

 Ưu đãi dịch vụ thẩm mỹ Keangnam: (Ưu đãi chỉ áp dụng tại cơ sở: Thẩm mỹ Hồng Ngọc, tầng 10 Keangnam Landmark,72 Phạm 

Hùng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội): 

- Giảm 20% cho các khách hàng sử dụng dịch vụ (áp dụng Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần) 

http://vigorhealth.com.vn/
https://hongngochospital.vn/
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- Giảm 15% các dịch vụ da liễu 

- Giảm 15% các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ 

8. Bệnh viện Việt Pháp 

Website https://www.hfh.com.vn/  

Địa chỉ  Hà Nội: Số 1, Phương Mai, Q.Đống Đa, Hà Nội 

Ưu đãi 

 Giảm 10% dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm: tiền khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, can thiệp… (không bao 

gồm thuốc, vật dụng tiêu hao, dịch vụ nha khoa và các trọn gói khác). 

 Giảm 10% gói khám sức khỏe trọn gói bao gồm: 

- Khám sức khỏe trọn gói dành cho cá nhân 

- Khám Nhi trọn gói 

- Khám sức khỏe làm giấy phép lao động 

- Gói khám Tim mạch trọn gói 

- Gói khám Thể lực trọn gói 

- Gói khám dành cho người chơi Golf  

- Gói khám Nội thần kinh 

- Gói khám Tiền hôn nhân 

-  Gói khám Phụ khoa 

 

 

https://www.hfh.com.vn/

