
Ứng dụng Công nghệ cao

trong yêu cầu 

trả tiền bảo hiểm



Hướng dẫn tải App ATACC
ISO:

Vào App Store tìm AtaccClaim 
ANDROID:

Vào CH Play           tìm AtaccClaim  

Quét mã QR code

để cài đặt tự động



Đăng ký/ Đăng nhập
Số điện thoại khai báo là số 

- đã được đăng ký trong danh 

sách tham gia bảo hiêm hoặc 

- đã khai báo khi yêu cầu bồi 

thường trước đó

Chọn Đăng ký để kích hoạt tài 

khoản lần đầu 

Khai báo số điện thoại

Khai báo thông báo cá nhân

Các mục đánh dấu * là thông tin 

bắt buộc

Chọn Tiếp tục

Nhập số điện thoại đã khai

báo ở bước 1

Chọn Tiếp tục



Đăng ký/ Đăng nhập

Xác nhận sử dụng số điện

thoại – kích

Cài đặt mật khẩu Thực hiện Đăng nhập



Giao diện App

Giới thiệu ATACC

1- Hướng dẫn tại trang 6

2- Hướng dẫn tại trang 13



1- Thông báo bồi thường sức khỏe
Kích chọn Yêu cầu bồi thường sức khỏe để khai báo: 

Lựa chọn đúng Hình thức điều trị

Kích “Tiếp tục >”             

để khai báo các thông 

tin tiếp theo 



Yêu cầu bồi thường
Khai báo Thông tin thanh toán với 2 Hình thức thanh toán

Chuyển khoản hoặc Tiền mặt

Yêu cầu 

thông tin 

chính xác



Yêu cầu bồi thường
Chụp ảnh Hồ sơ y tế để làm căn cứ giải quyết bồi thường:

kích biểu tượng máy ảnh 

để thực hiện

kích “Tải ảnh >” 

Chọn Quay về hồ sơ

Để lưu ảnh vào hồ sơ

Chọn Chụp tiếp để 

tiếp tục chụp thêm 

ảnh hồ sơ

Khai báo thành công: 

màn hình thể hiện giao 

diện Hồ sơ bồi thường 

với trạng thái “Hồ sơ 

đang xử lý”



Hồ sơ bồi thường

Liệt kê tất cả các Hồ sơ bồi thường với các trạng thái: 

“Hồ sơ đang xử lý”: Yêu cầu bồi thường đã được gửi đến ATACC, đang chờ xử lý

“Chờ bổ sung chứng từ”: Hồ sơ đang được ATACC xử lý và yêu cầu bổ sung 

chứng từ để đủ căn cứ giải quyết

“Đã duyệt bồi thường”: Hồ sơ đã được xử lý và chi trả bồi thường

Kích vào từng hồ sơ để kiểm tra được Chi tiết hồ sơ và Tiến độ bồi thường 





Lưu ý

ATACC gửi Thông báo tiếp nhận/ bổ sung/ giải quyết hồ sơ qua địa chỉ email

Thời gian phản hồi qua mail như sau: Hồ sơ Qúy khách khai báo

1 tiếng

trong giờ hành chính

Trước 10h ngày làm việc tiếp theo

Sau 17h

Khách hàng nhận được phản hồi của ATACC, vui lòng gửi bản gốc Hồ sơ y tế về địa chỉ sau : 

Công ty CP Tư vấn và Hỗ trợ quản lý ATACC

Tầng 8, tòa nhà 22 tầng số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 1900 636 137

thời gian phản hồi



Quy

trình

giải

quyết

bồi

thường

qua 

APP



2- Quyền lợi bảo hiểm

Thẻ bảo lãnh được sử dụng:

- Xuất trình tại các CSYT có ký kết 

bảo lãnh với ATACC để được 

hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí 

(thay cho thẻ cứng)

- Kiểm tra quyền lợi bảo hiểm: quyền

lợi được hưởng, quyền lợi còn lại

nếu đã được chi trả bồi thường

trước đó (trang 14)





THANK YOU

Công ty CP Tư vấn và Hỗ trợ Quản lý ATACC


