
 

  
 

 

 

  Trang số: 1/10 

THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TPBANK HEALTH CHECK CHO  

KHÁCH HÀNG CAO CẤP CỦA TPBANK KHI SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG  

QUỐC TẾ TPBANK WORLD MASTERCARD 

 

1. Tên chƣơng trình: “TPBank Health Check cho Khách hàng cao cấp của TPBank khi 

sử dụng thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard” 

2. Thời gian chƣơng trình: 01/09/2018 – 20/07/2019  

3. Đối tƣợng áp dụng: tất cả các Khách hàng cao cấp đang là hội viên TPBank Premier 

Banking đồng thời là chủ thẻ tín dụng quốc tế TPBank World MasterCard 

4. Nội dung ƣu đãi:  

a. Tặng gói khám sức khoẻ cao cấp trị giá tới 8,6 triệu đồng tại một trong 8 Bệnh 

viện/Phòng khám nổi tiếng cho Khách hàng cao cấp hạng Platinum/Gold; 

      Khách hàng hạng Titan chỉ phải thanh toán 2.4 triệu đồng cho gói khám này 

b. Giảm 10% - 15% cho một số dịch vụ đi kèm gói khám: 

 Ƣu đãi tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec : 

- Ưu đãi 10% cho KH TPBank khi sử dụng thêm các dịch vụ cận lâm sàng khác 

(Chụp chiếu, xét nghiệm) cho bản thân trong ngày thực hiện khám. 

- Không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi, khuyến mãi khác, 

không áp dụng với các dịch vụ đặc biệt, dịch vụ trong danh mục không giảm 

giá dưới mọi hình thức của Vinmec. 

 Ƣu đãi tại Phòng khám Raffle Medical : 

- Giảm giá 15% mức giá niêm yết tại các phòng khám Raffle Medical sẽ được 

áp dụng  đối với các dịch vụ y tế không được liệt kê trong gói khám sức khỏe 

TPBank Health Check. 

 Ƣu đãi tại Bệnh viện Quốc tế Việt Pháp : 

      Giảm giá cho các dịch vụ phát sinh ngoài gói khám sức khỏe TPBank Health   

Check 

- Giảm giá 10% cho dịch vụ xét nghiệm máu khác  

- Giảm giá 10% cho dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh 

- Giảm giá 10% cho dịch vụ Khám chuyên khoa kể bao gồm khám Nha khoa 

- Giảm giá 10% cho Dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (nếu có) không bao gồm dịch 

vụ Nha khoa. 

 Ƣu đãi tại phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia : 

- Giảm giá 15% mức giá niêm yết tại các cơ sở Columbia sẽ được áp dụng  đối 

với tất cả các xét nghiệm, khám tư vấn hoặc theo dõi thêm không được liệt kê 

trong gói khám sức khỏe TPBank Health Check ( trừ thuốc) 

5. Thông tin đặt hẹn khám: 

Đ t hẹn khám thông qua TPBank Privé Assistance: Điện thoại    4 2   3 24 051   h  tr  

tiếng Việt). Email: TPBankPrive@yourconciergecenter.com 

6. Điều kiện nhận ƣu đãi gói khám sức khỏe cao cấp: 

o Quyền l i t ng gói khám sức khỏe cho KH cao cấp hạng Platinum/ Gold khi tổng 

giá trị chi tiêu tích lũy đạt từ 10 triệu đồng  bao gồm chi tiêu của thẻ Chính và Thẻ 

Phụ nếu có  trong thời gian triển khai chương trình  không bao gồm giao dịch rút tiền 

m t, giao dịch ứng tiền  

o KH cao cấp hạng Titan thanh toán 2.4 triệu đồng cho gói khám thông qua tổng đài 

TPBank Privé Assistance 

mailto:TPBankPrive@yourconciergecenter.com
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o M i KH đư c hưởng tối đa 01 lần ưu đãi trong suốt thời gian triển khai Chương 

trình. 

o Chi tiết các dịch vụ khám và mức giá cụ thể trong gói khám của từng Bệnh 

viện/Phòng khám tham khảo theo phụ lục 01 Thể lệ này   

o Khách hàng sẽ thanh toán thêm phụ phí đối với các yêu cầu khám vào các ngày lễ  

Ghi chú: nếu Khách hàng đã sử dụng gói khám sức khỏe trong khoảng thời gian từ 

01/09/2018 – 31/12/2018 sẽ hết lượt nhận ưu đãi. Mỗi KH được hưởng tối đa 01 lần ưu đãi 

trong suốt thời gian từ 01/09/2018 – 20/07/2019 

7.  êu c u về thời gian đặt v  gi  ch : 

Việc đ t hẹn khám cần đư c thực hiện trước ít nhất một (01) tuần. Bất kỳ đ t hẹn nào đư c 

thông báo dưới một (01) tuần sẽ tùy thuộc vào lịch trống của bệnh viện.   

8. Hủy đặt lịch  v ng mặt v  thay đổi ng y khám  

Việc hủy lịch khám sức khỏe ho c không đến khi đã đ t lịch sẽ phải chịu phí như sau:  

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy phải đư c thực hiện ít nhất 24 tiếng trước lịch khám sức 

khỏe đã đư c  ác nh n bởi TPBank Privé Assistance  

- Bất kỳ thay đổi hay việc hủy trong v ng 24 tiếng trước lịch khám ho c Khách hàng không 

đến sẽ đư c tính là Khách hàng đã sử dụng ưu đãi. 

9. Danh sách các bệnh viện áp dụng: 

a. Vinmec Hospital/ Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec 

- HN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY -  458 Minh 

Khai, Qu n Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- HCM: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL PARK - 

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Qu n Bình Thạnh, TP.HCM 

- HCM: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC SÀI GÒN – Số 2-2 

Bis Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Qu n 1, TP.HCM 

b. Raffle Medical Clinic/ Phòng khám Raffle Medical 

- HN: 51 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Qu n Tây Hồ, Hà Nội. 

- HCM: 167A Nam Kỳ Khởi Nghĩa Street, Qu n 1, TP.HCM 

c. Viet-Phap International Hospital/ Bệnh viện Quốc tế Việt - Pháp: HN: 01 Phuong 

Mai Street, Dong Da District, Hanoi 

d. Ph ng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia:  

- HCM : PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA SÀI GÒN 

      0  Ale andre de Rhodes, Phường Bến Nghé, Qu n 1, TP.HCM. 

- HCM : BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA GIA ĐỊNH 

01 Nơ Trang Long, Phường 7, Qu n Bình Thạnh, TP.HCM. 
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PHỤ LỤC 01 – CÁC DỊCH VỤ CỦA GÓI KHÁM SỨC KHỎE VÀ MỨC GIÁ CỤ THỂ TỪNG BỆNH VIỆN/ PHÒNG KHÁM 

 

1. Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC - TPBANK HEALTH CHECK - VINMEC 

 

STT Tên dịch vụ Giải thích Nam N  VMTC 

Khám lâm sàng 

1 KSK_Khám Nội Đa Khoa Tổng Quát Bác sĩ nội đa khoa khám và tư vấn x x 
       

690,000  

2 KSK_Khám kiểm tra huyết áp, cân n ng 

Kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, cân n ng 

nhằm phát hiện và đánh giá yếu tố nguy cơ  bệnh lý, 

đánh giá thể lực 

x x 
       

690,000  

3 KSK_Khám Kiểm Tra Thị Lực Khám kiểm tra các vấn đề về mắt x x 
       

690,000  

4 KSK_Khám kiểm tra răng miệng Kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng miệng x x 
       

690,000  

5 KSK_Kiểm tra TMH Kiểm tra và tư vấn các vấn đề về TMH x x 
       

690,000  

6 KSK_Khám phụ khoa, khám vú 
Khám kiểm tra phần phụ, kiểm tra u vú và tầm soát 

ung thư cổ tử cung 
  x 

       

690,000  

Cận lâm s ng - Xét nghiệm 

7 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi  bằng 

máy đếm laser  

Kiểm tra số lư ng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, 

Hemoglobin, ...; đánh giá tình trạng thiếu máu, một 

số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu 

tiểu cầu 

x x 
       

180,000  

8 Định lư ng Cholesterol 
Kiểm tra lư ng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa 

những rối loạn do mỡ máu 

x x 
         

90,000  

9 Định lư ng Triglycerid x x 
         

90,000  
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10 
Định lư ng HDL-C (High density 

lipoprotein Cholesterol) 
x x 

       

100,000  

11 
Định lư ng LDL - C (Low density 

lipoprotein Cholesterol) 
x x 

       

100,000  

12 Đo hoạt độ AST  GOT  
Kiểm tra men gan: Đánh giá viêm gan và các bệnh 

về gan 

x x 
         

90,000  

13 Đo hoạt độ ALT  GPT  x x 
         

90,000  

14 HBsAg test nhanh 
Kiểm tra viêm gan vi rút siêu vi B và khả năng bảo 

vệ của cơ thể chống lại viêm gan vi rút B 

x x 
       

170,000  

15 HBsAb test nhanh x x 
       

100,000  

16 Định lư ng A it uric Phát hiện sớm bệnh Gút  x x 
         

90,000  

17 Định lư ng Creatinin 

Đánh giá về chức năng th n và các bệnh lý th n 

x x 
         

90,000  

18 Định lư ng Ure x x 
         

90,000  

19 Định lư ng Glucose Phát hiện sớm bệnh tiểu đường  x x 
         

90,000  

20 
Tổng phân tích nước tiểu  Bằng máy tự 

động  
Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu x x 

         

90,000  

21 Vi khuẩn nhuộm soi Soi tươi dịch âm đạo   x 
       

330,000  

22 
Lấy bệnh phẩm làm phiên đồ tế bào cổ tử 

cung – âm đạo 
Chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung   x 

       

660,000  

Cận lâm s ng - Chẩn đoán hình ảnh 

23 Chụp Xquang ngực thẳng 
Kiểm tra và phát hiện các vấn đề bất thường của 

bóng tim phổi 
x x 

       

260,000  
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24 Siêu âm tuyến vú hai bên 
Đánh giá hình ảnh tuyến vú: M t độ vú, nang, nhân 

 ơ, hạch bất thường 
  x 

       

440,000  

25 Siêu âm ổ bung   tổng quát  
Phát hiện các bệnh lý về gan, m t, tụy, th n, lách và 

tiểu khung nữ 

x x 
       

440,000  

26 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường 

bụng 
  x 

       

260,000  

27 Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng 
Phát hiện các bệnh lý về gan, m t, tụy, th n, lách và 

tiểu khung nam 
x   

       

240,000  

28 Điện tim thường Đánh giá điện tim x x 
       

460,000  

Tổng: 
                                               

8,690,000  

 

 

2. TPBANK HEALTH CHECK - VIỆT PHÁP 

 

List of examinations/ Danh sách khám MALE/ NAM FEMALE/ NỮ 
Public Price  

Giá dịch vụ 

1-Clinical examination with General Practitioner/Khám lâm sàng 

với  Bác sỹ đa khoa: 
      

Physical examination/ Khám và tư vấn tổng quát  * * 

900,000 

Arterial blood pressure / Kiểm tra huyết áp * * 

Body mass index (BMI)/ Kiểm tra chỉ số cơ thể * * 

Dental exam/ Kiểm tra răng miệng * * 

Ear, nose and throat exam/ Kiểm tra tai mũi họng * * 

Vision test and color check/ Đo thị lực và sắc giác * * 

Breast examination (for female only)/ Kiểm tra vú cho nữ * * 
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2-Investigations/ Cận lâm sàng:       

FBC (Full blood count)/ Công thức máu toàn phần * * 280,000 

Liver enzymes I: ALT, AST/Men Gan * * 460,000 

Kidney function test : Creatinin/ Chức năng  thận creatinin *   230,000 

Hepatitis B: HBsAg, Kháng nguyên viêm gan B   * 550,000 

Comprehensive blood lipid panel: Total Cholesterol, HDL-

Cholesterol, LDL-Cholesterol, Tryglicerides/ Đánh giá mỡ máu toàn 

phần  

* * 550,000 

Fasting blood glucose/ Đường máu lúc đói * * 230,000 

Urine Analysis (dipstick)/ Phân tích nước tiểu * * 230,000 

3-Tumor markers/ Xét nghiệm chỉ số ung thư       

Prostate Specific Antigen-PSA (prostate cancer) for male only/Phát 

hiện sớm  u tiền liệt tuyến cho nam 
*   550,000 

4-Diagnostic imaging/ Chẩn đoán hình ảnh       

Chest X-Ray/Chụp tim phổi * * 560,000 

Abdominal ultrasound /Siêu âm ổ bụng * * 760,000 

ThinPrep papsmear (for female only) with GP/Phiến đồ cổ tử cung 

cho nữ với BS Đa khoa  
  * 920,000 

5-Test explanation and recommendation by General Practioner 

/Giải thích kết quả và tư vấn với bác sỹ Đa khoa 
* * 0 

PUBLIC PRICE (VNĐ/PERSON)  4.750.000 5.440.000   
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3. TPBANK HEALTH CHECK - COLUMBIA ASIA 

 

No. VOLUNTARY HEALTH SCREENING 

Price  

(VND/ Vietnamese) 

Male Female 

1 Complete medical history/ Bệnh sử   

2 Doctor Consultation/ Tư vấn với bác sĩ Nội Tổng Quát 582,000 582,000 

   Height, Weight/ Chiều cao, Cân n ng   

   Body Mass Inde / Đo Chỉ số Khối Cơ thể   

   Blood pressure, Pulse/ Huyết áp, Mạch   

3 Lab tests/ Xét nghiệm máu     

  
a. Complete blood count  

   22 thông số huyết học  công thức máu toàn phần  
175,000 175,000 

  b. Blood glucose/ Đường trong máu 101,000 101,000 

  

c. Lipid Profile/ Bộ mỡ máu  

- Cholesterol 

- HDL - Cholesterol 

- LDL- Cholesterol 

- Tryglyceride 

426,000 426,000 

  
d. Renal function tests/ Chức năng th n 

   - Creatinine 
106,000 106,000 

  

e. Liver enzymes/  Men gan 

   - AST (SGOT) 

   - ALT (SGPT) 

212,000 212,000 

  f. Uric Acid/ Tầm soát bệnh Gout 106,000 None 

  
g. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) 

   XN tìm kháng nguyên bề m t virus viêm gan B 
279,000 279,000 

  h. CEA/ Tầm soát ung thư thư đại tràng 373,000 373,000 



 

  
 

 

 

  Trang số: 8/10 

4 
Urine analysis 10 test (Glu, Bil, Ket, SG, Ph, Pro, Uro, Nit, Blo, Leu) 

Tổng phân tích nước tiểu 10 thành phần  đạm, đường, c n…  
113,000 113,000 

5 Chest x-ray/ Chụp X quang phổi 269,000 269,000 

6 EKG/ Đo điện tâm đồ 242,000 242,000 

7 Abdominal Ultrasound/ Siêu âm bụng tổng quát 566,000 566,000 

   - Siêu âm tử cung, buồng trứng  qua đường bụng cho Nữ None Free 

   - Siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng cho Nam Free None 

8 Breast ultrasound for female/ Siêu âm tuyến vú cho nữ None 680,000 

9 
Pelvic examination for married female or indicated by doctor 

Khám phụ khoa cho nữ l p gia đình ho c theo chỉ định của bác sĩ  
None 582,000 

10 

Pap smear to screen cervical cancer for married female or indicated by 

doctor 

XN phết tế bào cổ tử cung để tầm soát ung thư cổ tử cung cho nữ l p gia 

đình ho c theo chỉ định của bác sĩ  

None 363,000 

11 
Individual summary report in Vietnamese 

Tóm tắt cá nhân bằng tiếng Việt 
Free Free 

Package Price/ Giá gói khám ( VND/VNE) 3,550,000 5,069,000 

 

4. TPBANK HEALTH CHECK - RAFFLES MEDICAL 

No List of examination 

Advance 

Heath check for Male 

Advance 

Heath check for 

Female 

1 Full physical examination & comprehensive consultation with Raffles 

Medical Clinic General Practitioner 

Bác sĩ đư c chỉ định bởi Raffles Medical Clinic sẽ khám tổng quát, đ t các 
✓ ✓ 
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câu hỏi liên quan đến thể trạng, sức khỏe và đồng thời cung cấp thông tin tư 

vấn cho bệnh nhân 

2 Past medical history (Personal/ Family), Kiểm tra bệnh sử cá nhân ✓ ✓ 

3 Eye vision & Color vision check Kiểm tra thị lực và sắc giác ✓ ✓ 

4 Body mass index Kiểm tra chỉ số cơ thể ✓ ✓ 

5 Immunization program review with recommendations Kiểm tra và tư vấn lịch 

tiêm chủng, tiêm phòng 
✓ ✓ 

6 Blood pressure check Kiểm tra huyết áp ✓ ✓ 

7 Breast and gynecology examination (for female only) Khám vú và phụ khoa 

cho nữ giới (chỉ dành cho nữ giới) 
  

✓ 

8 Chest X-Ray 

Chụp X-Quang tim phổi 
✓ ✓ 

9 General abdominal USG Siêu âm tổng quát ổ bụng ✓ ✓ 

10 Electrocardiogram (ECG) 

Điện tâm đồ 
✓ ✓ 

11 PAP Smear (for woman) 

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (cho nữ giới) 
  

✓ 

12 Full Blood Count 

Xét nghiệm công thức máu toàn phần 
✓ ✓ 

13 ESR 

Kiểm tra tình trạng máu lắng 
✓ ✓ 

14 SGOT-SGPT test 

Kiểm tra chức năng gan 
✓ ✓ 

15 Gamma GT test (LFT) Kiểm tra chức năng gan ✓ ✓ 
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16 Total cholesterol level Xét nghiệm mỡ máu ✓ ✓ 

17 HDL-LDL cholesterol Xét nghiệm mỡ máu ✓ ✓ 

18 Triglycerides 

Xét nghiệm mỡ máu 
✓ ✓ 

19 Glucose Fasting 

Xét nghiệm đường huyết lúc đói 
✓ ✓ 

20 Urea 

Kiểm tra chức năng th n 
✓ ✓ 

21 Creatinine 

Xét nghiệm sinh hóa chức năng th n 
✓ ✓ 

22 Urine Analysis Phân tích nước tiểu ✓ ✓ 

23 Urine Microscopy 

Xét nghiệm soi nước tiểu 
✓ ✓ 

24 HBsAg (Hepatitis B test) 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng nguyên bề m t virút viêm gan B 
✓ ✓ 

25 HBs Anitibody 

Xét nghiệm viêm gan B - Kháng thể bề m t virút viêm gan B 
✓ ✓ 

Price (VND) 6,753,000 7,690,000 

 Lưu ý:  

- Trong trường h p một ho c nhiều mục trong bảng trên không đư c thực hiện  theo khuyến cáo của bác sĩ kiểm tra ho c yêu cầu của 

bệnh nhân  không hoàn tiền sẽ đư c áp dụng 

- Nếu khách hàng có nhu cầu khám thêm các dịch vụ khác không đư c liệt kê ở trên vui l ng thanh toán tại bệnh viện 

 


