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CHUYÊN ĐỀ:
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO VĐV
CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

LỜI NÓI ĐẦU
Thực hiện chế độ bảo hiểm cho các VĐV là một trong những
việc quan trọng mà các cơ quan, tổ chức thể dục thể thao luôn
chú ý với mục tiêu cung cấp được một môi trường tốt cho các
VĐV. Mỗi quốc gia lại có những chương trình, kế hoạch, chiến
lược hỗ trợ VĐV khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của
quốc gia cũng như trình độ của VĐV.
Trong chuyên đề lần này, Ban Biên tập xin gửi đến quý độc
giả những thông tin cơ bản về chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội đang được thực hiện trên thế giới, đặc biệt là mô hình
khá chi tiết của đảo quốc Singapore. Một số mô hình bảo hiểm
dành riêng cho VĐV, cho đội ngũ HLV hay đôi khi bảo hiểm
cho sự kiện thể thao do các công ty bảo hiểm nổi tiếng trên thế
giới cũng được nhắc đến trong phần nội dung chi tiết dưới đây.

Ban biên tập

MỤC LỤC
Lời nói đầu
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A. KHÁI NIỆM
Bảo hiểm y tế là gì?
Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm chi trả cho các chi
phí y tế và phẫu thuật của một cá nhân khi người này có mua
bảo hiểm. Tùy thuộc vào loại bảo hiểm y tế mà người mua bảo
hiểm có thể phải chi trả trước, sau đấy được hoàn trả. Hoặc tất
cả mọi chi phí được phía công ty bảo hiểm trực tiếp chi trả cho
bên phía chăm sóc y tế.
Trong thuật ngữ chuyên môn của bảo hiểm y tế, các nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế là phòng khám y tế, bệnh viện,
phòng xét nghiệm, nhà thuốc… Còn phía thụ hưởng chính là
các cá nhân có bảo hiểm y tế.
Đối với một số quốc gia, bảo hiểm y tế không phải là bảo
hiểm toàn dân, bảo hiểm đại trà. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, bảo hiểm
y tế chỉ dành cho những đối tượng có việc làm, và nằm trong
gói chế độ bắt buộc mà các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị phải
mua cho người lao động. Những đối tượng như người già,
người thất nghiệp, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên…
họ không được Chính phủ hay các tổ chức chi trả cho chi phí
bảo hiểm. Chi phí bảo hiểm lúc này do chính những cá nhân có
nhu cầu mua bảo hiểm y tế thực hiện. Cho đến khi gần đây,
chính quyền của cựu Tổng thống Obama có đưa ra một đạo luật
mới – còn được biết đến với tên gọi “Obama care” – trong đấy
có đề cập đến việc chăm sóc sức khỏe và mua bảo hiểm y tế
cho các đối tượng khác trong xã hội bên cạnh đối tượng người
lao động cơ bản. Nhóm đối tượng các VĐV của Hoa Kỳ được
xét là những người có lao động, chính vì lý do như thế nên tất
cả các VĐV của Hoa Kỳ đều được các tổ chức, đơn vị, cơ quan
chủ quản mua bảo hiểm y tế cá nhân.
Ở một số quốc gia khác như Vương quốc Anh hoặc Canada,
việc mua bảo hiểm y tế cá nhân được coi là quyền của mỗi
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công dân, và trách nhiệm mua bảo hiểm y tế cho người dân
thuộc về chính quyền địa phương. Các quốc gia này đều có một
nguồn quỹ công để chi trả cho những chi phí này, bên cạnh các
chi phí dịch vụ công khác như công an, phòng cháy chữa cháy,
chiếu sáng, giáo dục, đường bộ…
Bảo hiểm xã hội là gì?
Bảo hiểm xã hội là biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp
một phần thu nhập của người lao động do gặp phải những biến
cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm thông
qua một quỹ tiền tệ (hoặc quỹ ủy thác) được tập trung từ chính
khoản thu nhập của người lao động. Đồng thời góp phần đảm
bảo an sinh xã hội. Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính trong hệ
thống an sinh xã hội ở mỗi quốc gia.
Đặc điểm của bảo hiểm xã hội gồm:
• Điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội, các lợi ích, quy
định và quy trình triển khai bảo hiểm xã hội được xác định
theo đúng quy chế;
• Mức thu bảo hiểm xã hội được thống nhất theo quy
định của nhà nước, và tính trên tỷ lệ thu nhập cơ bản của
người lao động và người dân có nhu cầu mua bảo hiểm xã
hội. Thông thường, khoản thu bảo hiểm xã hội được
chuyển vào một quỹ an sinh xã hội;
• Bảo hiểm xã hội được tài trợ bởi các khoản thuế hoặc
các khoản thu phát sinh…;
Mỗi quốc gia lại có các chương trình bảo hiểm xã hội khác
nhau. Ví dụ như ở Hoa Kỳ, các chương trình bảo hiểm xã hội
còn được hiểu là các quỹ an sinh xã hội, có thể do một công ty,
tổ chức đứng ra thành lập như Quỹ Medicare, Quỹ Hỗ trợ hưu
trí đường sắt… Hay như ở Canada, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
quốc gia (CPP) cũng được hiểu là một chương trình bảo hiểm
xã hội quốc gia.
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Tại sao việc thực hiện các chính sách về phát triển bảo
hiểm cho VĐV lại vô cùng quan trọng?
Có thể nói việc VĐV mua bảo hiểm là vô cùng quan trọng,
vì bảo hiểm (bao gồm cả bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế hay bảo hiểm nhân thọ) đều giúp bảo vệ VĐV
trước những tình huống không hay, hoặc tai nạn không lường
trước được trong cuộc sống và trong suốt khoảng thời gian
tham gia thi đấu. Có thể mỗi quốc gia, mỗi khu vực, mỗi tổ
chức lại có cách thức chi trả và bồi thường cho các gói bảo
hiểm khác nhau, tuy nhiên, điểm chung của tất cả các chương
trình bảo hiểm là bảo vệ một cách tối đa nhất cả về quyền lợi
lẫn tài chính cho người tham gia bảo hiểm. Dưới đây là một số
những chương trình bảo hiểm cơ bản mà các VĐV nên sở hữu
để yên tâm hơn trong việc cống hiến hết mình cho sự nghiệp
phát triển thể thao:
• Bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương tích
• Bảo hiểm tai nạn
• Bảo hiểm di chuyển bằng các phương tiện giao thông
• Bảo hiểm trang thiết bị
• Bảo hiểm đồ giá trị
• Bảo hiểm nhân thọ
• Bảo hiểm thất nghiệp…
Phương Ngọc biên dịch và tổng hợp (theo
www.wikipedia.com, www.ioc-olympic.org, Information on
Insurance for Athletes)
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B. CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHO VĐV
QUỐC GIA
I. SINGAPORE
1. GIỚI THIỆU
Trở thành một vận động viên đội tuyển Singapore có nghĩa là
bạn đã được cấp thẻ bảo hiểm. Bạn có thể đăng ký một số
chương trình được xây dựng để hỗ trợ bạn và giúp bạn đạt được
thành tích cao nhất trong môn thể thao và trong cuộc sống của
bạn. Cẩm nang dưới đây cung cấp các hướng dẫn về các dịch
vụ có sẵn cho bạn.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng dịch vụ vận động viên
- Trường Đại học Thể thao Singapre
- Hội đồng Thể thao Singapre
Địa chỉ: 230 Stadium Boulevard Singapore 397799
Tel: 6500 5318 / 336
2. HỆ THỐNG CẤP THẺ ĐỘI TUYỂN
a. spexTEAM LÀ GÌ?
Hệ thống cấp thẻ spexTEAM xác định các vận động viên ưu
tú tài năng dựa trên những thành tựu cũng như tiềm năng và tạo
cho họ khả năng tiếp cận các chương trình hỗ trợ vận động
viên theo lựa chọn của mình.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
Vận động viên được cấp thẻ dựa trên các tiêu chí sau:
Hạng
Tiêu chí
thẻ
A1/TA1
•
8 vị trí xếp hạng đầu tiên tại Thế vận
hội trước đó hoặc giành được Huy chương tại
các Đại hội thể thao châu Á / Khối thịnh vượng
chung trước đó.
•
Có tiềm năng giành huy chương
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Olympic và / hoặc huy chương vàng Đại hội
thể thao châu Á / Khối thịnh vượng chung.
A2/TA2
•
Huy chương Vàng tại SEA Games trước
đó.
•
Có tiềm năng giành huy chương tại Đại
hội thể thao châu Á/ Khối thịnh vượng chung.
B1 / TB1
•
Huy chương bạc / đồng tại kỳ SEA
Games trước
•
Có tiềm năng giành huy chương Vàng
SEA Games
B2 / TB2
•
Vô địch Giải quốc gia mở rộng trong
năm trước đó (các môn thể thao cá nhân)
•
Vô địch giải khu vực trong năm trước
đó với ít nhất 6 nước tham gia (các môn thể
thao đồng đội)
•
Có tiềm năng giành huy chương Vàng
SEA Games
B4 / TB4
•
Những vận động viên tham gia các giải
đấu không phải là đại hội thể thao lớn với một
hồ sơ theo dõi thành tích liên tục có sự cải thiện
và có tiềm năng để đạt được thành tích vượt
trội tại các giải vô địch quốc tế quan trọng
THỂ THỨC NỘP ĐƠN
Gửi đơn có xác nhận của Hiệp hội thể thao quóc gia
Singapore (NSA) qua hệ thống thông tin về huấn luyện viên,
vận động viên, và NSAs (iCAN): www.athletes.com.sg
b. spexTAG
spexTAG là một khoản Trợ cấp Hỗ trợ Đào tạo giúp trang
trải các chi phí đào tạo.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
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Tất cả các vận động viên spexTEAM đề được hưởng khoản
tài trợ phù hợp với hạng thẻ được cấp của họ.
Các khoản tài trợ được giải ngân qua NSAs vào hai đợt mỗi
năm.
SỐ TIỀN TÀI TRỢ
Môn thể thao
Số tiền
Môn thể thao đồng
Số tiền
cá nhân- Hạng mỗi năm đội - Hạng thẻ
mỗi năm
thẻ
A1
7,200 $
A1
60,000 $
A2
4,200 $
A2
40,000 $
B1
1,200 $
B1
20,000 $
B2
600 $
B2
10,000 $
c. spexMEDIC
spexMEDIC là chính sách bảo hiểm bảo trợ cho các vận
động viên bị chấn thương trong huấn luyện và thi đấu quốc gia.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
Vận động viên được cấp thẻ hoặc nhân sự của thể thao thành
tích cao được SSC tài trợ như các huấn luyện viên hoặc người
quản lý đội bị chấn thương trong huấn luyện và thi đấu quốc
gia.
SỐ TIỀN BẢO HIỂM
Lên đến 8,000 $ mỗi trường hợp chấn thương mỗi năm.
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN
• Chấn thương phải được điều trị trong vòng 14 ngày
tại Trung tâm y tế Học viện Thể thao Singapore (SSI) (nếu
ở nước ngoài, việc điều trị này phải diễn ra trong vòng 3
ngày kể từ ngày trở về).
• Đương sự phải nộp đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm
y tế cho SSC trong vòng 14 ngày với:
• Tờ khai yêu cầu thanh toán bảo hiểm tai nạn cá nhân
(Mẫu có sẵn tạiTrung tâm Y tế SSI)
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• Giấy giới thiệu của Trung tâm Y tế SSI
• Các hóa đơn, giấy tờ gốc và giấy chứng nhận về y tế
• Các giấy tờ xuất viện /tóm tắt tình hình bệnh tật của
bệnh viện (nếu có).
d. Spex GLOW
Spex GLOW là khoản trợ cấp Tiền lương để hỗ trợ tài chính
cho những vận động viên quốc gia đang làm việc hoặc công tác
tại các công ty/doanh nghiêp/tổ chức phi thể thao. Những cá
nhân này, vì chuẩn bị cho các giải đấu lớn, phải xin nghỉ phép
không lương ở đơn vị công tác nên sẽ không được lĩnh lương.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
• Vận động viên chính quy được cấp thẻ (A1-B2
status)
• Người việc làm toàn thời gian, nhưng không được
lĩnh cả lương
• Vận động viên tiềm năng giành huy chương tạo các
Đại hội thể thao lớn (Olympic, châu Á, Khối thịnh vượng
chung hay SEA Games)
SỐ TIỀN TÀI TRỢ
Lên đến 2,000 $ mỗi tháng, tối đa 6 tháng.
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN
• Nộp đơn qua iCAN
• NSA phải chứng thực vào tờ trình với:
o Các kế hoạch huấn luyện và thi đấu cụ thể, chi
tiết.
o Tiềm năng giành huy chương của vận động viên
đó.
o Hồ sơ theo dõi và những thành tích trong quá
khứ của vận động viên.
o Công văn ủng hộ cho đơn xin trợ cấp.
o Vận động viên phải cung cấp:
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 Phiếu thanh toán lương hàng tháng gần
nhất.
 Giấy xác nhận của người sử dụng lao động
về công việc và những dịp phải nghỉ không được
trả lương.
e. ACT
ACT LÀ GÌ? Nghề vận động viên và chương trình huấn
luyện sẽ hỗ trợ về tài chính để giúp cho các vận động viên ưu tú
phát huy tiềm năng thể thao cao nhất của họ và có được các kỹ
năng sống thiết yếu.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
Những vận động viên được cấp thẻ mà:
• Được giám sát bởi một HLV đẳng cấp ưu tú,
• Mục tiêu thi đấu tại các Đại hội thể thao châu Á,
Khối thịnh vượng chung, hoặc Olympic / Paralympic
Games
• Không bị kỷ luật ghi trong hồ sơ của NSAs
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN
• Nộp đơn qua iCAN, đơn phải có xác nhận của NSA,
trong vòng 1 tháng thông báo làm thẻ spexTEAM.
• Cập nhật hồ sơ vận động viên trên iCAN cùng với:
• Các kế hoạch huấn luyện và thi đấu theo chiến dịch
riêng
• Các kế hoạch đào tạo/phát triển sự nghiệp.
• Dự kiến Ngân sách nhiều năm và hàng năm đã đề
xuất.
SỐ TIỀN TRỢ CẤP
Hạng thẻ
Số tiền tối đa mỗi năm
A1
50,000 $
A2
30,000 $
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f. PACE
PACE là Chương trình phát triển Sự nghiệp và Giáo dục Vận
động viên, hỗ trợ cho các vận động viên trong việc cân bằng
giữa thành tích thể thao với giáo dục và các mục tiêu sự nghiệp.
Chương trình phục vụ cho các vận động viên ở mọi giai đoạn
trong sự nghiệp thể thao của mình.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP THẺ
• Những vận động viên được cấp thẻ.
• Những cựu vận động viên quốc gia.
CÁC DỊCH VỤ BỔ TRỢ
• Tư vấn nghề nghiệp và việc làm
• Các hội thảo chuẩn bị và đào tạo nghề
• Tư vấn giáo dục và vị trí việc làm
• Các hội thảo về Phát triển cá nhân.
CÁCH THỨC NỘP ĐƠN
• Điền đầy đủ thông tin vào tờ phiếu phân tích nhu cầu
nghề nghiệp và giáo dục của vận động viên (có sẵn tại
Quầy Dịch vụ Vận động viên của Trung tâm y tế SSI)
• Xác định các quyền lợi trên hệ thống iCAN
• Gọi cho cán bộ tư vấn chương trình (PACE) tại 6344
7993 để xác lập cuộc hẹn.
Thanh Hương biên dịch và tổng hợp (theo Athletes Support
Service – www.athletes.com.sg)
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II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA ÚC
QUY CHẾ QUẢN LÝ Y TẾ CỦA ĐỘI TUYỂN CHÈO
THUYỀN (ROWING) QUỐC GIA AUSTRALIA
Rowing Australia đã thiết lập quy trình quản lý thông tin y tế
của vận động viên nhằm phục vụ tốt nhất cho các vận động
viên và cho cả môn thể thao này. Trạng thái cơ thể khỏe mạnh
tại mọi thời điểm của vận động viên là vô cùng quan trọng,
đồng thời nguyên tắc bảo mật thông tin về y tế vẫn là tối quan
trọng. Tuy nhiên, Trưởng phòng y tế của Rowing Australia
(RA), Kỹ thuật viên trưởng vật lý trị liệu và đội ngũ huấn luyện
trong đội Rowing Australia cần phải nắm được một số thông
tin có liên quan nhất định. Đó là những thông tin quan trọng,
đảm bảo cho việc chăm sóc y tế một cách tốt nhất có thể khi có
kế hoạch cho vận động viên chuyển địa điểm huấn luyện, tham
gia vào đội đi lưu đấu ở nước ngoài hoặc phục vụ cho các vấn
đề tuyển chọn.
Bước thứ nhất là quy định về quy trình mà vận động viên và
huấn luyện viên phải tuân theo khi xảy ra chấn thương hoặc
bệnh tật. Có ý kiến nhận xét thêm về Chính sách chống doping
của Rowing Australia, bảo hiểm y tế tư nhân và các nhà cung
cấp mạng lưới y tế được Rowing Australia lựa chọn. Ngoài ra
còn có thêm thông tin về quá trình miễn trừ vì lý do y tế kèm
theo một bản sao của tờ phiếu khai báo tình trạng sức khỏe,
chấn thương / bệnh tật của Rowing Australia. Cuối cùng tài liệu
có sự chấp thuận sẽ có thể bao gồm các thông tin y tế và cá
nhân của vận động viên sẽ được chuyển giao trong hệ thống
này khi cần thiết.
1. Các nghĩa vụ của VĐV- khi đau ốm và tai nạn
thương tích
Ngay sau khi bị đau ốm hoặc bị thương, các vận động viên
có trách nhiệm:
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1.1. Thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu bất kỳ sự
đau ốm hoặc chấn thương thêm;
1.2. Thông báo cho ban huấn luyện của mình về thực tế của
bệnh tật hoặc chấn thương và những chi tiết về bản chất và tiên
lượng khi họ yêu cầu;
1.3. Đến khám bệnh tại phòng khám bác sĩ đa khoa hoặc
chuyên gia y tế khác. Tất cả các vận động viên bị mệt mỏi, đầu
tiên, phải tìm đến nhà cung cấp mạng lưới chăm sóc sức khỏe
được RA lựa chọn.
1.4. Bất cứ nơi nào có thể, vận động viên đều phải đến các
Bác sĩ đa khoa hoặc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thuộc
hệ thống các nhà cung cấp mạng lưới y tế được RA lựa chọn để
thăm khám, trừ khi đó là một trường hợp cấp cứu. Tham khảo
Khoản 5 để biết thêm thông tin về Mạng lưới Y tế RA.
1.5. Khi đến khám tại một nhà cung cấp do RA lựa chọn, các
vận động viên phải đảm bảo rằng thông tin về chấn thương và
bệnh tật được nhập vào hồ sơ y tế và chấn thương của hệ thống
quản lý vận động viên (AMS). Thông tin này sau đó được các
Trưởng phòng y tế và Kỹ thuật viên trưởng vật lý trị liệu truy
cập để điền vào phiếu khai báo tình trạng sức khỏe, chấn
thương/bệnh tật của Rowing Australia
1.6. Nếu đến khám bệnh tại các phòng khám, cơ sở y tế
không thuộc mạng lưới do RA lựa chọn, thì vận động viên phải
mang theo phiếu khai báo tình trạng sức khỏe, chấn thương /
bệnh tật của Rowing Australia và đảm bảo rằng nó được điền
đầy đủ thông tin trước khi rời khỏi phòng khám.
1.7. Đảm bảo rằng phiếu khai báo này được chuyển tiếp đến
những người có liên quan.
1.7.1. Đối với các vận động viên có học bổng SIS / SAS
không cần phải có phiếu khai báo nếu các thông tin ghi chép
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được nhập vào hệ thống quản lý vận động viên (AMS) - hồ sơ
bệnh án điện tử, truy cập bằng PMO
1.7.2. Đối với tất cả các vận động viên được đề cử cho đội
tuyển trẻ U 23 quốc gia, đều phải nộp phiếu khai báo này cho
Điều phối viên Chương trình phát triển tài năng quốc gia có
liên quan, hoặc Giám đốc Chương trình phát triển tài năng quốc
gia nếu không có STPC.
1.8. Tuân thủ hết mức có thể những lời khuyên của chuyên
gia y tế và / hoặc chuyên gia về ngành bảo vệ sức khỏe;
1.9. Báo cáo với HLV Trưởng của Học viện / Viện Nhà
nước, Điều phối viên Chương trình phát triển tài năng quốc gia,
Trưởng phòng y tế RA và nếu cần thiết thì báo cáo với cả Kỹ
thuật viên trưởng Vật lý trị liệu của RA một cách thường
xuyên, như xác định ở trên, về tình trạng của bệnh và chấn
thương;
Việc không tuân thủ theo đúng các bước này sẽ có nguy cơ
làm mất cơ hội được chọn vào đội tuyển quốc gia của vận động
viên.
2. Nghĩa vụ của HLV – khi VĐV bị đau ốm và tai nạn
thương tích
Ngay sau khi một vận động viên bị đau ốm hoặc bị chấn
thương, huấn luyện viên có trách nhiệm:
2.1. Thực hiện tất cả các bước hợp lý để giảm thiểu bất kỳ sự
đau ốm hoặc gia tăng chấn thương thêm;
2.2. Chỉ đạo vận động viên đi khám càng sớm càng tốt, theo
quy định về quy trình quản lý sức khỏe VĐV tại các cơ sở y tế
và / hoặc chuyên gia y tế khác trong mạng lưới do RA lựa
chọn.
2.3. Đảm bảo các vận động viên tuân thủ đúng quy trình nêu
trên để thông báo về chấn thương hay bệnh tật của họ với RA
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PMO hoặc Điều phối viên Chương trình phát triển tài năng
quốc giai.
2.4. Phối hợp với vận động viên để giúp họ thực hiện được
một cách tốt nhất những lời khuyên của chuyên gia y tế và /
hoặc chuyên gia bảo vệ sức khỏe; và
2.5. Đảm bảo rằng các vận động viên thường xuyên báo cáo
với HLV Trưởng của Học viện/ Viện Nhà nước, Điều phối viên
Chương trình phát triển tài năng quốc gia, Trưởng phòng y tế
RA và cả Kỹ thuật viên trưởng Vật lý trị liệu của RA khi cần về
tình trạng bệnh tật và chấn thương của mình.
3. Bảo hiểm y tế tư nhân
3.1. Tất cả các vận động viên và huấn luyện viên được
khuyên nên mua bảo hiểm y tế tư nhân (bao gồm cả sự bảo
hiểm của các Bệnh viện hàng đầu, và trong trường hợp của vận
động viên là bảo hiểm “đặc biệt”).
3.2. Nếu không có bảo hiểm y tế cá nhân bạn sẽ phải chịu
trách nhiệm đối với bất kỳ khoản chi phí y tế phát sinh nào
trong suốt mùa giải.
3.3. Các Trung tâm Huấn luyện Quốc gia có thể cung cấp
một số chi phí ngoài những chi phí từ túi tiền của bạn hoặc
"khoản chênh lệch" giữa bảo hiểm tư nhân và các chi phí tư vấn
cho các vận động viên có học bổng theo các điều khoản quy
định của các học bổng. Hãy liên hệ với NTC để biết chi tiết.
3.4. Rowing Australia sẽ không chi trả bất kỳ khoản chi phí y
tế phát sinh nào của vận động viên hoặc huấn luyện viên ngoài
chuyến đi, trừ khi một phần của gói tài trợ vận cho động viên
được thỏa thuận trước.
4. Quy định về Chống Doping
4.1. Tất cả các vận động viên và huấn luyện viên phải tuân
thủ Quy định về chống doping của Rowing Austraian được
đăng tải trên trang web của RA tại
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http://www.rowingaustralia.com.au/rowing-australiapolicies/
4.2. Các vận động viên sử dụng các chất bị hạn chế theo quy
định của ASADA và WADA, phải có trách nhiệm đảm bảo
luôn luôn có giấy phép được miễn trừ co điều trị (TUE) hiện
hành.
5. Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế được Rowing
Australian lựa chọn
5.1. Các bác sĩ đa khoa và các chuyên gia y tế khác đã được
chọn là thành phần của Mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y
tế được Rowing Australian lựa chọn trên cơ sở trình độ và kinh
nghiệm làm việc với các vận động viên ưu tú. Vì vậy, chúng tôi
khuyên các vận động viên nên đến khám bệnh tại phòng khám
của các bác sĩ đa khoa và các chuyên gia này.
5.2. Vận động viên nên tìm đến các trang web RA để biết địa
chỉ các nhà cung cấp dịch vụ trong danh sách mạng lưới y tế
được Rowing Australian lựa chọn hiện hành. Danh sách này
được xuất bản hàng năm.
5.3. Tất cả các thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp
thuộc mạng lưới y tế được Rowing Australian lựa chọn sẽ vẫn
được bảo mật đối với PMO và các thành viên của mạng lưới y
tế RA. Nếu có liên quan đến việc lựa chọn đội tuyển quốc gia,
thì Giám đốc về Thành tích Quốc gia, Huấn luyện viên trưởng,
Hội đồng tuyển chọn và nhân viên hỗ trợ y tế có liên quan có
thể được thông báo khi cần thiết.
6. Quy trình Miễn trừ y tế đối với những yêu cầu tuyển
chọn
6.1. Bất kỳ vận động viên nào mà phải ngừng tập luyện trong
vòng bốn ngày hoặc lâu hơn do đau ốm, chấn thương hoặc các
trường hợp khác đều sẽ phải quay trở lại chương trình tập luyện
(RTR) đã được xây dựng (tham khảo Sách trắng của AIS về
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xác định lượng vận động huấn luyện, tháng 5 năm 2015 để biết
thêm thông tin - trên trang web của RA).
6.2. Đối với các vận động viên được đề cử vào đội tuyển
hạng A (bao gồm cả những trường hợp xem xét đề cử cho Ủy
ban Olympic (AOC) hoặc Paralympic (APC) của Australia):
6.2.1. Trong năm Olympic tất cả các đội tuyển Olympic và
các thành viên trong danh sách thi đấu Paralympic phải có
chương trình huấn luyện được xây dựng theo mẫu của Đội
tuyển Rowing Australia.
6.2.2. Tất cả các tường hợp chấn thương phải trở lại kế hoạch
huấn luyện đối với đội tuyển Olympic và Paralympic phải được
Kellie Wilkie (Kỹ thuật viên trưởng Vật lý trị liệu của RA)
chấp thuận.
6.2.3. Tất cả các trường hợp ốm đau phải trở lại kế hoạch
huấn luyện đối với đội tuyển Olympic và Paralympic phải được
Tiến sĩ Larissa Trease (Trưởng phòng y tế của RA) chấp thuận
6.3. Theo thời gian, một số vận động viên có thể không được
khỏe hoặc có những chấn thương nhỏ trong ngày kiểm tra hoặc
thi đấu tuyển chọn đã được ấn định. Trong những trường hợp
này:
6.3.1. Vận động viên sẽ được yêu cầu phải trải qua một cuộc
kiểm tra y tế của bác sỹ đa khoa hoặc chuyên gia y tế khác phù
hợp với Quy chế quản lý y tế này, và các vận động viên đồng ý
cung cấp thông tin từ bác sỹ đa khoa hoặc chuyên gia y tế khác
cho các cán bộ tuyển chọn và cho RA;
6.3.2. Các trường hợp miễn trừ có thể được chấp thuận theo
quy định của Quy chế tuyển chọn có liên quan;
6.3.3. Mong rằng tất cả các vận động viên được cấp phép
miễn trừ sẽ hoàn thành được các hoạt động bổ sung, đặc biệt là
khi tiến hành thử nghiệm bằng máy đo công cơ học và thử
nghiệm trong phòng thí nghiệm nếu có thể. Các hoạt động bổ
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sung sẽ được thông báo sau khi tham vấn với Trưởng phòng y
tế, và vận động viên cũng như huấn luyện viên phải thực hiện
các nghĩa vụ được nêu trong Quy chế quản lý y tế này.
6.4. Trong những dịp hiếm hoi, vận động viên có thể bị đau
ốm hoặc chấn thương mà không thể hoàn thành được hoạt động
tuyển chọn cụ thể. Trong những trường hợp này:
6.4.1. Vận động viên sẽ được yêu cầu phải trải qua một cuộc
kiểm tra y tế của một bác sĩ đa khoa hoặc chuyên gia y tế khác
phù hợp với Quy chế quản lý y tế này, và các vận động viên
đồng ý cung cấp thông tin từ bác sỹ đa khoa hoặc chuyên gia y
tế khác cho các cán bộ tuyển chọn và cho RA;
6.4.2. Theo Quy chế tuyển chọn, vận động viên có thể được
miễn hoàn toàn khỏi hoạt động theo quyết định duy nhất của
Giám đốc phụ trách thành tích của Đội tuyển Rowing quốc gia
Australia sau khi đã tham vấn với Trưởng phòng y tế.
Thu Hà biên dịch theo Australian Rowing team

20

CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN AUSTRALIA LÀ BỘ MẶT XÃ
HỘI CỦA THỂ THAO NƯỚC NÀY
Họ mang niềm hy vọng và sự mong đợi của dân tộc, cả trong
và ngoài đấu trường. Thành tích của họ thường được xem như
thước đo sự phồn thịnh của quốc gia.
Người Australia không yêu thích gì hơn là được hãnh diện về
những thành công của các vận động viên chúng ta, nhưng họ
cũng lại nhanh chóng quay sang chỉ trích.
Vận động viên của chúng ta hiểu và chấp nhận điều này. Vận
động viên của chúng ta biết rằng được đại diện cho câu lạc bộ,
đất nước và người hâm mộ của họ là một đặc quyền. Nhưng
không phải ngẫu nhiên mà các vận động viên của chúng ta có
được vị trí như vậy. Họ không chỉ đơn giản là có năng khiếu
hay may mắn có tài năng. Chỉ có tài năng thôi thì họ sẽ không
thể thành công. Các vận động viên của chúng ta luôn làm việc
chăm chỉ, họ hy sinh vô tận – về đời sống xã hội, chế độ ăn
uống, giáo dục - và họ phải tập trung vào việc đạt thành tích tốt
nhất của bản thân và đồng đội của họ.
Và họ làm tất cả những điều này vì những gì mà hầu hết các
trường hợp, đạt được trong một sự nghiệp ngắn gủi. Và khi
những vinh quang đó kết thúc, họ thường bị lãng quên, không
có giáo dục và không có bảo đảm về tài chính.
Hiệp hội Vận động viên thể thao Australia (AAA) đã phải
xây dựng một chính sách chung, trên cơ sở của Hiến chương về
quyền vận động viên '. Nền tảng của chính sách này bao gồm
bốn chính sách cơ bản, về các lĩnh vực quan trọng là:
1. Quản trị Tốt
2. Nhất quán
3. Sự Phát triển và An sinh của Vận động viên
4. Sức khỏe và sự an toàn.
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Những chính sách này đã được phát triển để hướng dẫn, hỗ
trợ và giáo dục các tổ chưc, cơ quan quản lý thể thao, các cơ
quan chính phủ, các phương tiện truyền thông và công chúng
nói chung về vị thế của các vận động viên đối với các lĩnh vực
quan trọng này.
Các chính sách này cũng sẽ được đưa vào các thỏa ước tập
thể giữa các môn thể thao và đại diện của vận động viên.
CÁC TIÊU CHÍ CỦA AAA
QUẢN TRỊ TỐT
Thể thao được quản lý tốt và quyết định của các tổ chức thể
thao đưa ra không chỉ dẫn đến sự thành công của thể thao mà
còn là đạo đức, sự minh bạch, trách nhiệm và mang lại những
lợi ích tốt nhất của tất cả các bên liên quan trong dài hạn bao
gồm cả các vận động viên.
TÍNH NHẤT QUÁN
Việc thành lập một đơn vị thống nhất của các vận động viên
độc lập, dưới sự điều hành của các vận động viên thông qua
AAA, nhằm động viên, giáo dục và trao quyền cho các vận
động viên để chống lại các mối đe dọa đến tính toàn vẹn của
thể thao.
Việc bảo vệ cho thể thao phải bắt đầu từ việc bảo vệ các vận
động viên, họ là một phần của giải pháp, và không phải là
nguyên nhân của vấn đề.
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ AN SINH CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN
Tất cả các vận động viên làm việc trong môi trường thúc đẩy
sự phát triển cá nhân và phúc lợi lâu dài ngoài những thành tích
thể thao xuất sắc.
Mỗi vận động viên phải có cơ hội để phát triển các kỹ năng
đáp ứng những yêu cầu của sự nghiệp thể và của việc chuyển
đổi sang nghề có ý nghĩa khi sự nghiệp thể thao của mình đã
kết thúc.
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SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN
Việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho vận động viên thông
qua các địa điểm tập luyện đảm bảo an toàn, tăng cường và bảo
vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần của các vận động viên và
an sinh xã hội của họ. Các vận động viên phải được điều trị, hỗ
trợ và bồi thường khi bị chấn thương.
I. QUẢN LÝ TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO Ở
AUSTRALIA
Các mục tiêu
1. Quảng bá và bảo vệ những giá trị thực chất của hoạt
động thể dục thể thao
Các vận động viên thường gắn bó với môn thể thao và yêu
thích tập luyện, thi đấu từ khi còn nhỏ tuổi. Họ hiểu được bản
chất môn thể thao của họ, đó là điều đã thu hút họ đến với sự
nghiệp là một vận động viên chuyên nghiệp. Các nhà quản lý
thể thao cũng nhận ra điều này. Họ hiểu các đặc quyền gắn với
việc được ủy thác quản lý môn thể thao và với việc bảo vệ và
phát huy giá trị vốn có của hoạt động thể thao.
Quản trị thể thao tốt phải là không làm phương hại tới bản
chất của thể thao bằng việc theo đuổi các lợi ích thương mại
hoặc các lợi ích cá nhân trước mắt mà làm hỏng các giá trị,
tính ganh đua và tính bền vững lâu dài của một môn thể thao.
2. Mở rộng và áp dụng các nguyên tắc quản lý thể thao của
Ủy ban Thể dục thể thao Australia
Quản lý thể thao tốt, ở mức tối thiểu, là phải áp dụng các
Nguyên tắc Quản trị thể thao của Ủy ban Thể thao Australia.
Tuy nhiên, những nguyên tắc này cần được mở rộng để bảo
đảm sự ràng buộc trách nhiệm đầy đủ của các bên liên quan
chủ chốt đối với môn thể thao.
3. Bảo đảm tính trách nhiệm và minh bạch trong quản lý
thể thao
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Thể thao được quản lý tốt là các bên liên quan đều có trách
nhiệm, kể cả các vận động viên. Các bên liên quan phải có khả
năng tổ chức ra Hội đồng quản lý để dánh giá, bao gồm cả khả
năng loại bỏ các Hội đồng này trong trường hợp cần thiết.
Quan trọng hơn, các bên liên quan có đóng góp vào cơ sở kinh
tế của môn thể thao phải được công nhận.
4. Bảo đảm “phân quyền” trong quản lý thể thao
Quản lý thể thao tốt là phải có sự tách biệt rõ ràng về quyền
hạn giữa Hội đồng và Đại hội toàn thể (cơ quan lập pháp và
quản trị), Ban điều hành (hành chính) và pháp chế (giải quyết
tranh chấp).
Phải có hệ thống văn bản, quy định rõ ràng về chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành phần đối tượng, cũng
như các quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
5. Sự công nhận và sự tham gia của các vận động viên
Quản lý thể thao tốt là phải duy trì các quyền cơ bản của các
vận động viên và bao quát được các mối quan hệ với họ thông
qua các hiệp hội nghề nghiệp và các thỏa ước tập thể đã
đượcbàn bạc và thống nhất.
Các hiệp hội nghề nghiệp của các vận động viên phải độc
lập, có nguồn lực tốt, dân chủ và trách nhiệm đối với các vận
động viên. Bất kỳ cơ cấu nào khác về đại diện vận động viên sẽ
làm suy yếu việc quản trị tốt của thể thao.
Các hành động
1. Làm cho những giá trị văn hóa “Tinh hoa của thể thao”
thấm nhuần vào tất cả các quyết định quan trọng
AAA là lo ngại rằng một số Hội đồng thể thao ở Úc đang có
cái nhìn sai lệch về bản chất của thể thao. Một số dường như
đang cho rằng nhiệm vụ của họ được giới hạn ở việc tối đa hóa
doanh thu.
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Theo AAA, các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm hoàn toàn
trong việc đảm bảo rằng các tổ chức thể thao của Australia sẽ
thành công một cách thực chất. Có một xu hướng cần phải quan
tâm là thành tích thể thao của Australia đang bị lơ là do sự tập
trung quá mức vào việc tối đa hóa doanh thu trong ngắn hạn mà
sẽ phải trả giá cho sự phát triển bền vững lâu dài.
Cần phải được khôi phục lại sự cân bằng. Điều này sẽ chú ý
nhấn mạnh vào:
• Phát triển kỹ thuật của các vận động viên.
• Tính nhất quán và tinh thần thể thao
• Xây dựng lịch trình tập luyện và thi đấu hợp lý để bảo vệ
sức khỏe và an toàn cho các vận động viên.
• Phát triển phong trào cơ sở của môn thể thao.
Các Hội đồng thể thao được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt
động của môn thể thao thay mặt các bên liên quan kể cả các
vận động viên và người hâm mộ. Họ có nhiệm vụ bảo vệ sự
vinh quang và lịch sử của môn thể thao mà họ quản lý.
Mặc dù việc theo đuổi lợi nhuận và số tiền bản quyền truyền
thông quyền hấp dẫn là những mục tiêu có giá trị và quan
trọng, song không vì thế mà triệt tiêu mất lợi ích lâu dài của
việc giữ gìn và phát huy phẩm giá của thể thao.
Quản trị tốt là cân bằng các yêu cầu về lợi ích thương mại
với bảo vệ bản chất của thể thao. Ví dụ, không nên tìm kiếm lợi
nhuận thương mại ngắn hạn nếu nó có nghĩa là lịch trình của
trận đấu vô nghĩa, thường phải thi đấu ở nước ngoài, để đáp
ứng nhu cầu phát sóng.
Thể thao có nhiệm vụ bảo toàn cơ cấu của thể thao và để
quản lý phúc lợi của các vận động viên theo lịch trình hợp lý.
Nếu bản chất của thể thao được nuôi dưỡng một cách chính
xác thì sẽ kéo theo những gặt hái bền vững về mặt thương mại.
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Nếu không, thì thành tích, tính toàn vẹn và khả năng kinh tế dài
hạn đều bị đe dọa.
Không có hành động đơn lẻ nào sẽ làm thấm nhuần được bản
chất của thể thao vào tư duy ra quyết định của các cơ quan
quản lý thể dục thể thao. Tuy nhiên, việc áp dụng một cách đầy
đủ chính sách này sẽ là một chặng đường dài hướng tới việc tạo
ra nền văn hóa ngay trong thể thao để đảm bảo điều này là
đúng đắn.
2. Mở rộng và áp dụng các nguyên tắc quản lý thể thao của
Ủy ban Thể dục thể thao Australia
Tất cả các hoạt động thể thao cần áp dụng các nguyên tắc
quản trị thể thao, theo chủ trương của Ủy ban Thể dục thể thao
Australia
Những nguyên tắc này quy định cách làm tốt nhất liên quan
đến:
1. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thể
thao
2. Quy trình làm việc của Hội đồng
3. Các cơ chế quản lý
4. Chế độ báo cáo và hiệu suất làm việc của Hội đồng
5. Mối quan hệ các bên liên quan và báo cáo
6. Đạo đức và trách nhiệm khi đưa ra quyết định.
Hơn nữa, các nguyên tắc quản lý của Ủy ban Thể dục Thể
thao Australia nên được mở rộng để kết hợp các yếu tố bổ sung
của chính sách này mà đến lượt mình sẽ được các tổ chức thể
thao của Australia thông qua.
3. Trách nhiệm theo thẩm quyền hiến định và tính minh
bạch đối với các bên liên quan chủ yếu
Các Hội đồng thể thao phải không chỉ chịu trách nhiệm đối
với các ủy viên của mình mà còn phải có trách nhiệm với các
vận động viên.
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Trách nhiệm là tốt nhất đạt được khi ra những người ra quyết
định có trách nhiệm đối với các bên liên quan thúc đẩy thành
tích thể thao và hiệu quả kinh doanh của thể thao. Cũng cần lưu
ý rằng Ủy ban tổ chức giải bóng đá ngoại hạng Australia,
thường được khen thưởng vì mô hình quản trị của mình được18 câu lạc bộ chuyên nghiệp bàu chọn. Điều này không
ngăn cản Ủy ban này thực hiện toàn bộ các giải pháp tổ chức
thi đấu hoặc làm việc trong quan hệ đối tác với các cầu thủ.
Trong hầu hết các môn thể thao, vận động viên không có vai
trò gì trong việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị và điều này được
xem là thích hợp hơn, do những lợi ích lâu dài của các vận
động viên thường được coi là tốt nhất qua cách làm việc có sự
hợp tác với các cơ quan quản lý thông qua thương lượng tập
thể, chứ không phải là là một thành phần của nó.
Tuy nhiên, Hội đồng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với các
vận động viên. Trong tất cả các hoạt động thể thao thành tích
cao, vận động viên là người tạo ra doanh thu, cho dù đó là từ
khu vực tư nhân hoặc các khu vực công. Họ là lý do để vé được
bán ra và họ là những đòn bẩy cho tất cả các đối tác thương
mại. Trong các hoạt động thể thao được tài trợ với tính chất
công cộng, vận động viên phải cam kết cống hiến toàn bộ thời
gian để đảm bảo được công nhận và được tài trợ cho hoạt động
thể thao. và thực vậy, Australia là một quốc gia, do đó tất cả
các hoạt động thể thao phải cam kết thương lượng tập thể với
các tổ chức đại diện của các vận động viên.
Các tổ chức, cơ quan quản lý Thể thao nắm giữ độc quyền
trong lĩnh vực của họ. Trong một xã hội dân chủ, những công
ty độc quyền này sẽ phải đi kèm với trách nhiệm và chịu trách
nhiệm đối với những người phải phục tùng theo thẩm quyền
pháp lý và sự kiểm soát của các tổ chức, cơ quan này nếu họ
muốn theo đuổi lĩnh vực mà họ đã lựa chọn của mình.
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4. Sự phân chia quyền lực theo thể chế
Thể chế của mỗi tổ chức thể thao phải tạo ra sự tách biệt rõ
ràng về quyền hạn giữa Hội đồng và Đại hội (các uỷ viên và
các nhà hoạch định chính sách và luật thi đấu chơi - hoặc cơ
quan lập pháp), Ban điều hành, những người thực thi các luật lệ
và các chính sách và quản lý việc kinh doanh của các hoạt động
thể thao, và ban tư pháp (một cơ quan độc lập được thành lập
để xác định tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện và quản lý
của các hoạt động thể thao bao gồm các luật lệ thi đấu và việc
thực hiện chúng).
Để có thể thực thi pháp luật một cách hiệu quả thì phải có
một tòa án kỷ luật độc lập và dễ tiếp cận được thành lập với
thẩm quyền xét xử các tranh chấp và các vấn đề liên quan đến
kỷ luật vận động viên, các câu lạc bộ và/hoặc cơ quan chủ
quản. Điều này phải được quy định trong thể chế và/hoặc thỏa
thuận thương lượng tập thể. Các vận động viên phải có 50% ý
kiến trong thành phần của hội đồng giải quyết khiếu nại và
thành viên tòa án kỷ luật.
Điều quan trọng là, thẩm quyền của các cơ quan này phải có
sức mạnh để xóa bỏ các luật lệ trong thể thao vi phạm quyền
của các vận động viên theo Pháp luật của Australia. Tổ chức
thể thao không thể ở trên luật pháp Australia nhưng do cấu trúc
và nguồn lực của mình, họ có thể áp đặt các quy định đối với
vận động viên mà vi phạm các quyền pháp lý cơ bản của họ.
Các khiếu nại độc lập và các toà án kỷ luật phải nêu cao
nguyên tắc của công lý tự nhiên và đảm bảo các vấn đề được
xét xử càng sớm càng tốt. Chi phí phải được giữ ở mức tối
thiểu (với cơ quan chủ quản của thể thao phải chịu các án phí)
và nói chung, mỗi bên phải chịu chi phí riêng của mình. Các cơ
quan tư pháp độc lập, tuy nhiên, nên được trao quyền quyết
định bên phải trả án phí giải trong những trường hợp đặc biệt.
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Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng các quyết định của tòa
án được thực thi. Các mức xử phạt về thể thao cần phải được áp
dụng nếu quyết định không được thực thi. Những vấn đề này
phải được nêu trong thể chế tổ chức và / hoặc thỏa thuận
thương lượng tập thể. Xử phạt về thể thao bao gồm phạt tiền và
trừ điểm xếp hạng giải.
Nếu không thực hiện được các biện pháp xử phạt thể thao,
chính phủ có thể phải ban hành luật để đảm bảo quyền lợi của
các vận động viên trong hoạt động thể thao được bảo đảm.
Tòa án Trọng tài Thể thao không phải là đại diện của các vận
động viên, mà đúng hơn là các hoạt động thể thao. Án lệ của
Tòa này trong môn bóng đá cho thấy rằng đây không phải là
một diễn đàn công bằng trong đó các quyền của các vận động
viên có thể được duy trì hoặc tôn trọng.
5. Sự công nhận chính thức và sự tham gia của các vận
động viên
Một cơ quan quản lý phải cam kết tôn trọng sự thương lượng
tập thể với tổ chức đại diện của các vận động viên chuyên
nghiệp. Quản trị tốt liên quan đến việc hợp tác với các vận
động viên thông qua các hiệp hội có nguồn lực tốt, các hiệp hội
vận động viên độc lập và dân chủ ".
Tôn trọng các quyền cơ bản của các vận động viên là tâm
điểm của biện pháp quản trị tốt. Những ví dụ trên toàn cầu cho
thấy, thất bại trong việc trao quyền cho các vận động viên theo
hợp đồng là nguyên nhân thực sự dẫn đến dàn xếp kết quả trận
đấu và các mối đe dọa khác đối với tính chính trực của thể thao.
Thỏa ước thương lượng tập thể nên, ở mức tối thiểu, bao
gồm các vấn đề sau đây:
• Công nhận các quyền cơ bản của vận động viên
• Cơ chế hợp tác giữa môn thể thao, người sử dụng lao động,
các vận động viên và các hiệp hội vận động viên
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• Hợp đồng về việc người sử dụng vận động viên không
được đơn phương chấm dứt hợp đồng, đặc biệt khi không có lý
do hoặc chỉ do chấn thương
• Hội đồng giải quyết khiếu nại độc lập và dễ tiếp cận và cơ
quan xử lý kỷ luật
• Các quy tắc ứng xử cân bằng
• Các quy định đối với việc ký kết hợp đồng và chuyển
nhượng cầu thủ tôn trọng sự ràng buộc của pháp luật Australia
nói chung về thông lệ thương mại
• Đầu tư có ý nghĩa cho sự phát triển của vận động viên và
các chương trình an sinh sẽ góp phần kéo dài thời gian cống
hiến của vận động viên ở môn thể thao và giúp họ chuẩn bị cho
cuộc sống sau khi sự nghiệp thể thao đã kết thúc
• Các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sự trong sáng của thể
thao
• Các biện pháp để bảo vệ các quyền của vận động viên,
giống như bất kỳ người lao động, nơi làm việc nào nhằm nâng
cao sức khỏe và sự an toàn của vận động viên, trong đó bao
gồm sức khỏe thể chất của vận động viên, sức khỏe tâm thần và
phúc lợi xã hội.
NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách này sẽ tạo ra các biện pháp và kết quả sau:
1. Về giá trị của thể thao
Văn hóa trong việc ra quyết định về các hoạt động thể thao
được nâng cao sẽ đưa đến:
• Thành tích thể thao cao
• Tính ganh đua
• Sự trong sáng
• Tinh thần thể thao cao thượng
• Tăng trưởng kinh tế bền vững.
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2. Mở rộng và áp dụng các Nguyên tắc Quản lý thể thao
của Ủy ban Thể dục thể thao Australia
Áp dụng các Nguyên tắc Quản lý thể thao của Ủy ban Thể
dục thể thao Australia trong tất cả các môn thể thao.
Áp dụng các yêu cầu bổ sung của chính sách này liên quan
đến:
• Giá trị của thể thao
• Trách nhiệm và tính minh bạch
• Sự phân chia quyền lực
• Sự công nhận và sự tham gia của các vận động viên.
3. Trách nhiệm và tính minh bạch
Việc quản tốt của Hội đồng quản lý môn thể thao.
Các bên liên quan chủ yếu (bao gồm cả những người tạo ra
doanh thu (ví dụ như các câu lạc bộ và các cầu thủ)) cải thiện
thành tích trong và ngoài đấu trường của mình.
4. Phân chia quyền lực rõ ràng
Thay đổi thể chế tổ chức khi cần thiết để đảm bảo rằng Hội
đồng thể thao không thể hành động giống như một cơ quan truy
tố, xét xử và thẩm định.
Có một hội đồng giải quyết khiếu nại độc lập và dễ tiếp cận
và tòa án xử lý kỷ luật được đặt ra theo các điều khoản quy
định trong thể chế của mỗi môn thể thao và / hoặc thỏa thuận
thương lượng tập thể.
Các vận động viên có tiếng nói bình đẳng trong việc chỉ định
hội đồng giải quyết khiếu nại và tại các phiên xét xử của tòa án
kỷ luật.
Các cơ quan quản lý có khả năng áp đặt các hình thức xử
phạt về thể thao nếu quyết định của tòa án không được thực thi.
5. Công nhận và sự tham gia của các vận động viên
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Có hiệp hội của các vận động viên với đủ nguồn lực hoạt
động một cách độc lập, dân chủ và chịu trách nhiệm trước các
vận động viên.
Các quyền lợi của các vận động viên theo luật pháp Australia
được duy trì bởi các môn thể thao.
Một thỏa thuận thương lượng tập thể chính thức bao gồm, ở
mức tối thiểu, các vấn đề được liệt kê ở mục Các hành động
(V).
II. TÍNH CHÍNH TRỰC
MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH
1. Thành lập Đơn vị thống nhất của các vận động viên.
2. Đảm bảo tiếng nói của các vận động viên về các vấn đề
đảm bảo tính toàn vẹn được các nhà hoạch định chính sách, nhà
quản lý, ngành công nghiệp và chính phủ lắng nghe.
3. Để loại bỏ sự “suy đồi, những nhiễu” của các vận động
viên bằng cách cải thiện điều kiện lao động và con đường sự
nghiệp.
Các hành động
1. Tham gia cùng với Chính phủ Liên bang và ngành công
nghiệp nhằm bảo đảm kinh phí cho một thời gian tối thiểu là
bốn năm để thành lập một đơn vị hoàn toàn độc lập, dưới sự
điều hành của AAA, là cơ quan đại diện cho các vận động viên
ưu tú của Australia.
Trách nhiệm của các đơn vị thống này sẽ bao gồm:
• Xác định những nguy cơ đối với sự lành mạnh về đạo đức
của các hoạt động thể thao, và phát triển các hành vi phản ứng
có định hướng hiệu quả ở vận động viên.
• Lôi cuốn các vận động viên ưu tú của Australia, cả ở trong
nước và trên thế giới cùng tham gia. Ví dụ các VĐV cricket và
cầu thủ bóng đá Australia đang chơi tại các địa điểm ở châu Á
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đã bị lôi kéo tham gia vào việc bán độ. Có rất nhiều vận động
viên không nhận được sự hỗ trợ nào từ môn thể thao của họ.
• Phát triển và cung cấp các chương trình giáo dục có hiệu
quả về trách nhiệm của các vận động viên để bảo tồn những giá
trị văn hóa đạo đức.
•Làm cho các vận động viên có khả năng đặt ra những câu
hỏi một cách thông minh và có đạo đức về vấn đề môi trường
của họ và những lời khuyên mà họ được đưa ra trong đội
• Nghiên cứu các mối đe dọa đến tính toàn vẹn của thể thao,
và phát triển các mô hình thực tiễn tốt nhất làm cơ sở cho phản
ứng của các vận động viên đối với những mối đe dọa này
• Khuyến khích sự phát triển của các vận động viên ngoài
chuyên môn thể thao
• Tạo điều kiện để các vận động viên sẵn sàng báo cáo bất kỳ
mối đe dọa đến tính toàn vẹn của thể thao mà họ nhận thấy
được, chẳng hạn như một âm mưu dàn xếp tỷ số trận đấu trận
đấu. Liên quan đến điều này là phát triển chức năng “người thổi
còi” hiệu quả.
• Tích cực ủng hộ về mặt pháp lý, cho các thành viên của các
hiệp hội vận động viên AAA, và, nếu có thể, cả cho những vận
động viên không có đại diện tập thể và do đó dễ bị thiệt thòi
hơn. Sự phức tạp của các quy định quản lý và pháp luật không
thể được làm sai lệch nội dung và nhiều vận động viên dễ bị
tổn thương nhất cũng không thể tiếp cận dịch vụ bào chữa hiệu
quả do chi phí cao và kéo theo đó là sự phức tạp.
• Bổ sung hoạt động của các tổ chức hiện tại có trách nhiệm
thúc đẩy hơn nữa sự chính trực của thể thao Australia.
2. Tiếp tục đảm bảo quyền lợi và vai trò của các vận động
viên luôn là yếu tố quan trọng được xem xét khi các nhà
hoạch định chính sách, nhà quản lý, ngành công nghiệp và
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chính phủ xây dựng các chính sách về các vấn đề liên quan
đến tính chính trực của thể thao
AAA cần phải thay đổi việc đối thoại xoay quanh tính chính
trực bằng việc trừng phạt, một khi gian lận đã xảy ra, để phòng
chống gian lận thông qua giáo dục và trao quyền.
AAA tin rằng bất kỳ phản ứng chính sách có hiệu quả phải
bao gồm 10 yếu tố chính, như sau:
1. Các vận động viên, các hiệp hội vận động viên và AAA là
một phần của giải pháp, không phải là vấn đề. Cách tốt nhất đặt
ra là tiếp cận ba bên giữa: (i) chính phủ / các cơ quan chính
quyền và ngành công nghiệp; (ii) các tổ chức thể thao; và (iii)
các vận động viên thông qua AAA và các hiệp hội vận động
viên là thành viên của nó.
2. Giáo dục và vai trò cơ bản của các hiệp hội vận động viên
độc lập trong lĩnh vực này.
3. Các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo vệ các vận động viên,
và nghĩa vụ báo cáo liên quan
4. Con đường sự nghiệp thể thao và các tiêu chuẩn lao động
tương ứng, trong đó có liên quan đến các nguy cơ tham nhũng
của các vận động viên. Vận động viên có thể được coi là "tài
sản" của câu lạc bộ, nhưng con đường sự nghiệp của họ rất
ngắn gủi và bấp bênh. Pháp luật liên quan đến vận động viên
hiện nay tập trung vào các nghĩa vụ của họ đối với tính chính
trực hoặc sự phân biệt đối xử đối với họ, các quyền của họ với
tư cách người lao động. Hơn nữa, vận động viên phải có quyền
tiếp cận các hiệp hội vận động viên độc lập và có nguồn lực
mạnh để đảm bảo họ có thể tìm kiếm lời khuyên mà không phải
sợ hãi và có quyền tiếp cận các chuyên gia mà có thể biện hộ
cho họ.
5. Tính hiệu quả - biện pháp và các thể chế chính trực bảo vệ
cho họ phải có hiệu quả, và được củng cố bởi các tiêu chuẩn
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cao nhất về quản trị. Điểm quan trọng của việc này phải được
các tổ chức thể thao đề xuất, và sự hoạt động hiệu quả của các
cơ quan chống doping
6. Sự bảo mật, thận trọng và bảo vệ uy tín
7. Các biện pháp thu thập thông tin tình báo và quyền điều
tra hợp lý
8. Hiệu lực thực thi cân bằng và hiệu quả
9. Thỏa thuận và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong các hoạt
động thể thao, tốt hơn cả là thông qua thỏa ước tập thể
10. Bổ sung luật, đặc biệt là những nơi cần giải quyết vai trò
của "bên thứ ba" là đầu mối tham nhũng của môn thể thao
nhưng lại đứng ngoài khuôn khổ hợp đồng.
Để khắc phục lỗ hổng này, ngoài việc giáo dục, cần phải cải
thiện mạnh mẽ các điều kiện lao động và phải có sẵn kế hoạch
cho con đường sự nghiệp ngoài sự nghiệp thể thao của các vận
động viên.
Những thành tựu của chính sách
Chính sách này sẽ cung cấp những biện pháp và kết quả sau:
1. Thành lập các tổ chức bảo vệ tính chính trực của vận động
viên.
2. Các vận động viên được trao quyền, được giáo dục và
được bảo vệ sẽ chủ động thúc đẩy và bảo vệ sự chính trực của
thể thao.
III. SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÚC LỢI CỦA VẬN ĐỘNG
VIÊN
Các mục tiêu
1. Sức khỏe và An sinh
Tăng cường phúc lợi cá nhân của các vận động viên trong và
sau sự nghiệp của họ thông qua các sáng kiến về giáo dục, sức
khỏe tinh thần, các dịch vụ hỗ trợ và phát triển kỹ năng của
những người đang làm việc cùng với họ.
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2. Chuyển đổi nghề nhiệp
Đảm bảo cho vận động viên chuyển nghề một cách có kết
quả từ hoạt động thể thao của họ bằng cách cung cấp cho họ
quyền tiếp cận các chương trình giáo dục toàn diện mà sẽ cải
thiện triển vọng việc làm của họ.
3. Lối sống
Tạo dựng và thúc đẩy sự tôn trọng, tác phong lịch sự, nhã
nhặn và kể cả việc công nhận sự khác biệt của các vận động
viên, thông qua các chương trình nâng cao nhận thức giải quyết
các khác biệt về văn hóa, chủng tộc, tôn giáo và xu hướng tình
dục.
4. Môi trường
Đảm bảo rằng tất cả các vận động viên được làm việc trong
một môi trường an toàn, hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển
và phúc lợi của họ, kể cả việc có đủ quyền tiếp cận các nhà
quản lý phát triển vận động viên có trình độ- những người có
thể hỗ trợ cho sự phát triển và cuộc sống hạnh phúc của vận
động viên.
5. Nghiên cứu
Chủ động tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu,
đánh giá tác động thể thao thành tích cao đối với phúc lợi cá
nhân của vận động viên, sự cân bằng công việc-cuộc sống, các
mạng xã hội, khả năng thích và chuyển đổi nghề khỏi thể thao.
Các hành động
Sức khỏe và An sinh
Cung cấp cho vận động viên các kỹ năng, sự hỗ trợ và các
dịch vụ tối ưu hóa phúc lợi cá nhân trong và sau sự nghiệp thể
thao của họ.
Cung cấp cho vận động viên khả năng tiếp cận các dịch vụ tư
vấn bảo mật ở xa câu lạc bộ / người sử dụng lao động của họ
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nhẳm đảo bảo các bí mật cá nhân và tính bảo mật được tôn
trọng.
Cung cấp kiến thức và phát triển kỹ năng cho tất cả các bên
liên quan đang làm việc với các vận động viên.
Cung cấp kiến thức và phát triển kỹ năng cho các đối tác của
vận động viên khi cần thiết.
Giáo dục và chuyển đổi nghề nghiệp
• Đảm bảo phát triển các kỹ năng cơ bản cho vận động viên,
bao gồm cả kỹ năng viết và tính toán.
• Đảm bảo tất cả các vận động viên được đào tạo tại một trại
huấn luyện chính quy ngay từ khi bắt đầu tập luyện môn thể
thao của mình.
• Đảm bảo tất cả các vận động viên được giáo dục về tầm
quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và
chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi nghề nghiệp sau này.
• Đảm bảo tất cả các vận động viên hiểu được các quy tắc
ứng xử, các chính sách và trách nhiệm liên quan do cơ quan
quản lý thể thao của họ quy định.
• Đảm bảo tất cả các vận động viên hiểu được nhiệm vụ và
trách nhiệm của người sử dụng lao của họ.
• Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao nhận
thức về tài chính để đảm bảo cho các vận động viên cỏn ở lại
môn thể thao ở trình độ đỉnh cao của họ có khả năng đưa ra
quyết định dựa trên nền tảng an ninh tài chính.
• Đảm bảo tất cả các vận động viên được trải qua một cuộc
kiểm tra kỹ năng để tạo thuận lợi cho việc xây dựng các kế
hoạch hành động phát triển cá nhân của vận động viên, giúp
cho việc theo dõi và đánh giá hàng năm được chính xác.
• Cung cấp cho tất cả các vận động viên khả năng tiếp cận
các khóa đào tạo phát triển nghề nghiệp, bao gồm cả quản lý
thời gian, kỹ năng giao tiếp và văn hoá kinh doanh, tăng triển
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vọng việc làm của họ vào thời gian cuối của sự nghiệp thể thao
của họ.
• Đảm bảo rằng tất cả các vận động viên có quyền thụ hưởng
từ quỹ hưu trí và quỹ chuyển đổi nghề nghiệp do các ngành
công nghiệp tài trợ, giúp các vận động viên vào cuối sự nghiệp
thể thao của họ cũng như khi chuyển sang sự nghiệp hậu thể
thao của họ.
Lối sống
• Cung cấp các chương trình giáo dục cho các vận động viên
và các bên liên quan về sự đa dạng, khác biệt, kể cả ý thức văn
hóa, sở thích tình dục, kỳ thị chủng tộc và sức khỏe tâm thần.
• Đảm bảo rằng các tổ chức, cơ quan quản lý sẽ tạo dựng môi
trường mà trong đó tất cả các vận động viên đều có cơ hội
thành công bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, sở
thích tình dục, xu hướng hoặc bản sắc của họ.
• Đảm bảo tất cả các môn thể thao đều có chính sách và
hướng dẫn rõ ràng về lối sống.
Môi trường
• Thực thi các điều kiện đảm bảo an toàn trong tập luyện, thi
đấu cho các vận động, đảm bảo sự cân bằng giữa tập luyện, thi
đấu và sinh hoạt cuộc sống.
• Cung cấp thời gian cho tất cả các vận động viên theo đuổi
kế hoạch hành động phát triển họ.
• Áp dụng các tiêu chuẩn y tế tối thiểu cho tất cả các vận
động viên thể thao thành tích cao, trong đó có quyền tiếp cận
các bác sĩ, vật lý trị liệu, giảng viên, các nhà khoa học thể dục
thể thao được công nhận và nhân sự / cơ sở trang thiết bị khác
có liên quan.
• Cung cấp cho tất cả các vận động viên khả năng truy cập hệ
thống phần mềm quản lý phát triển nhân lực có trình độ phù
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hợp dành riêng để hỗ trợ sự phát triển cá nhân và phúc lợi của
mình.
• Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn tối thiểu cho hệ
thống phần mềm quản lý phát triển nhân lực trên tất cả các môn
thể thao.
• Đảm bảo mỗi môn thể thao cá nhân sẽ tổ chức hội nghị hỗ
trợ việc phát triển hệ thống phần mềm quản lý phát triển nhân
lực hàng năm của mình.
• Chỉ đạo AAA tổ chức hội nghị quốc gia hai năm một lần để
hỗ trợ phát triển hệ thống phần mềm quản lý phát triển nhân lực
trên tất cả các môn thể thao.
Nghiên cứu
• Đảm bảo rằng tất cả các chương trình và chính sách được
thực hiện đều được dựa trên cơ sở các nghiên cứu và / hoặc cơ
sở bằng chứng xác thực.
• Đưa ra các bằng chứng dựa trên nghiên cứu ở tất cả các
môn thể thao về tác động thi đấu trong thể thao thành tích cao
đến phúc lợi cá nhân, sự cân bằng công việc -cuộc sống, mạng
xã hội và khả năng thích ứng.
• Tiến hành các nghiên cứu tình huống trên tất cả các môn
thể thao, nghiên cứu cách thức các vận động viên đã thu xếp để
chuyển nghề, những trở ngại mà họ phải đối mặt và việc tự
nguyện chuyển đổi nghề nghiệp cũng như không sẵn sàng đổi
nghề đã có những gì tác động đến sự trải nghiệm của các vận
động viên.
• Tạo nguồn đầu tư thích đáng từ các công ty tư nhân và
chính phủ để hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu.
Những thành tựu của chính sách
Chính sách này sẽ cung cấp những biện pháp và kết quả sau:
1. Mỗi vận động viên sẽ có một kế hoạch hành động phát
triển cá nhân.
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2. Vận động viên tham gia vào các dịch vụ an sinh và các
chương trình giáo dục sẽ tăng lên.
3. Mạng lưới tư vấn an sinh quốc gia cho vận động viên sẽ
được phát triển.
4. Kinh phí nghiên cứu sẽ được đáp ứng.
5. Một hội nghị hai năm một lần sẽ được AAA hỗ trợ tổ chức
để các môn thể thao trao đổi những kinh nghiệm thực tế tốt
nhất trong việc phát triển vận động viên và các sáng kiến về
phúc lợi vận động viên.
6. Các vận động viên sẽ có quyền truy cập vào hệ thống phần
mềm quản lý phát triển nhân lực đủ tiêu chuẩn.
7. Chỉ tiêu thuế cho các quỹ hưu trí và các quỹ hỗ trợ chuyển
đổi nghề của các vận động viên được phê duyệt phù hợp với
chính sách ưu đãi thuế thu nhập hưu trí của người Australia
đang làm việc.
IV. BẢO VỆ SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN
Mục tiêu
1. Phòng chống chấn thương hiệu quả hơn.
2. Áp dụng các các tiêu chuẩn thực hành y tế tốt nhất cho các
vận động viên.
3. Thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ vận động
viên trong trường hợp chấn thương tại nơi làm việc.
4. Vận động viên được tự quyết định về các vấn đề y tế.
5. Cung cấp thông tin y tế toàn diện cho các vận động viên.
6. Đăng ký tên tuổi và các tiêu chuẩn chuyên môn đối với tất
cả các nhân viên y tế và cận y tế tại câu lạc bộ/giải đấu, kể cả
các nhà khoa học thể thao.
7. Xác định sớm và kịp thời các bệnh tâm thần ở vận động
viên.
8. Công nhận ảnh hưởng của bệnh tâm thần đến sức khỏe thể
chất và hành vi.
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9. Tiếp cận chăm sóc sức khỏe bí mật và có chất lượng cho
tất cả các vận động viên.
10. Sự chấp nhận của công chúng và các tổ chức quản lý về
mô hình kiểm soát y tế chứ không phải trừng phạt để giải quyết
các hành vi phát sinh từ bệnh tâm thần.
11. Thanh toán các chi phí y tế của một vận động viên phát
sinh do chấn thương hoặc ốm đau liên quan đến tập luyện, thi
đấu bất kể khi nó biểu lộ rõ và / hoặc khi điều trị là cần thiết.
Các hành động
1. Giáo dục vận động viên về các tiêu chuẩn y tế tối thiểu.
2. Tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế / y tế cộng
đồng.
3. Đề đạt với các cơ quan quản lý về các tiêu chuẩn sức khỏe.
4. Đề đạt với chính phủ về các tiêu chuẩn sức khỏe
5. Đề đạt với các cơ quan quản lý về các chương trình thi đấu
tăng cường phúc lợi của các vận động viên.
6. Đề đạt với chính phủ về ban hành quy định về tất cả các
nhân viên y tế và cận y tế làm việc tại câu lạc bộ / giải đấu.
7. Giáo dục các bên liên quan để xác định các vấn đề sức
khỏe tâm thần và để điều trị theo thông lệ tốt nhất.
8. Tranh thủ sự hỗ trợ từ các chuyên gia sức khỏe tâm thần /
y tế cộng đồng về sức khỏe tâm thần để xây dựng các phương
án tiếp cận điều trị bí mật và thích hợp.
9. Áp dụng chủ trương của các chương trình sức khỏe tâm
thần với cơ quan quản lý.
10. Vận động thành lập các đề án bồi thường có hiệu quả để
bảo vệ vận động viên khi bị thương.
Những thành tựu của chính sách
1. Thông qua các tiêu chuẩn thực hành y tế và an toàn tối
thiểu nhất của các tổ chức, cơ quan quản lý thể thao chuyên
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nghiệp, chẳng hạn như các tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại Phụ
lục A.
2. Các cơ quan quản lý thông qua lịch trình các cuộc thi đấu
cho phép vận động viên có đủ thời gian hồi phục và làm giảm
nguy cơ chấn thương.
3. Chính phủ sẽ giám sát và có biện pháp sử phạt khi cần
thiết.
4. Đăng ký tên tuổi của tất cả các nhân viên y tế và cận y tế
làm việc tại câu lạc bộ / giải đấu kể cả các nhà khoa học thể
thao.
5. Các cơ quan quản lý thông qua nghị định về chăm sóc sức
khỏe tâm thần để có thể phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về
sức khỏe tâm thần của vận động viên.
6. Các cơ quan quản lý thông qua mô hình kiểm soát y tế chứ
không phải mô hình trừng phạt để giải quyết các hành vi phát
sinh từ bệnh tâm thần
7. Bãi bỏ tất cả các điều luật loại trừ vận động viên khỏi sự
bảo vệ của pháp luật bồi thường Bồi Thường cho người lao
Động.
8. Chương trình Chăm sóc vận động viên Quốc gia sẽ cung
cấp bảo hiểm tối thiểu cho tất cả các vận động viên không phải
đóng bảo hiểm cao theo thỏa thuận thương lượng tập thể.
Phụ lục
Giải thích một số khái niệm được nhắc đến trong bài viết.
Những khái niệm này đều được trình bày chi tiết và rõ ràng
trong sách luật thi đấu các môn thể thao được các liên đoàn thể
thao quốc tế phát hành hàng năm.
PHỤ LỤC
A. SỨC KHỎE THỂ CHẤT
AAA sẽ làm hết sức mình để tạo cho các vận động viên một
môi trường tập luyện và thi đấu lành mạnh, bảo vệ sức khỏe thể
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chất của các vận động viên. Nêu cao cảnh giác trước những
nguy cơ chấn thương đặc trưng của các môn thể thao, và không
đẩy rủi ro sang cho các vận động viên.
Phòng chống tai nạn thương tích
1. Trong huấn luyện
Các vận động viên không nên tham gia tập luyện nếu như
câu lạc bộ/đội của họ không có chương trình tập luyên thường
xuyên, được biên soạn chuyên biệt cho môn thể thao của họ,
trong đó nghỉ ngơi là một thành phần không thể thiếu được
Ngay trước khi thi đấu, các câu lạc bộ/đội phải đảm bảo rằng
các vận động viên đã được chuẩn bị đầy đủ để bước vào hoạt
động, ví dụ, ép dẻo, khởi động và uống nước đầy đủ.
2. Luật thi đấu của môn thể thao
Được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn
của các vận động viên.
3. Trang phục và các thiết bị bảo hộ
Các môn thể thao phải yêu cầu các vận động viên đi giày dép
vừa vặn, sử dụng miếng đệm bảo vệ, kính bảo vệ mắt. bảo vệ
miệng, mũ bảo hiểm. Găng tay và các thiết bị an toàn khác theo
đúng các nguyên tắc vệ sinh tập luyện và thi đấu.
4. Hồi phục
Các chấn thương phải được phục hồi đầy đủ trước khi vận
động viên tiếp tục tham gia hoạt động.
5. Địa điểm tập luyện, thi đấu
Câu lạc bộ/đội không được ép buộc các vận động viên tập
luyện hoặc thi đấu ở những địa điểm không an toàn, như mặt
sân kém, không bằng phẳng và trơn trượt, hoặc trên các sàn tập
không có đệm hoặc lưới an toàn, hoặc có các vật sắc nhọn,
hoặc có nguy cơ vấp ngã.
Tiêu chuẩn y tế tối thiểu
1. Khám sức khỏe
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Không vận động viên nào được thi đấu khi chưa được các
bác sĩ xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu.
Vào cuối mỗi mùa giải, câu lạc bộ/đội phải tổ chức khám sức
khỏe tổng thể, kỹ lưỡng cho từng vận động viên theo các chỉ
tiêu cần thiết với môn thể thao và bệnh sử về đau ốm và chấn
thương của cá nhân vận động viên.
Sau khi nghỉ thi đấu và/hoặc kết thúc hợp đồng cuối cùng
của vận động viên, câu lạc bộ/đội phải hoàn tất một cuộc kiểm
tra y tế tổng thể và phải cung cấp cho vận động viên đầy đủ hồ
sơ về tình hình sức khỏe và các chỉ số báo trước những trục trặc
sức khỏe có thể phát sinh trong tương lai.
2. Các bác sĩ và Cán bộ tư vấn sức khỏe của câu lạc bộ/
đội
Mỗi câu lạc bộ/đội phải có một bác sĩ có bằng tốt nghiệp của
Trường Đại học y đa khoa thể thao hoặc Trường đào tạo bác sĩ
thể thao của Australia.
Mỗi câu lạc bộ/đội phải có một hội đồng, bao gồm các cán
bộ tư vấn sức khỏe được đào tạo chuyên khoa về phẫu thuật
chỉnh hình, thần kinh, tim mạch, dinh dưỡng, và tâm lý.
3. Mối quan hệ giữa Vận động viên, Câu lạc bộ/ Đội và
Bác sĩ
Bác sĩ và vận động viên và có mối quan hệ ủy thác. Theo đó,
các bác sĩ phải đặt lợi ích của vận động viên lên trước lợi ích
của câu lạc bộ/đội, ngay cả khi câu lạc bộ/đội trả tiền cho việc
điều trị. Trách nhiệm của bác sĩ, bao gồm trách nhiệm giữ bí
mật của bệnh nhân, là phục vụ vận động viên.
Các bác sĩ chỉ có thể tiết lộ cho câu lạc bộ/đội những thông
tin nào đã mà được vận động viên ủy quyền cho bác sĩ tiết lộ.
Nếu bác sĩ của câu lạc bộ/đội cung cấp thông tin nào đó cho
câu lạc bộ/đội, thì cũng đồng thời phải cung cấp thông tin đó
cho vận động viên.
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4. Phương pháp điều trị
Bất kỳ phác đồ điều trị nào áp dụng cho vận động viên (kể cả
việc sử dụng thực phẩm chức năng và các loại thuốc, nhưng
không kể vật lý trị liệu và massage) đều phải được sự cho phép
của bác sĩ của câu lạc bộ/đội và phải được lập ghi vào bệnh án
một cách chính xác.
Vận động viên không được để cho người nào khác không
phải là bác sĩ của câu lạc bộ/đội hoặc bác sỹ đa khoa được đào
tạo về y khoa khác tiêm thuốc cho mình.
Cấm thực hiện xét nghiệm di truyền.
5. Các Huấn luyện viên của Câu lạc bộ/Đội
Mỗi huấn luyện viên đều phải có Bằng Huấn luyện viên Thể
Thao Cấp II do Hội đồng Y học thể thao Australia cấp hoặc
bằng Huấn luyện viên thể lực hoặc tương đương do một
Trường đại học hoặc Học viện cấp.
6. Kỹ thuật viên vật lý trị liệu của Câu lạc bộ/Đội
Mỗi câu lạc bộ/đội phải có ít nhất một Kỹ thuật viên vật lý trị
liệu được cấp giấy phép hành nghề phục vụ tại chỗ ngay trước,
trong, và ngay sau mỗi buổi tập và trận đấu/cuộc thi đấu. Cần
có đủ số lượng các Kỹ thuật viên vật lý trị liệu để kịp thời điều
trị, chăm sóc cho từng vận động viên.
7. Các yêu cầu đối với hiệp đấu / trận đấu
Mỗi đội/câu lạc bộ phải có bác sĩ riêng của mình tại trận đấu
/cuộc thi đấu.
Trong tất cả các môn thể thao đối kháng, mỗi câu lạc bộ/đội
phải có ít nhất một bác sĩ đủ trình độ để chẩn đoán các trường
hợp chấn động não, cũng như biết sử dụng công cụ tiêu chuẩn
đánh giá tình trạng chấn động SCAT 3 ở vận động viên, tại mỗi
trận đấu/cuộc thi đấu.
Ở mỗi trận đấu/cuộc thi đấu, phải có một xe cứu thương
chuyên dụng và cấp cứu thích hợp với các loại chấn thương có
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thể xảy ra ở các môn thể thao liên quan. Phải có một xe cứu
thương trực sẵn và có thể đến trong vòng năm phút của trận
đấu/cuộc thi đấu để sẵn sàng phục vụ nếu cần phải có xe cứu
thương chuyên dụng để vận chuyển.
8. Hồ sơ y tế
Đội ngũ nhân viên y tế của Câu lạc bộ/Đội phải duy trì việc
ghi chép hồ sơ chính xác về tất cả các bệnh, chấn thương,
những phàn nàn về cơ thể, xét nghiệm chẩn đoán, tư vấn y tế và
phương pháp điều trị được cung cấp. Vận động viên có thể xem
và sao chép các hồ sơ này.
Đội ngũ nhân viên y tế của Câu lạc bộ/Đội phải cung cấp tất
cả sự hỗ trợ cần thiết liên quan đến yêu cầu thanh toán bảo
hiểm của các vận động viên.
Đội ngũ nhân viên y tế của Câu lạc bộ/Đội phải lưu giữ hồ sơ
một cách an toàn và bảo mật và tuân thủ tất cả điều luật và quy
định có liên quan về bảo mật hồ sơ y tế.
9. Ý kiến y tế thứ hai
Vận động viên có quyền được biết ý kiến của bác sĩ y khoa
thứ thứ hai do mình lựa chọn.
Nếu có sự khác biệt giữa ý kiến mà vận động viên thu được
với ý kiến của bác sĩ của câu lạc bộ/đội, thì ý kiến thứ hai sẽ
thắng thế, nếu nó không phải là không có lý.
10. Chọn bác sĩ phẫu thuật
Bất kỳ vận động viên nào cần phẫu thuật đều có quyền chọn
bác sĩ phẫu thuật sẽ mổ cho mình.
Các câu lạc bộ/độicó thể yêu cầu vận động viên xin ý kiến tư
vấn của bác sĩ của câu lạc bộ/đội và xem xét các trường hợp
giới thiệu của bác sĩ của câu lạc bộ/đội.
Nếu câu lạc bộ/đội sẽ phải trả tiền cho ca phẫu thuật nếu
được thực hiện bởi các bác sĩ phẫu thuật của câu lạc bộ/đội, thì
câu lạc bộ/đội sẽ trả tiền cho ca phẫu thuật đó ngay cả khi nó
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được thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật của vận động viên
lựa chọn.
11. Các tiêu chuẩn. Y tế tối thiểu
Các tiêu chuẩn y tế đã quy định chỉ là mức tối thiểu. Cơ quan
quản lý được tự do yêu cầu các câu lạc bộ/các đội bảo vệ vận
động viên ở mức cao hơn.
B. SỨC KHỎE TÂM THẦN
AAA luôn đấu tranh để bảo vệ sức khỏe tâm thần của vận
động viên.
Tuổi của vận động viên và mức độ căng thẳng vốn có trong
các cuộc thi đấu thể thao làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh
tâm thần. Hơn nữa, sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất có
mối liên quan đáng kể; những vấn đề về thể chất, chẳng hạn
như chấn thương, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần,
trong khi các vấn đề sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như trầm
cảm, có thể làm tăng khả năng chấn thương về thể chất.
Giải quyết các rối loạn tâm thần cơ bản của vận động viên
phải được ưu tiên trước khi tính đến biện pháp kỷ luật đối với
vận động viên thể thao đó.
C. AN SINH XÃ HỘI
Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới thống
nhất rằng an sinh xã hội là cốt lõi của vấn đề sức khỏe nghề
nghiệp và an toàn. AAA luôn làm hết sức mình để đưa cách
tiếp cận này vào nền thể thao Australia.
AAA đã có chính sách được thiết kế để thúc đẩy an sinh xã
hội của các vận động viên ưu tú (xem phần III. Sự phát triển và
phúc lợi của vận động).
Xác định an sinh xã hội chính là vấn đề sức khỏe và an toàn
có nghĩa là thể thao phải thay đổi cách tiếp cận vấn đề cơ bản
mà đã từ rất lâu chưa được quan tâm, với bằng chứng là thiếu
sự đầu tư và thiếu các nguồn lực.
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Với tư cách người sử dụng lao động, các cơ quan quản lý thể
thao có trách nhiệm chăm lo cung cấp nơi làm việc không có
bất kỳ rủi ro nào đối với an sinh xã hội của vận động viên.
Trách nhiệm này bị vi phạm trong trường hợp người sử dụng
lao động đưa ra những yêu cầu là tổn hại đến an sinh xã hội của
vận động viên, ví dụ làm ảnh hưởng đến việc học tập, phát triển
nghề nghiệp và cá nhân của vận động viên bên ngoài thể thao.
D. BỒI THƯỜNG THƯƠNG TÍCH
AAA luôn làm hết sức mình để cung cấp các phương pháp
điều trị và hỗ trợ cho những vận động viên bị chấn thương. Các
vận động viên sẽ không phải tự trả chi phí một mình; Các bên
liên quan chấp nhận các lợi ích của thể thao sẽ đóng góp cho
phần chi phí này. Các cơ quan lập pháp cần bãi bỏ ngay những
đạo luật mà loại các vận động viên ra khỏi phạm vi bảo vệ theo
luật bồi thường cho người lao động.
Đề án Chương trình Chăm sóc vận động viên Quốc gia
AAA đề xuất chương trình chăm sóc vận động viên bao gồm:
1. Có sự giám sát của một Chủ tịch độc lập và một Phó Chủ
tịch, hai đại diện của người sử dụng lao động, là người được
Liên hiệp của các tổ chức nghề nghiệp và tổ chức thể thao
(COMPPS) cử ra và hai đại diện của người lao động do AAA
đề cử.
2. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bảo hiểm cho
bất cứ vận động viên nào mà không được bảo trợ đầy đủ bằng
chế độ bồi thường cho người lao động khác
3. Kêu gọi khả năng người sử dụng lao động cung cấp bảo
hiểm tự nguyện cho bất cứ vận động viên nào mà không được
bảo trợ đầy đủ bằng chế độ bồi thường cho người lao động
khác tại tiểu bang của họ, nhưng không đủ điều kiện được bảo
hiểm bắt buộc
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4. Bắt đầu chi trả quyền lợi bảo hiểm vào 4 tuần đầu sau khi
xảy ra thương tích liên quan đến công việc hoặc kết thúc hợp
đồng của vận động viên. Các quyền lợi sẽ được trả cho người
sử dụng lao động trong khi vận động viên vẫn là đối tác hợp
đồng và sau đó sẽ trả cho vận động viên.
5. Các quyền lợi về:
(a) Thanh toán tất cả các chi phí y tế mà không có bảo hiểm
của Cơ qua y tế phát sinh do chấn thương cho dù vận động viên
vẫn tiếp tục là người làm thuê và/hoặc khi vận động viên không
còn là người làm thuê của người sử dụng lao động.
(b) Thanh toán tiền lương theo hợp đồng của vận động viên,
các khoản phí trận đấu, tiền thưởng, các hợp đồng dịch vụ bổ
sung và tương tự trong vòng tối thiểu là 104 tuần kể từ ngày bị
thương tích nếu như thương tích đó ngăn cản vận động viên trở
lại làm việc trong giải đấu hay cuộc thi đấu mà vận động viên
đó được nhận vào khi đã bị chấn thương.
Vận động viên phải được tiến hành các bước để hồi phục và
phục hồi chức năng sau chấn thương – quyền lợi bù đắp thu
nhập từ công việc mà vận động viên đó không được nhận do bị
chấn thương.
(c) Đối với những chấn thương phải kết thúc sự nghiệp,
thanh toán tiền một lần dựa vào độ tuổi và mức lương của vận
động viên để cho phép các vận động viên ứng phó được với
tình trạng thương tật và chuyển từ hoạt động thể thao của mình
sang nghề kiếm sống khác.
6. Không có điều khoản loại trừ đối với các thương tích có từ
trước
7. Kêu gọi khả năng người sử dụng lao động nâng cao đến
tối đa mức chi trả bảo hiểm để vận động viên có thể nhận được
đầy đủ lương của mình sau khi hợp đồng thi đấu của vận động
viên đó hết hạn.
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8. Bảo hiểm tử vong và tàn tật đối với các tai nạn thương tích
thảm khốc (Chẳng hạn như tàn tật hoàn toàn hoặc vĩnh viễn)
hoặc tử vong.
Thu Hà, Thanh Hương, Đức Anh, Hồng Anh và Hồng
Hạnh biên dịch (theo Australian Athletes Alliance)
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III. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM KHU VỰC CHÂU ÂU
Vấn đề về chăm sóc sức khỏe, tâm sinh lý, an sinh xã hội
dành cho VĐV là một trong những mối quan tâm của các nhà
quản lý, hoạch định chiến lược thể dục thể thao khu vực Châu
Âu. Bởi lẽ đơn giản rằng, các VĐV khi gặp chấn thương tâm lý
hoặc thân thể, hoặc đang ở trong trạng thái bất ổn, thì kết quả
và thành tích thi đấu của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Bên cạnh đấy, chất lượng quá trình tập luyện và trau dồi kiến
thức của họ cũng sẽ không còn được đảm bảo. Chính vì lý do
đấy, nên các tổ chức TDTT khu vực Châu Âu luôn xây dựng hệ
thống các chương trình, chính sách hỗ trợ VĐV một cách tối đa
nhất, đặc biệt là trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, chế độ bảo
hiểm, chế độ xã hội trong suốt quá trình tham gia luyện tập thể
thao, cũng như sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao.
Dưới đấy là một số các chương trình chăm sóc sức khỏe, chế
độ bảo hiểm đang được triển khai tại các quốc gia khu vực
Châu Âu và nhận được những phản hồi tích cực từ chính các
VĐV – những người trực tiếp được hưởng quyền lợi từ các
chương trình này.
1. Hỗ trợ tâm sinh lý
Hỗ trợ tâm sinh lý là một chương trình giúp VĐV vượt qua
những biến động gây ảnh hưởng đến tâm lý trong suốt quá trình
luyện tập và thi đấu TDTT. Những biến động có thể kể đến như
sang chấn tâm lý do bị chấn thương, ảnh hưởng tâm lý do VĐV
nữ có thai, mới sinh con nhỏ, nhận kết quả dương tính cho mẫu
thử doping, hay đôi khi là việc thay đổi môi trường tập luyện,
môi trường tập huấn, thay đổi HLV, thay đổi đồng đội...
2. Chăm sóc sức khỏe
Chương trình chăm sóc sức khỏe VĐV là một chương trình
hoàn thiện và khép kín, bao gồm cả việc thăm khám định kỳ và
chữa trị cho tất cả chấn thương của VĐV.
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Việc thăm khám định kỳ được hiểu là quá trình theo dõi sức
khỏe, kiểm tra sức khỏe theo định kỳ với mục đích giám sát và
phát hiện sớm, kịp thời những dấu hiệu sức khỏe không tốt của
VĐV. Điều này giúp VĐV không những lường trước được tình
trạng sức khỏe của mình, cũng như hỗ trợ cho ban huấn luyện,
các nhà quản lý thể thao lựa chọn được những cá nhân có đủ
điều kiện cả về trình độ và thể trạng để phát triển khả năng thi
đấu.
Việc thăm khám sức khỏe định kỳ đặc biệt là cho các VĐV
lứa tuổi thanh thiếu niên và các VĐV người khuyết tật (VĐV
NKT) tại một số quốc gia Châu Âu được cho là vô cùng quan
trọng. Đối với các VĐV NKT, việc thăm khám sức khỏe giúp
xác định dễ dàng và chính xác mức độ thương tật của các
VĐV, để từ đấy xây dựng một cách khoa học và hiệu quả nhất
chương trình tập luyện, chế độ dinh dưỡng cũng như lựa chọn
được những chủng loại thuốc mà các VĐV NKT được phép sử
dụng mà không vi phạm Danh sách các chất kích thích cấm do
Tổ chức Chống Doping thế giới ban hành (WADA). Còn đối
với các VĐV thanh thiếu niên, các VĐV trẻ, việc thăm khám
sức khỏe định kỳ giúp lựa chọn ra được những nhân tố xuất
sắc, phù hợp cho sự phát triển lên tuyến thể thao chuyên
nghiệp, thể thao thành tích cao.
3. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hưu
Nếu như tất cả các VĐV đều thi đấu thể thao chuyên nghiệp,
thể thao đỉnh cao và giành được thành tích xuất sắc, có một
khoản thu nhập lớn từ việc thi đấu tại các giải thể thao khu vực
và quốc tế và không gặp phải bất cứ một chấn thương nào trong
suốt cuộc đời tham gia hoạt động TDTT thì mọi chuyện đã hết
sức đơn giản. Bởi lẽ lúc này các VĐV đã có được một khoản
kinh tế ổn định, không phải lo lắng cho vấn đề tài chính, mà chỉ
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tập trung vào phát triển tài năng và thi đấu thể thao. Thực tế lại
cho thấy, tỷ lệ những VĐV đấy chiếm con số khá khiêm tốn.
Hầu hết các VĐV khó có thể tự chủ được vấn đề tài chính
sau khi kết thúc sự nghiệp thể thao. Những vấn đề về tài chính
mà các VĐV gặp phải có thể kể đến như không có nguồn thu
ổn định do bị chấm dứt hợp đồng lao động với phía các CLB,
các đội tuyển, gặp phải chấn thương nên phải tạm nghỉ thi đấu
hoặc chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp thi đấu, không có kinh
nghiệm và khả năng tham gia vào các công việc khác do quá
tập trung vào sự nghiệp thi đấu thể thao…
Ở một số quốc gia, quỹ hỗ trợ VĐV - đặc biệt là các VĐV trẻ
- thường không có. Trong khi đó, ở một số quốc gia, Chính phủ
lại có những quỹ bảo trợ xã hội, hoặc quỹ tư, hoặc quỹ công
cộng dành riêng cho việc hỗ trợ VĐV.
Ví dụ như ở Luxembourg, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao
quốc gia xây dựng một chương trình bảo hiểm dành cho những
VĐV bị chấn thương trong quá trình luyện tập và thi đấu thể
thao. Hay như ở Italia, Ủy ban Olympic quốc gia giới thiệu
chương trình bảo hiểm VĐV quốc gia (hay còn được biết đến
với tên gọi SPORTASS) giúp hỗ trợ các VĐV chuyên nghiệp,
các VĐV quốc gia đã giải nghệ các chi phí xã hội cơ bản, hoặc
hỗ trợ một phần chi phí giáo dục của con cái các VĐV này.
Tuệ Minh tổng hợp theo EU Guidelines on Dual Careers of
Athletes
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IV. HOA KỲ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHO SINH VIÊN –
VĐV
HOA
KỲ
Chương trình bảo hiểm chấn thương nghiêm trọng
Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa kỳ (NCAA) tài trợ
cho chương trình bảo hiểm chấn thương nghiêm trọng, bảo trợ
cho các sinh viên-vận động viên bị thương tích nghiêm trọng
khi tham gia hoạt động thể thao liên trường có bảo hiểm. Chính
sách này có mức miễn thường 90,000 đô-la Mỹ và cung cấp
quyền lợi bảo hiểm vượt quá bất kỳ thể loại bảo hiểm có giá trị
và có thể thu gom khác.
Chương trình Bảo hiểm Khuyết Tật đặc biệt đối với sinh
viên-vận động viên
Tháng 10 năm 1990, một chương trình bảo hiểm tàn tật đã
được khởi xướng cho sinh những viên-vận động viên đặc biệt
tại các cơ sở giáo dục về các môn thể thao bóng đá và bóng rổ
nam thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa kỳ
(NCAA). Tháng Tư năm 1991, chương trình đã được mở rộng
để bảo trợ cho các sinh viên-vận động viên đặc biệt trong môn
thể thao bóng chày. Tháng 6 năm 1993, các sinh viên-vận động
viên đặc biệt môn khúc côn cầu trên băng của nam trở thành đủ
điều kiện của chương trình. Bảo hiểm cho sinh viên -vận động
viên đặc biệt ở môn thể thao bóng rổ nữ đã ra mắt tháng 8 năm
1998.
Chương trình này tạo điều kiện cho các sinh viên-vận động
viên có trình độ, khi được sự chấp thuận của nhà quản trị
chương trình, mua hợp đồng bảo hiểm thương tật bằng nguồn
tài chính được phê duyệt trước, nếu cần thiết. Chương trình này
sẽ cung cấp cho sinh viên-vận động viên cơ hội được bảo vệ
đối với việc bị mất thu nhập tương lai như một vận động viên

54

chuyên nghiệp do chấn thương hoặc ốm đau gây tàn phế có thể
xảy ra trong suốt sự nghiệp ở trường đại học.
Các sinh viên-vận động viên đủ điều kiện được bảo hiểm
Sinh viên-vận động viên điền kinh đủ điều kiện còn ở lại
trong các tổ chức giáo dục thuộc NCAA trong các môn thể thao
bóng đá liên trường, hoặc bóng rổ nam, nữ, bóng chày, hay
hockey trên băng của nam, mà đã chứng minh được là vận
động viên có tiềm năng chuyên nghiệp để được tuyển chọn thi
đấu trong hai vòng đầu tiên của Giải Bóng đá Quốc gia hoặc
Giải Hockey Quốc gia sắp tới hoặc vòng đầu tiên của bảng đấu
sắp tới của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia, Giải đấu lớn môn Bóng
chày hoặc giải của Hiệp hội Bóng rổ nữ Quốc gia, đều có đủ
điều kiện tham gia chương trình này.
Quy trình nộp đơn
Chỉ chấp nhận những yêu cầu trực tiếp từ sinh viên-vận động
viên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của sinh viên-vận
động viên, hoặc đại diện của tổ chức; người quản trị chương
trình sẽ thụ lý đơn yêu cầu theo quy định.
Để nhận được báo giá phí bảo hiểm, người xin tham gia phải
điền đầy đủ thông tin yêu cầu trong tờ mẫu đơn và chuyển lại
cho người quản trị. Nếu được chấp thuận, báo giá phí bảo hiểm
sẽ được chuẩn bị và chuyển trở lại, cùng với thông tin tài chính
và các phiếu câu hỏi về các vấn đề sức khỏe.
Để chấp nhận báo giá và việc bảo trợ có hiệu lực:
(1) đơn và y tế các phiếu khai báo về sức khỏe phải được
điền đầy đủ một cách chính xác, trung thực và chuyển lại cho
người quản trị,
và (2) các giấy hẹn phải có chữ ký và chuyển lại cho ngân
hàng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với người
quản trị chương trình, Tokio Marine HCC - Specialty Group,
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401 Edgewater Place, Suite 400, Wakefield, Massachusetts
01.880; điện thoại: 800 / 927-6306; fax: 781 / 994-6001.
Tài trợ phí bảo hiểm
Sinh viên-vận động viên đã được phê duyệt cho hưởng
chương trình này sẽ nghiễm nhiên đủ điều kiện để được một
khoản vay, nếu cần thiết, thông qua Ngân hàng Hoa Kỳ, N.A.,
Sports Division, ở Nashville, TN. Lãi suất khoản vay là rất
cạnh tranh và không cần phải có người ký tên chung.
Sinh viên-vận động viên có nghĩa vụ phải trả nợ đầy đủ khi
xảy ra những sự việc sau đây:
(1) sinh viên-vận động viên ký hợp đồng chuyên nghiệp,
(2) Quyền lợi bảo hiểm tàn tật trở nên sẵn có do chấn thương
hoặc bệnh tật đó đã được bảo hiểm
hoặc (3) bảo hiểm là không còn hiệu lực và giấy xác nhận
vay nợ đến hạn phải thanh toán.
Bảo hiểm có sẵn
Chương trình Bảo hiểm Khuyết Tật đặc biệt đối với sinh
viên-vận động viên cung cấp hợp đồng bảo hiểm tàn tật toàn bộ
dài hạn (PTD). Một thời hạn hợp đồng tối đa 24 tháng là có sẵn
cho bất kỳ sinh viên-vận động viên mới vào nghề nào đủ điều
kiện thụ hưởng chương trình.
Hợp đồng này cung cấp bảo hiểm tai nạn và bệnh tật 24 giờ,
trong đó bao gồm cả thi đấu và luyện tập môn thể thao của sinh
viên-vận động viên đó.
Hình thức bảo hiểm tàn tật hoàn toàn dài hạn (PTD)
PTD sẽ cung cấp khoản thanh toán một lần sau khi thời gian
chờ chi trả đã hết hạn. Thời gian chờ chi trả cho các tùy chọn
đối với PTD là 12 (mười hai) tháng liên tục kể từ ngày được
xác định là bị tàn tật hoàn toàn.
Để đủ điều kiện nhận được các quyền lợi bảo hiểm, phải
được y tế quyết định, vào cuối thời gian chờ chi trả và trước khi
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các quyền lợi đã được trả, rằng sinh viên-vận động viên được
bảo hiểm đó sẽ không bao giờ có thể tham gia các hoạt động
thể thao của mình, ở trình độ chuyên nghiệp.
Thời gian chờ chi trả
Thời gian chờ chi trả là khoảng thời gian mà không có quyền
lợi bảo hiểm nào được trả cho sinh viên-vận động viên được
bảo hiểm để xác định bản chất của sự tàn tật. Thời gian chờ chi
trả này bắt đầu từ ngày bị chấn thương hoặc đau ốm dẫn đến
tàn tật.
Quyền lợi bảo hiểm tàn tật suy đoán
Hợp đồng bảo hiểm tàn tật hoàn toàn dài hạn (PTD) bao gồm
cả bảo hiểm tàn tật suy đoán. Tàn tật suy đoán có nghĩa là tình
trạng khuyết tật của sinh viên-vận động viên được bảo hiểm đã
được y tế quyết định là (a) mất hoàn toàn thị giác và không thể
hồi phục của cả hai mắt hoặc thính giác của cả hai tai, hoặc (b)
mất hoàn toàn và không thể hồi phục các chức năng của một
tay hoặc một chân, hoặc (c) tứ chi, hoặc (d) liệt hai chân; do đó
sinh viên-vận động viên vĩnh viễn không thể tham gia vào hoạt
động thể thao của mình ở trình độ chuyên nghiệp.
Sau khi hết thời gian chờ chi trả 90 ngày liên tục theo dương
lịch (từ ngày đầu tiên bị tàn tật hoàn toàn), theo lựa chọn của
sinh viên-vận động viên được bảo hiểm và với sự chấp thuận
của Công ty, các quyền lợi được chưa trả có thể được đổi thành
chi trả một lần theo giá trị hiện tại với một tỷ lệ thoả thuận giữa
công ty và sinh viên-vận động viên được bảo hiểm.
Giới hạn bảo hiểm tối đa và phí bảo hiểm
Quản trị viên chương trình sẽ xác định số tiền bảo hiểm cho
mỗi sinh viên-vận động viên dựa trên vị trí tương lai của sinh
viên-vận động viên đó trong đội hình sắp tới. Các ứng viên sẽ
nhận được thông báo về số tiền bảo hiểm được cung cấp với
một bản kê tỷ giá áp dụng cho môn thể thao và vị trí, và tính
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toán phí bảo hiểm tối đa hàng năm. Các mức bảo hiểm tối đa có
thể theo chương trình là:
Bóng rổ nam 10.000.000 đô-la Mỹ
Bóng đá 10.000.000 đô-la Mỹ
Bóng chày 5.000.000 đô-la Mỹ
Ice Hockey nam 3.000.000 đô-la Mỹ
Bóng rổ nữ 250,000 đô-la Mỹ
* Các sinh viên-vận động viên đặc biệt ở những môn thể
thao khác không được liệt kê ở trên, là những người đã chứng
minh được khả năng mạnh mẽ trong môn thể thao chuyên
nghiệp của họ, có thể được hưởng bảo hiểm theo chương trình
ESDI, và có thể được xem xét trên cơ sở từng trường hợp.
Ngoài ra, một chỉ có quyền lợi bảo hiểm chết do tai nạn (AD)
duy nhất có trong phạm vi bảo hiểm PTD. Quyền lợi AD sẽ
phù hợp với số tiền đóng phí bảo hiểm. Bảo hiểm chết do tai
nạn (AD) bổ sung có sẵn lên đến mức tối đa PTD, theo phí bảo
hiểm bổ sung.
Định nghĩa về tàn tật
Tình trạng tàn tật có thể được xác định khi hội đủ các tiêu chí
sau đây:
1. Khuyết tật Học sinh-vận động viên là do bị chấn thương
hoặc đau ốm,
2. Chấn thương hoặc đau ốm của sinh viên -vận động viên
xảy ra trong khi hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực,
3. Sinh viên-vận động viên đó đã được sự chăm sóc thường
xuyên của một bác sĩ có trình độ.
4. Sinh-vận động viên không thể tham gia vào các hoạt động
thể thao ở trình độ chuyên nghiệp,
5. Thời gian chờ chi trả đã trôi qua, và
6. Tình trạng bị tàn tật hoàn toàn của sinh viên -vận động
viên đó không cho phép anh ta hoặc cô ta ký kết bất kỳ hợp
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đồng lao động nào với bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào với
tư cách vận động viên chuyên nghiệp trong hoạt động thể thao
của mình.
Điều kiện để được hưởng quyền lợi bảo hiểm
Nếu sinh viên-vận động viên được bảo hiểm bị tàn tật do
chấn thương hoặc đau ốm hoặc bị thiệt mạng do tai nạn, thì văn
bản thông báo yêu cầu bồi thường phải được gửi đến người
quản trị chương trình trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra
chấn thương, đau ốm hoặc thiệt mạng do tai nạn. Theo hợp
đồng bảo hiểm này, sự tàn tật của sinh viên-vận động viên đó
không thể được quyết định trước khi thời gian chờ chi trả đã
trôi qua. Khi thời gian chờ chi trả đã được đầy đủ, và một bác sĩ
có trình độ đã xác định rằng tình trạng thương tật đó sẽ tồn tại
vĩnh viễn; thì các quyền lợi bảo hiểm có thể được trả theo các
điều khoản hợp đồng.
Hợp đồng bảo hiểm
Đơn bảo hiểm chính khi nộp phải được điền dầy đủ và được
các cơ quan bảo hiểm liên quan phê duyệt. Tất cả các sinh viênvận động viên tham gia và được chấp nhận theo chương trình
sẽ được cấp giấy chứng nhận có phác thảo phạm vi và các điều
kiện bảo hiểm. Biểu mẫu giấy chứng nhận in sẵn có thể xin
quản trị viên chương trình bằng cách gọi điện thoại số: 800 /
927-6306.
Công ty bảo hiểm
Ba công ty thành viên của Tokio Marine HCC là công ty bảo
hiểm của chương trình này đồng thời cũng chịu trách nhiệm
điều tra và giải quyết các khiếu nại. Công ty Bảo hiểm nhân thọ
HCC, Công ty Bảo hiểm đặc biệt của Hoa Kỳ hoặc Công ty
Bảo hiểm Avemco sẽ bảo lãnh bảo hiểm, tùy thuộc vào tình
trạng phát sinh.
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Tất cả các công ty này đều được đánh giá ở hạng A +
(Superior), mức Tốt nhất về sức mạnh tài chính và hiệu suất
hoạt động.
Nhà quản trị chương trình
Tokio Marine HCC - Specialty Group, chuyên về phát triển
và quản lý các chương trình bảo hiểm tàn tật liên quan đến thể
thao, là nhà các quyền lợi bảo hiểm được cung cấp bởi chương
trình bảo hiểm tàn tật đặc biệt cho sinh viên-vận động viên.
Đó không phải là những giải thích đầy đủ tất cả các điều
khoản của hợp đồng hoặc những lợi ích cụ thể.
Hồng Anh biên dịch theo www.ncaa.org
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM THƯƠNG TÍCH
TÓM TẮT VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
TRONG GIAI ĐOẠN 8/1/16 ĐẾN HẾT 7/31/18
Tài liệu này là một bản tóm tắt Chương trình Bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc của Hiệp hội thể thao đại học quốc
gia (NCAA) Hoa kỳ. Hợp đồng bảo hiểm được kèm trong hồ
sơ của NCAA có tất cả các quy định, các điều khoản loại trừ và
các giới hạn trách nhiệm, xác định đủ điều kiện của các quyền
lợi bảo hiểm.
Nếu có sự khác biệt tồn tại giữa những chi tiết này và hợp
đồng, thì hợp đồng sẽ là cơ sở chi phối và điều chỉnh việc thanh
toán các quyền lợi bảo hiểm.
Chương trình Bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc của
Hiệp hội thể thao đại học quốc gia (NCAA) Hoa kỳ bảo trợ cho
các sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên của sinh viên,
người quản lý của sinh viên bị tai nạn thương tích trong khi
tham gia Giải đấu đã được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm này
cung cấp những quyền lợi vượt trội hơn bất kỳ sản phẩm bảo
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hiểm có hiệu lực và có thể thu gom khác. Sau đây là bảng mô tả
các quyền lợi bảo hiểm:
Số tiền tối đa trả cho người được bảo hiểm đối với mỗi
trường hợp tai nạn được bảo hiểm, cho tất cả các quyền lợi kết
hợp lại (trừ trường hợp chết do tai nạn), là 20.000.000 $.
Các quyền lợi về chi phí cho thuốc men, nha khoa, phục
hồi chức năng, điều dưỡng chăm sóc
1. Đối với những người được bảo hiểm mà bị tổn thất được
bảo hiểm vượt quá mức miễn thường tai nạn được bảo hiểm,
hợp đồng này sẽ cung cấp các quyền lợi thanh toán chi phí y tế,
nha khoa, phục hồi chức năng và điều dưỡng chăm sóc.
Thời gian được hưởng quyền lợi tối đa
Suốt
đời
Tỷ lệ phần trăm quyền lợi sau khi thỏa mãn
100%
mức miễn thường tai nạn được bảo hiểm
• Đối với các tổ chức tham gia vào chương
75.000 đôtrình y tế - tai nạn theo nhóm của NCAA
la Mỹ
• Đối với tất cả các tổ chức đủ điều kiện khác
90.000 đôla Mỹ
Các giới hạn sau đây được áp dụng:
- Quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng tối đa cho
100,000
mỗi năm
đô-la Mỹ *
(Tùy thuộc vào Quyền lợi chăm sóc y tế tại
nhà và Quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng tối đa
cho mỗi năm gộp lại)
- Quyền lợi chăm sóc y tế tối đa tại nhà cho
100,000
mỗi năm
đô-la Mỹ *
- Kết hợp Quyền lợi chăm sóc y tế tại nhà và
100,000
Quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng tối đa cho mỗi đô-la Mỹ *
năm
- Quyền lợi tối đa về chế độ điều dưỡng cá
250,000
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nhân cho mỗi năm
đô-la Mỹ
(Tùy thuộc vào chế độ điều dưỡng cá nhân,
Kết hợp Quyền lợi chăm sóc y tế tại nhà và
Quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng tối đa cho mỗi
năm)
- Kết Quyền lợi tối đa về chế độ điều dưỡng
250,000
cá nhân, Quyền lợi chăm sóc y tế tại nhà và đô-la Mỹ
Quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng tối đa cho mỗi
năm
* Đối với chấn thương xảy ra trong thời hạn hợp đồng 2016
- 2017: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 và có hiệu lực
ngày 1 tháng 1 của mỗi năm sau đó quyền lợi tối đa này sẽ
tăng lên hàng năm. Các số tiền gia tăng sẽ thấp hơn hoặc bằng
2%; hoặc tỷ lệ phần trăm của mức gia tăng, nếu có, theo chỉ số
giá tiêu dùng đối với người hưởng lương ở thành thị và các
nhân viên văn phòng, trên cơ sở sự thay đổi hàng năm được
báo cáo vào Tháng Mười Một trước đó.
* Đối với chấn thương xảy ra trong thời hạn hợp đồng 2017
- 2018: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 1 năm 2018 và có hiệu lực
ngày 1 tháng 1 của mỗi năm sau đó quyền lợi tối đa này sẽ
tăng lên hàng năm. Các số tiền gia tăng sẽ thấp hơn hoặc bằng
2%; hoặc tỷ lệ phần trăm của mức gia tăng, nếu có, theo chỉ số
giá tiêu dùng đối với người hưởng lương ở thành thị và các
nhân viên văn phòng, trên cơ sở sự thay đổi hàng năm được
báo cáo vào Tháng Mười Một trước đó.
2. Thanh toán chi phí y tế được bảo hiểm do một tai nạn
được bảo hiểm đối với việc chăm sóc và điều trị các rối loạn
tâm thần hay thần kinh của bác sĩ không được vượt quá 9000
đô-la Mỹ cho mỗi lần, không nhiều hơn một lần thăm khám
vào bất kỳ ngày nào, không quá năm mươi (50) lần thăm khám
trong mỗi năm. Chi phí y tế được bảo trợ cho việc chăm sóc
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bệnh nhân nội trú hoặc điều trị các rối loạn tâm thần hay thần
kinh cho dù trong một bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện tâm
thần, sẽ được giới hạn bốn mươi lăm (45) ngày đầu điều trị
trong mỗi năm.
Đối với trường hợp nằm viện một phần để chăm sóc hoặc
điều trị các rối loạn tâm thần hay thần kinh, thì cứ mỗi hai (2)
ngày kể từ ngày nhập viện để điều trị kiểu nằm viện một phần
sẽ được tính là một (1) ngày nằm viện điều trị nội trú để cộng
dồn đến tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày kể điều trị nội trú cho
mỗi năm. Những hạn chế đối với các rối loạn tâm thần hoặc
thần kinh sẽ không được áp dụng khi điều kiện chính cần được
chăm sóc và điều trị như vậy là do chấn thương não phát sinh
do một tai nạn đã được bảo hiểm.
3. Thanh toán cho bệnh nhân ngoại trú điều trị bằng vật lý trị
liệu do một tai nạn được bảo hiểm không được vượt quá 75,000
$ mỗi năm.
Điều trị vật lý trị liệu ngoại trú phải hội đủ điều kiện là một
chi phí phục hồi chức năng. Điều trị vật lý trị liệu ngoại trú bao
gồm, nhưng không giới hạn: (A) điều trị bằng nhiệt; (B) điện
nhiệt; (C) chườm lạnh; (D) siêu âm; (E) chỉnh hình; (F) kéo
nắn; (G) liệu pháp massage; và (H) châm cứu.
Nếu điều trị phẫu thuật được tiến hành trong khi bệnh nhân
đang được gây mê toàn thân, hạn chế này sẽ không áp dụng đối
với chi phí y tế được bảo hiểm cho điều trị sai khớp nhẹ hoặc
trật khớp của cột sống hoặc điều trị nhằm mục đích chung là
nắn chỉnh sự chèn ép thần kinh và ảnh hưởng của nó, bằng tay
hoặc các dụng cụ cơ học có nghĩa là khi sự chèn ép đó là do
hoặc có liên quan đến sự biến dạng hoặc không thẳng hàng của
cột sống.
4. Thanh toán cho tất cả các dụng cụ/chân tay giả, trong đó
có những dụng cụ chỉnh hình, thay thế, các phụ kiện gá lắp, vật
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tư, để kết hợp, không được vượt quá 100.000 đô-la Mỹ trong
hai (2) năm đầu tiên sau khi tai nạn được bảo hiểm. Thanh toán
không được vượt quá 100000 đô-la Mỹ (200000 đô-la Mỹ nếu
tai nạn được bảo hiểm dẫn đến phải cắt cụt chân ở trên đầu gối)
trong mỗi giai đoạn mười (10) năm liên tục ngay sau đó, không
vượt quá 500000 đô-la Mỹ Tối đa suốt đời (750.000 đô-la Mỹ
tối đa suốt đời nếu tai nạn được bảo hiểm dẫn đến phải cắt cụt
chân ở trên đầu gối).
5. Thanh toán chi phí y tế được bảo hiểm phát sinh trong
vòng 24 tháng sau ngày hồi phục của một tai nạn được bảo
hiểm không được vượt quá 25000 đô-la Mỹ.
Các quyền lợi bảo hiểm tàn tật
Đối với những người được bảo hiểm, mà bị tổn thất được bảo
hiểm vượt quá mức miễn thường được bảo hiểm, và những
người bị tàn tật hoàn toàn như được xác định trong Hợp đồng
bảo hiểm, sẽ được hưởng những quyển lợi sau đây:
1. Quyền lợi bảo hiểm khi bị tàn tật hoàn toàn - 400 đô-la
Mỹ mỗi tháng, không quá mười hai (12) tháng, và 2700 đô-la
Mỹ mỗi tháng sau đó trong thời gian mà người được bảo hiểm
vẫn bị tàn tật hoàn toàn.
2. Quyền lợi bảo hiểm khi bị tàn tật một phần - trợ cấp hàng
tháng ban đầu tối đa cho người bị tàn tật một phần liên tục là
hai phần ba (2/3) Quyền lợi bảo hiểm khi bị tàn tật hoàn toàn
được trả cho tháng liền kề trước khi thay đổi tình trạng sang tàn
tật một phần. Số tiền trợ cấp tàn tật một phần hàng tháng sẽ
được tăng thêm 3% sau khi quyền lợi đã được trả cho mười hai
(12) tháng liên tục và sau mỗi (12) tháng liên tục tiếp theo khi
người được bảo hiểm vẫn bị tàn tật một phần.
Các trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật một phần sẽ
phải giảm một nửa (1/2) mức bồi thường hàng tháng sau thuế
thu được của Người được bảo hiểm vượt quá 1,400 đô-la Mỹ
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mỗi tháng trong năm (5) năm liên tiếp đầu tiên sau ngày xảy ra
tai nạn được bảo hiểm. Số tiền 1,400 đô-la Mỹ này sẽ tăng
2,5% sau năm (5) năm liên tiếp đầu tiên sau ngày tai nạn được
bảo hiểm và sau mỗi thời kỳ mười hai (12) tháng liên tiếp tiếp
theo sau đó.
Điều chỉnh chi phí quyền lợi tối đa 50,000 đô-la Mỹ suốt đời
a. Thanh toán chi phí huấn luyện của các thành viên trực hệ
trong gia đình để thực hiện các nhiệm vụ phục hồi chức năng
hoặc nuôi dưỡng chăm sóc cho người được bảo hiểm không
được vượt quá 5,000 đô-la Mỹ, và phải được trả trong thời gian
hai mươi bốn (24) tháng liên tiếp ngay sau ngày xảy ra tai nạn
được bảo hiểm mà cần phải có sự huấn luyện như vậy.
b. Thanh toán chi phí đi lại của các thành viên trực hệ trong
gia đình phát sinh trong thời hạn hai mươi bốn (24) tháng liên
tục ngay sau ngày xảy ra tai nạn được bảo hiểm cho Người
được bảo hiểm mà đòi hỏi gia đình phải đi lại như vậy và
không vượt quá 6.000 đô-la Mỹ cho mỗi thành viên trực hệ
trong gia đình là người thực sự phải đi lại đến bệnh viện hoặc
cơ sở phục hồi chức năng.
c. Trợ cấp cho việc mất thu nhập của vợ hoặc chồng của
Người được bảo hiểm, hoặc cha mẹ/người giám hộ hợp pháp
nếu Người được bảo hiểm không kết hôn, sẽ được giới hạn đến
75% tổng thu nhập bị mất của vợ hoặc chồng hoặc một phụ
huynh/ người giám hộ chỉ do thương tích xảy ra đối với người
được bảo hiểm, không vượt quá 500 đô-la Mỹ mỗi tuần cho tối
đa là hai mươi sáu (26) tuần trong hai mươi bốn (24) tháng liên
tục ngay sau ngày tai nạn được bảo hiểm xảy ra. Tổng thu nhập
sẽ được xác định dựa trên tổng thu nhập trung bình hàng tháng
trong thời gian mười hai (12) tháng ngay trước ngày xảy ra tai
nạn được bảo hiểm.

65

Trợ cấp chi phí đặc biệt – một khi mức miễn thường tai nạn
được bảo hiểm được thỏa mãn với quyền lợi này sẽ cung cấp
thanh toán cho những chi phí hợp lý và những chi phí chăm sóc
phát sinh cho các khoản mục đặc biệt được Bác sĩ của Người
được bảo hiểm bị tàn tật hoàn toàn phê duyệt để tích ứng với
khuyết tật của người này, chẳng hạn như cải tạo, thay đổi lại
nhà ở hoặc xe ô tô. Các quyền lợi này được giới hạn:
•175.000 đô-la Mỹ trong 10 năm đầu tiên sau ngày xảy ra tai
nạn được bảo hiểm;
•70.000 đô-la Mỹ cho 10 - 20 năm sau ngày xảy ra tai nạn
được bảo hiểm;
•85.000 đô-la Mỹ cho 20 - 30 năm sau ngày xảy ra tai nạn
được bảo hiểm;
•105.000 đô-la Mỹ cho 30 - 40 năm sau ngày xảy ra tai nạn
được bảo hiểm và
•125.000 đô-la Mỹ cho mỗi khoảng thời gian 10 năm sau đó
sau ngày xảy ra tai nạn được bảo hiểm.
Trợ cấp thương tích phụ trợ - Bao gồm các chi phí y tế và
nha khoa cho một thương tích do tai nạn xảy ra do một tai nạn
riêng biệt không liên quan đến tai nạn được bảo hiểm của
Người được bảo hiểm tàn tật hoàn toàn trong thời gian Người
được bảo hiểm được nhận Quyền lợi bảo hiểm tàn tật hoàn toàn
theo Hợp đồng bảo hiểm này. Quyền lợi này được giới hạn đến
100.000 đô-la Mỹ tính gộp chung đến suốt đời và theo mức
miễn thường là 2,000 đô-la Mỹ/năm.
Trợ cấp Giáo dục cao đẳng/đại học – Hợp đồng cung cấp
khoản thanh toán cho các chi phí tiêu chuẩn đủ để cho người
được bảo hiểm tàn tật hoàn toàn hoàn thành được bậc học cao
đẳng và/hoặc đại học của mình. Người được bảo hiểm phải bắt
đầu lại việc học tập trong vòng năm (5) năm và hoàn thành các
yêu cầu của cấp học (cấp bằng tốt nghiệp) trong vòng hai mươi
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(20) năm sau đó. Trợ cấp Giáo dục cao đẳng/đại học suốt đời
tối đa là 120.000 đô-la Mỹ.
Trợ cấp Phục hồi khả năng lao động - thanh toán cho các chi
phí hợp lý và các chi phí chăm sóc phát sinh cho các dịch vụ
phải trả trong suốt chương trình phục hồi chức năng hoặc trả
cho các dịch vụ tư vấn phục hồi nghề nghiệp nhằm giúp cho
người được bảo hiểm phát triển các kỹ năng cần thiết để làm
được một công việc thích hợp, và tìm được việc làm phù hợp.
Mức chi trả tối đa suốt đời đối với quyền lợi này là 60.000 đôla Mỹ.
Trợ cấp hội nhập – Hợp đồng bảo hiểm này cung cấp khoản
thanh toán tối đa là 50.000 đô-la Mỹ trong suốt cuộc đời để
Người được bảo hiểm tàn tật hoàn toàn tham gia vào một
chương trình phục hồi chức năng, chuyên ngành, cấp tốc tại
một cơ sở y tế được công nhận chuyên về nghiên cứu, phẫu
thuật, và huấn luyện, đào tạo cho các trường hợp bị chấn
thương tủy sống , hệ thần kinh, hoặc bị các chấn thương sọ não
kín trong vòng hai (2) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn được bảo
hiểm.
QUYỀN LỢI TỬ VONG
Hợp đồng này này sẽ trả 25,000 đô-la Mỹ nếu Người được
bảo hiểm chết do gặp phải tai nạn được bảo hiểm hoặc vấn bị
kéo dài chấn thương do tai nạn được bảo hiểm đó mà, không
phải do tất cả các nguyên nhân nào khác, trực tiếp dẫn đến cái
chết của Người được bảo hiểm trong vòng mười hai (12) tháng
sau ngày bị thương như vậy.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TRÙNG
Nếu bất kỳ mục chi phí được trả nhiều hơn điều khoản quy
định của Hợp đồng, thanh toán sẽ chỉ được thực hiện theo điều
khoản cung cấp quyền lợi lớn hơn.
CÁC ĐỊNH NGHĨA:
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"Tai nạn được bảo hiểm" có nghĩa là một tai nạn xảy ra trong
khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, mà trực tiếp dẫn đến bị
thương tật hoặc tử vong (không loại trừ bảo hiểm theo các điều
khảo loại trừ và các giới hạn hợp đồng) của người được bảo
hiểm, và điều đó: a) xảy ra trong khi người đó đang tham gia sự
kiện được bảo hiểm; hoặc b) xảy ra trong quá trình đi đến hoặc
trở về từ địa điểm của sự kiện được bảo hiểm; hoặc c) xảy ra
trong thời gian tạm trú tại địa điểm của sự kiện được bảo hiểm
tổ chức ở cách xa vị trí trường học của Người được bảo hiểm
trong khi Người được bảo hiểm tham gia vào hoạt động hay
việc đi lại được quản lý, tổ chức hoặc trực tiếp giám sát bởi một
quan chức đại diện cho trường học tham gia của người được
bảo hiểm; hoặc d) là kết quả của một tai biến tim mạch hoặc
đột quỵ hoặc trường hợp chấn thương tương tự khác do gắng
sức trong khi tham gia sự kiện được bảo hiểm; và: a) mà Người
được bảo hiểm bị lâm vào tình trạng tổn thất được bảo hiểm,
trong vòng hai mươi bốn (24) tháng liên tục ngay sau ngày xảy
ra tai nạn đó, vượt quá mức miễn thường tai nạn được bảo
hiểm; hoặc b) mà trực tiếp gây ra cái chết (không loại trừ bảo
hiểm theo các điều khảo loại trừ và các giới hạn hợp đồng) của
người được bảo hiểm trong vòng mười hai (12) tháng liên tục
ngay sau ngày xảy ra tai nạn đó.
"Mức miễn thường tai nạn được bảo hiểm" là khoản chi phí y
tế và/hoặc chi phí nha khoa và/hoặc chi phí phục hồi chức năng
và/hoặc chi phí chăm sóc nuôi dưỡng, như được nêu trong
Bảng mô tả các quyền lợi bảo hiểm, phát sinh do Người được
bảo hiểm chi trả do bị tai nạn được bảo hiểm trong thời hạn hai
mươi bốn (24) tháng liên tục ngay sau ngày tai nạn được bảo
hiểm đó xảy ra, mà không có quyền lợi được trả theo hợp đồng.
Các khoản chi này phải hội đủ điều kiện là tổn thất được bảo
hiểm theo hợp đồng.
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"Sự kiện được bảo hiểm", đối với các vận động viên chơi cho
một đội thể thao: (A) cuộc đấu loại chọn người vào đội đi thi
đấu thể thao liên trường theo lịch trình của nhà trường tham gia
của người được bảo hiểm; (B) các hoạt động của đội tuyển
chính thức; (C) luyện tập thể lực; hoặc (D) các buổi tập thực
hành.
Đối với các vận động viên chơi cho một đội thể thao, sự kiện
được bảo hiểm có nghĩa là phải được ủy quyền, tổ chức hoặc
trực tiếp giám sát của đại diện chính thức của Nhà trường tham
gia của Người được bảo hiểm (không bao gồm bất kỳ hoạt
động không trực tiếp nào là một phần của cuộc đấu loại chọn
người vào đội đi thi đấu thể thao liên trường, chẳng hạn như
của các trại tập huấn, trạm y tế và các sự kiện khác không do
Nhà trường tham gia của Người được bảo hiểm điều hành).
Sự kiện được bảo hiểm, đối với các huấn luyện viên Sinh
viên, những người quản lý sinh viên và các giảng viên sinh viên
có nghĩa là, chỉ có những hoạt động được bảo liên quan trực
tiếp với những hoạt động của cuộc thi kiểm tra để chọn đội thể
thao liên trường hoặc các hoạt động được bảo hiểm của các
lãnh đạo đội cổ động viên sinh viên và dưới sự giám sát trực
tiếp của đại diện chính thức của Nhà trường tham gia.
Đối với các lãnh đạo đội cổ động viên sinh viên, sự kiện
được bảo hiểm có nghĩa là: (a) các hoạt động được thực hiện
như một phần của đội hình vũ cho vòng đấu loại để chọ đội thể
thao liên trường theo lịch trình của Nhà trường tham gia của
người được bảo hiểm; hoặc (b) các buổi tập thực hành và các
buổi tập trung cổ động mà cả hai sự kiện này đều phải được ủy
quyền, tổ chức và trực tiếp giám sát của một huấn luyện viên
chính thức hay cố vấn của Nhà trường tham gia của người được
bảo hiểm đã được cấp chứng chỉ về an toàn, chứ không phải là
một thành viên của đội hình cổ vũ hoặc sinh viên khác, và để
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chuẩn bị cho một cuộc thi đấu kiểm tra của đội thể thao liên
trường.
Các huấn luyện viên hoặc cố vấn phải có chứng chỉ về an
toàn hiện hiện hành được cấp thông qua chương trình chính
thức được công nhận trên toàn quốc. Tuy nhiên, các yêu cầu về
chứng chỉ an toàn không áp dụng đối với các buổi thực hành
hoàn toàn do các thành viên đội múa hoặc đội rước linh vật
đứng ra tổ chức. Một sinh viên đại học có thể đáp ứng các yêu
cầu để cấp chứng nhận an toàn nếu:
i) Chính thức được nhà trường chỉ định làm huấn luyện viên
hoặc cố vấn chính thức; và
ii) Nhà trường đã trao cho sinh viên đó thẩm quyền ủy
quyền, tổ chức và trực tiếp giám sát.
Sự kiện được bảo hiểm, đối với các lãnh đạo đội cổ đông
viên Sinh viên, không bao gồm các hoạt động: cắm trại, khám
bệnh, các cuộc thi đấu quốc gia, gây quỹ, các sự kiện của cựu
sinh viên; trừ khi hoạt động đó liên quan trực tiếp với các hoạt
động của một cuộc thi đấu vòng loại để cho đội thể thao liên
trường hoặc do Nhà trường tham gia của người được bảo hiểm
tiến hành.
"Tổn thất được bảo hiểm" có nghĩa là các khoản chi phí hợp
lý và việc chăm sóc, điều dưỡng:
a) Chi phí y tế;
b) Chi phí nha khoa;
c) Chi phí phục hồi chức năng;
d) Chi phí chăm sóc nuôi dưỡng;
e) Chi phí chỉnh trị;
f) Chi phí đặc biệt;
g) Chi phí y tế và chi phí nha khoa được bảo hiểm theo các
quyền lợi thương tích phụ trợ;

70

h) Chi phí được bảo hiểm theo các quyền lợi phục hồi chức
năng lao động nghề nghiệp như mô tả trong Hợp đồng bảo
hiểm mà phát sinh do người được bảo hiểm đã bị tai nạn được
bảo hiểm.
Tổn thất được bảo hiểm cũng có thể gồm:
a) Chi phí đi học mà được bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm
giáo dục đại học,
và b) Chi phí theo chương trình được bảo hiểm theo quyền
lợi bảo hiểm hội nhập được như mô tả trong Hợp đồng bảo
hiểm phát sinh do người được bảo hiểm đã bị tai nạn được bảo
hiểm.
Một khoản chi phí sẽ được coi là tổn thất được bảo hiểm theo
Hợp đồng bảo hiểm sau khi đã qua tất cả các khâu đánh giá,
hiệu chuẩn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản khấu
trừ, xóa bỏ các khoản đã thanh toán, và các khoản phí đã
thương lượng) được áp dụng chỉ trong phạm vi mà các chi phí
cho các dịch vụ y tế cần thiết, và không loại trừ theo các điều
khoản loại trừ lệ phí và các điều khoản giới hạn trong Hợp
đồng bảo hiểm này. Hơn nữa, đối với những người được bảo
hiểm đã thỏa mãn được mức miễn thường tai nạn được bảo
hiểm thì tổn thất được bảo hiểm sẽ không bao gồm các chi phí
được duy trì liên tục sau thời hạn tương ứng của bảo hiểm đối
với từng khoản mục riêng (trừ khi đã được thể hiện trên bảng
mô tả các quyền lợi bảo hiểm).
"Việc đi lại được bảo hiểm" có nghĩa là việc đi lại của đội
hoặc cá nhân, vì mục đích đại diện cho nhà trường tham gia,
đến hoặc trở về từ địa điểm diễn ra sự kiện được bảo hiểm và
được ủy quyền của nhà trường tham gia của Người được bảo
hiểm. Việc đi lại được bảo hiểm đến một sự kiện được bảo
hiểm sẽ bắt đầu khi đón từ điểm khởi hành được ủy quyền và
chấm dứt khi đến địa điểm tổ chức sự kiện được bảo hiểm.
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Việc đi lại được bảo hiểm từ một sự kiện được bảo hiểm trở
về sẽ bắt đầu khi rời khỏi địa điểm của sự kiện được bảo hiểm
và chấm dứt khi trở về đến nơi xuất phát lúc ban đầu được bảo
hiểm.
"Chăm sóc nuôi dưỡng" có nghĩa là các dịch vụ y tế hoặc
điều trị cần thiết mà, bất kể ở đâu miễn là: (a) có thể được thực
hiện một cách an toàn bởi một người không có kỹ năng y tế; và
(b) cung cấp ở mức độ thường xuyên việc chăm sóc nuôi
dưỡng chủ yếu để giúp bệnh nhân trong các hoạt động sinh
hoạt hàng ngày, bao gồm (nhưng không giới hạn):
1) Chăm sóc cá nhân như trợ giúp việc đi lại, nâng đỡ và dìu
dắt ra vào giường nằm; giúp tắm rửa; giúp cho ăn bằng thìa,
ống …; tập vận động, mặc quần áo; thụt tháo và đi vệ sinh; 2)
các công việc nhà như chuẩn bị các bữa ăn hoặc các món ăn
kiêng riêng biệt; 3) đóng vai trò như bầu bạn hoặc người giữ trẻ
hoặc trông nom nhà cửa người bệnh; 4) giám sát việc uống
thuốc mà thông thường có thể tự uống; 5) vệ sinh răng miệng;
và 6) chăm sóc da và móng tay, móng chân ; hoặc là
(c) trong trường hợp là người được bảo hiểm tàn tật hoàn
toàn, không thể tự uống thuốc được.
Chăm sóc nuôi dưỡng không bao gồm các dịch vụ hoặc điều
trị: tập thể dục, vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức
năng, kể cả những dịch vụ mà có thể được trả theo hợp đồng
bảo hiểm này như là chi phí phục hồi chức năng.
Các dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng hoặc điều trị do thành viên
trực hệ của gia đình Người được bảo hiểm hoặc của một cá
nhân cư trú cùng với Người được bảo hiểm sẽ không có quyền
lợi được chi trả nếu như không có thỏa thuận rõ bằng văn bản
của Công ty. Chăm sóc nuôi dưỡng không bao gồm dịch vụ
Chăm sóc Y tế hoặc điều trị.
"Ngày hồi phục" có nghĩa là:
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a. Đối với người được bảo hiểm bị cắt bỏ hoàn toàn và không
thể khắc phục một cánh tay hoặc chân ở tại hoặc phía trên khớp
cổ tay hoặc mắt cá chân, nhưng không phải là người bị tàn tật
hoàn toàn thì Ngày hồi phục là vào ngày ngay sau thời hạn hai
mươi bốn (24) tháng liên tục, mà trong thời gian đó người được
bảo hiểm đã không phải điều trị y tế hoặc dịch vụ cần thiết do
tai nạn được bảo hiểm đã đã nhận được quyền lợi theo Hợp
đồng bảo hiểm;
b. đối với người được bảo hiểm không bị tàn tật hoàn toàn và
những người không bị cắt bỏ hoàn toàn và không thể khắc phục
một cánh tay hoặc chân ở tại hoặc phía trên khớp cổ tay hoặc
mắt cá chân, thì Ngày hồi phục là bắt đầu của:
1) ngày Người được bảo hiểm nhận được thông quan y tế để
tham gia vòng đấu loại thể thao liên trường; hoặc là
2) ngày ngay sau thời kỳ "hai mươi bốn" (24) tháng liên tục
mà trong thời gian đó người được bảo hiểm đã không phải điều
trị y tế hoặc dịch vụ cần thiết do tai nạn được bảo hiểm đã nhận
được quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm; hoặc là
c. Đối với người được bảo hiểm là bị người tàn tật hoàn toàn,
thì ngày hồi phục là ngày mà Người được bảo hiểm không còn
đủ tiêu chuẩn là tàn tật hoàn toàn theo định nghĩa tại mục này,
mà sẽ căn cứ vào điểm "b" ở trên.
"Chăm sóc y tế tại nhà" có nghĩa là chăm sóc và điều trị cho
người được bảo hiểm tại nhà của người đó, mà điều đó: (a) là
cần thiết để cải thiện tiến bộ và tính tích cực của các điều kiện
y tế đối với Người được bảo hiểm, hoặc (b) là cần thiết để cung
cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị cho người được bảo hiểm tàn
tật hoàn toàn mà bản thân họ không thể tự xử lý. Điều kiện
được Chăm sóc tại nhà:
a. Chương trình Chăm sóc y tế tại nhà phải được lập và phê
duyệt bằng văn bản của các bác sĩ điều trị, kể cả xác nhận bằng
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văn bản của các bác sĩ điều trị trong một bệnh viện hoặc cơ sở
chăm sóc mở rộng sẽ được yêu cầu trong trường hợp không có
chủ Chăm y tế tại nhà; và
b. Việc chăm sóc điều dưỡng và điều trị phải do một bệnh
viện hoặc cơ quan có giấy phép xác nhận được cung cấp dịch
vụ Chăm sóc Y tế tại nhà thực hiện.
c. Chăm sóc y tế tại nhà phải bắt đầu trong vòng bảy (7) ngày
kể từ ngày xuất viện hoặc cơ sở chăm sóc mở rộng hoặc cơ sở
phục hồi chức năng và được cơ sở nói trên thực hiện trước ngay
trong năm (5) ngày liên tục trở lên; và
d. Các biện pháp vật lý trị liệu, lời nói và lao động trị liệu
phải được bắt đầu kết hợp từ khi ra viện thông qua một cơ sở
phục hồi chức năng và được sự chấp thuận của bác sĩ điều trị.
Việc chăm sóc y tế tại nhà do thành viên trực hệ của gia đình
Người được bảo hiểm hoặc của một cá nhân cư trú cùng với
Người được bảo hiểm sẽ không có quyền lợi được chi trả nếu
như không có thỏa thuận rõ bằng văn bản của Công ty. Chăm
sóc nuôi dưỡng không bao gồm dịch vụ điều dưỡng hoặc y tá
tư nhân.
"Bệnh viện" có nghĩa là một tổ chức, đáp ứng tất cả các yêu
cầu sau đây:
a) được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (theo yêu cầu của
pháp luật) hoạt động;
và b) được mở mở cửa vào mọi lúc;
và c) hoạt động chủ yếu là chẩn đoán và điều trị bệnh trên cơ
sở nội trú;
và d) có một đội ngũ nhân viên với một (1) hoặc nhiều bác sĩ
có thể triệu tập đến mọi lúc;
và e) có dịch vụ điều dưỡng hai mươi bốn (24/24) giờ với đội
ngũ các y tá đã đăng ký;
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và f) không phải là một cơ sở chủ yếu chuyên về nghiệp vụ
điều dưỡng, phòng khám, nhà điều dưỡng, nhà nghỉ, trạm an
dưỡng, hoặc những cơ sở tương tự;
và g) có đủ các cơ sở, trang thiết bị để thực hiện các ca phẫu
thuật lớn hoặc cung cấp cho các cơ sở, thiết bị đó cho bệnh
nhân của mình thông qua thỏa thuận chính thức bằng văn bản
với các bệnh viện khác.
"Gia đình trực hệ" có nghĩa là người mẹ, cha, chị gái, anh
trai, chồng, vợ, con của người được bảo hiểm, là thành viên của
cùng một gia đình như người được bảo hiểm. Khi vắng mặt họ,
những người khác có thể được coi là "Gia đình trực hệ" là ông
bà, cô dì chú bác hay, những người chia sẻ cùng gia đình, hoặc
bất kỳ người nào khác chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho
việc chăm sóc Người được bảo hiểm.
"Phải chịu" hay "phát sinh" có nghĩa là khoản chi phí do
Người được bảo hiểm phải tiếp tục trả, sau khi đã qua tất cả các
khâu đánh giá, hiệu chuẩn (bao gồm, nhưng không giới hạn,
các khoản khấu trừ, xóa bỏ các khoản đã thanh toán, và các
khoản phí đã thương lượng). Tổn thất được bảo hiểm sẽ được
coi là phát sinh vào ngày điều trị hoặc dịch vụ được kết xuất
hoặc phát sinh việc mua hoặc thuê dịch vụ.
"Người được bảo hiểm" có nghĩa là:
a. Sinh viên đang tham dự hoặc có tên tronh danh sách tham
dự của Nhà trường tham gia và tham gia với tư cách:
1) Vận động viên của đội thể thao trong một giải đấu loại thể
thao liên trường đã cấp phép và công nhận của Nhà trường
tham gia; hoặc với tư cách
2) Lãnh đạo cổ động viên sinh viên của một đội cổ vũ được
Nhà trường tham gia chính thức công nhận (bao gồm các thành
viên đội múa và linh vật); hoặc
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3) Huấn luyện viên, quản lý sinh viên, huấn luyện viên của
đội thể thao trong vòng đấu loại thể thao liên trường được Nhà
trường tham gia cho phép và công nhận hoặc được đơn vị cổ vũ
do Nhà trường tham gia phê chuẩn chính thức công nhận;
b. Người được Nhà trường tham gia xác nhận và đã được
Công ty chấp thuận bằng văn bản và bảo lãnh trong hợp đồng
bảo hiểm; hoặc là
c. sinh viên tương lai đã tốt nghiệp trung học và đã ký cam
kết không hủy ngang để tham gia vào vòng đấu loại thể thao
liên trường (hoặc tương đương là cổ vũ) tại Nhà trường tham
gia.
"Chi phí y tế" có nghĩa là những chi phí hợp lý và chi phí
chăm sóc: a) trả cho dịch vụ xe cứu thương chuyên nghiệp để
vận chuyển y tế cần thiết đến và trở về từ bệnh viện; b) trả cho
bác sĩ để được chăm sóc y tế cần thiết và điều trị; c) trả cho
bệnh viện - cho dịch vụ nội trú y tế cần thiết, (không vượt quá
tỷ lệ phòng bán tư nhân cho mỗi ngày nằm viện, trừ khi cần có
phòng riêng do yêu cầu về mặt y tế); d) cho các dịch vụ bệnh
viện điều trị nội trú y tế cần thiết và vật tư, bao gồm các dịch
vụ chăm sóc đặc biệt, và các chi phí bệnh viện hàng ngày cho
dịch vụ bệnh viện của cá nhân (bao gồm cả truyền hình, phát
thanh, điện thoại, cắt tóc, và các dịch vụ làm đẹp với khoản
thanh toán tối đa 300 $ mỗi tháng); e) cho những thứ cần thiết
về y tế đối với bệnh nhân ngoại trú và phòng cấp cứu chăm sóc
và điều trị; f) ở lại tại cơ sở chăm sóc mở rộng; g) cho Chăm
sóc y tế tại nhà; h) cho y tá tư nhân; và i) cho các dịch vụ y tế
hoặc phẫu thuật, thuốc theo toa, và vật tư y tế khác thường
được sử dụng cho các dịch vụ điều trị hoặc chẩn đoán bệnh,
trong đó có những thứ cần thiết về mặt y tế và được bác sĩ chỉ
định trong phạm vi giấy phép hành nghề.
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"Nhà trường tham gia" có nghĩa là trường cao đẳng hoặc đại
học, là một thành viên chính thức của NCAA. Theo điều khảo
này, một thành viên lâm thời của NCAA mà sẽ trở thành một
thành viên chính thức của NCAA vào ngày 01 tháng 8 năm
2016 đến ngày 01 tháng tám năm học 2017, sẽ được coi là
thành viên chính thức của NCAA vào ngày 01 Tháng Tám năm
2016. Cũng theo điều khảo này này, một thành viên lâm thời
của NCAA mà sẽ trở thành thành viên chính thức của NCAA
vào ngày 1 tháng 8 năm 2017 đến ngày 01 tháng 8 năm học
2018, sẽ được coi là thành viên chính thức của NCAA vào ngày
1 tháng 8 năm 2017.
"Vòng đấu loại thể thao liên trường" có nghĩa là một môn thể
thao:
(a) được Nhà trường tham gia công nhận vị thế đội đại diện
của với tư cách của môn thể thao thuộc Hiệp hội thể thao đại
học quốc gia (NCAA);
và (b) dưới sự quản lý của Phòng thể thao liên trường của
Nhà trường;
và (c) Tư cách tham gia của các vận động viên sinh viên
được xem xét và chứng nhận phù hợp với luật, quy chế, hoặc
điều lệ của NCAA;
và (d) những người tham gia đã đủ điều kiện hoàn toàn sẽ
nhận được giải thưởng chính thức của Nhà trường.
"Chi phí phục hồi chức năng" có nghĩa là những chi phí hợp
lý và những chi phí nuôi dưỡng phục hồi chức năng và nghề
nghiệp y tế cần thiết phải trả cho:
(a) bác sĩ;
(b) dưới sự giám sát của một cơ sở phục hồi chức năng được
cấp phép;
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hoặc (c) của một cá nhân với có chứng chỉ hành nghề vật lý
trị liệu và phục hồi chức năng, y học thể thao hoặc điều trị liên
quan.
"Sinh viên" có nghĩa là cá nhân có tên trong danh sách học
viên và đang học với tư cách sinh viên chính quy tại Nhà
trường tham gia, hoặc được thừa nhận là sinh viên toàn thời
gian của Nhà trường tham gia.
"Người tàn tật hoàn toàn" hoặc "Bị tàn tật hoàn toàn” có
nghĩa là:
a. Trong thời gian bắt đầu vào ngày bị tai nạn được bảo hiểm
và kết thúc lúc 12:01 giờ trưa ngày thứ tư của tai nạn được bảo
hiểm:
1) Người được bảo hiểm, do hậu quả của tai nạn được bảo
hiểm, không có khả năng tham gia vào các hoạt động cơ bản
giống như người được bảo hiểm đã tham gia vào ngay trước khi
bị tai nạn có bảo hiểm; và
2) bị mất chức năng không thể hồi phục do hậu quả của tai
nạn được bảo hiểm về: a) nói; hoặc b) nghe ở cả hai tai; hoặc c)
mù cả hai mắt; hoặc d) liệt cả hai tay; hoặc e) liệt cả hai chân;
hoặc f) liệt một tay và một chân; hoặc g) giảm nghiêm trọng
chức năng tinh thần do chấn thương thân não hoặc thần các
trung khu thần kinh khác khiến cho Người được bảo hiểm
không thể thực hiện các chức năng bình thường hàng ngày.
b. Trong bất kỳ thời gian nào ngay sau đó;
1) do hậu quả của tai nạn được bảo hiểm, khôn người được
bảo hiểm không có khả năng tham gia vào bất cứ hoạt động
nghề nghiệp nào thích hợp với trình độ giáo dục, đào tạo, hoặc
kinh nghiệm của mình; và
2) Mất chức năng không thể hồi phục do bị tai nạn được bảo
hiểm, về: a) nói; hoặc b) nghe của cả hai tai; hoặc c) mù cả hai
mắt; hoặc d) liệt cả hai tay; hoặc e) liệt hai chân; hoặc f) liệt
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một tay và một chân; hoặc g) giảm nghiêm trọng chức năng
tâm lý - tinh thần do chấn thương thân não hoặc các trung khu
thần kinh khác khiến cho Người được bảo hiểm không thể thực
hiện được các chức năng bình thường hàng ngày.
CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ CÁC ĐIỀU
KHOẢN GIỚI HẠN
Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm, và mức miễn thường tai
nạn được bảo hiểm có thể không được đáp ứng bởi bất kỳ tổn
thất được bảo hiểm, bị tàn tật hoàn toàn, tàn tật một phần hoặc
tử vong do hoặc hoặc phát sinh từ:
(a) Tự hủy hoại hoặc cố gắng tự hủy hoại, trong khi tỉnh táo
hoặc bị mất trí, hoặc cố ý tự gây thương tích;
(b) Người được bảo hiểm đã vi phạm, hoặc cố tình vi phạm
về, luật hình sự hoặc phạm tội ác nghiêm trọng, điều khoản loại
trừ này không áp dụng đối với chấn thương cơ thể xảy ra tại cơ
sở, mà ở đó sự kiện được đang diễn ra và do việc tham gia của
Người được bảo hiểm vào sự kiện được bảo hiểm đó; hoặc là
(c) Người được bảo hiểm bị say sỉn, hoặc bị ảnh hưởng của
ma túy hoặc các chất gây nghiện trừ khi là theo sự kê đơn của
bác sĩ do yêu cầu về mặt y tế khác chứ không phải do nghiện
ngập, điều khoản loại trừ này không áp dụng đối với chấn
thương cơ thể xảy ra tại cơ sở, mà ở đó sự kiện được đang diễn
ra và do việc tham gia của Người được bảo hiểm vào sự kiện
được bảo hiểm đó.
Người được bảo hiểm sẽ được coi là say sỉn , nếu mức độ
cồn trong máu của người đó được xác định là đã vượt quá mức
quy định theo pháp luật của phương, nơi đã xảy ra tai nạn được
bảo hiểm, là say sỉn, nếu đang điều khiển xe cơ giới, bất kể
người được bảo hiểm thực tế có điều khiển xe cơ giới khi tai
nạn được bảo hiểm xảy ra hay không.
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(d) Bất kỳ chấn thương hay đau ốm mà người được bảo hiểm
mắc phải mà đã được Nhà trường tham gia của người được bảo
hiểm yêu cầu Người được bảo hiểm đó ký kết từ bỏ sự cứu trợ
miễn giảm mà nhà trường tham có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ
phải trả trên cơ sở thông báo của bác sĩ rằng việc tham gia của
người được bảo hiểm đã đặt người được bảo hiểm đó vào tình
huống gia tăng nguy cơ bị các chấn thương dạng này, cũng như
các tai biến tim mạch hoặc đột quỵ hoặc chấn thương khác phát
sinh.
Hợp đồng bảo hiểm không bao gồm, và mức miễn thường tai
nạn được bảo hiểm có thể không được đáp ứng do ốm đau hoặc
bệnh tật, trừ khi:
(a) đã được quy định tại các điều khoản về tổn thương phụ
trợ của hợp đồng bảo hiểm; hoặc là
(b) khi việc điều trị căn bệnh hay đau ốm đó là cần thiết về
mặt y tế và chính căn bệnh hoặc đau ốm đó là kết quả trực tiếp
của một tai nạn được bảo hiểm; hoặc là
(c) đối với trường hợp tai biến tim mạch hoặc đột quỵ hoặc
chấn thương tương tự khác do gắng sức trong khi tham gia sự
kiện được bảo hiểm.
Hồng Anh – Hồng Hạnh biên dịch theo NCAA Athletes
Injury Insurance Program

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CHƯƠNG
TRÌNH NCAA
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KỲ HẠN HỢP ĐỒNG 01/08/2016 đến
31/07/2018
Tài liệu này là một bản tóm tắt của Chương trình Bảo hiểm
tai nạn thương tích thảm khốc của NCAA. Hợp đồng bảo hiểm
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trong tập tin của NCAA bao gồm cả các quy định, các điều
khoản loại trừ và hạn chế, và điều kiện để được hưởng các
quyền lợi bảo hiểm. Nếu có sự khác biệt giữa điều khoản này
và hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng sẽ chi phối và khống chế
việc chi trả các quyền lợi.
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc bảo hiểm, xin vui lòng
liên hệ với quản trị viên chương trình bảo hiểm của NCAA, tại
800/245-2744 và (alentz@amerspec.com) hoặc Nikki
Hammond (nhammond@amerspec.com).
Hỏi: Tổ chức tham gia có phải phải làm đơn hoặc trả phí
bảo hiểm để được bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc của NCAA hay không?
Trả lời: Không, NCAA sẽ trả phí đầy đủ cho chương trình.
Tất cả các tổ chức là thành viên chính thức của NCAA sẽ được
tự động cấp bảo hiểm này.
Hỏi: Công ty bảo hiểm cho chương trình bảo hiểm tai nạn
thương tích thảm khốc của NCAA công ty nào?
Trả lời: Công ty Bảo hiểm Mutual of Omaha.
Hỏi: Làm thế nào để biết là mình đã bị chấn thương
nghiêm trọng và có cần phải báo cáo hay không?
Trả lời: Có hai tình huống mà một tổ chức phải báo cáo yêu
cầu bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích
thảm khốc NCAA. Đầu tiên là nếu một chấn thương nghiêm
trọng đã xảy ra mà đã dẫn đến hoặc có thể dẫn đến tàn tật.
Chấn thương thảm khốc thật sự, hiếm khi xảy ra, đòi hỏi phản
ứng và phối hợp tức thời. Các chấn thương sọ não hoặc chấn
thương cột sống nghiêm trọng cần được báo cáo chậm nhất là
trong ngày làm việc đầu tiên sau chấn thương.
Thời điểm khác để báo cáo yêu cầu bồi thường là khi chấn
thương xảy ra mà bạn tin là có khả năng vượt quá mức miễn
thường Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc
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NCAA. Bạn không thể biết điều này ngay sau chấn thương,
nhưng khi bạn nhận biết được thực chất của vấn đề là có một số
khả năng phải chi phí đến mức đó, thì tốt nhất là hãy báo cáo để
công ty bảo hiểm có thể thiết lập một hồ sơ bồi thường và tư
vấn cho bạn về các bước cần thiết.
Hỏi: tôi Báo cáo yêu cầu bồi thường cần phải có những
thông tin gì?
Trả lời: Để bắt đầu quá trình này, bạn chỉ cần cung cấp
những thông tin cơ bản:
1) Tên của tổ chức và người cần liên hệ,
2) Tên của người bị thương,
3) Môn thể thao mà họ đã chơi tại thời điểm chấn thương,
4) Loại chấn thương, và
5) Thời gian bị thương (ngày/tháng/năm).
Các thông tin khác sẽ được yêu cầu trong quá trình giải quyết
yêu cầu bồi thường, nhưng chỉ có thông tin cơ bản là cần thiết
cho việc lập hồ sơ bồi thường để bắt đầu làm việc với tổ chức.
Các tổ chức sẽ làm việc trực tiếp với Mutual of Omaha suốt
quá trình khiếu nại.
Hỏi: Mức miễn thường bảo hiểm là gì?
Trả lời: Mức miễn thường bảo hiểm là tổng số tiền chi phí y
tế đủ điều kiện phát sinh do hậu quả của một chấn thương vẫn
phải tiếp tục trả trong sự kiện được bảo hiểm trước khi các
quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm
khốc NCAA được giải quyết.
Mức miễn thường phải được đáp ứng trong vòng hai năm sau
ngày bị chấn thương. Mức miễn thường là 90.000 đô-la Mỹ
(Lưu ý: Mức miễn thường là 75,000 đô-la Mỹ cho các tổ chức
tham gia chương trình bảo hiểm y tế, tai nạn theo nhóm của
NCAA).
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Hỏi: Có ai được thanh toán Mức miễn thường bằng tất cả
các quyền lợi bảo hiểm?
Trả lời: Không, bởi vì có một số loại hình bảo hiểm được
đưa vào hợp đồng bảo hiểm. Bất cứ ai đáp ứng được mức miễn
thường là hội đủ điều kiện cho y tế, nha khoa, phục hồi chức
năng và các quyền lợi chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng có những
quyền lợi khác theo hợp đồng chỉ dành cho những cá nhân bị
tàn tật hoàn toàn do hậu quả của chấn thương được bảo hiểm.
Các quyền lợi chỉ dành cho cá nhân bị tàn tật hoàn toàn bao
gồm, nhưng không giới hạn trợ cấp tàn tật, trợ cấp chi phí đặc
biệt, trợ cấp giáo dục đại học, và trợ cấp chi phí điều chỉnh
cuộc sống gia đình.
Hỏi: Ai trả số tiền của Mức miễn thường?
Trả lời: Quy định của NCAA yêu cầu tất cả các tổ chức xác
nhận rằng sinh viên-vận động viên có bảo hiểm đối với các
khoản chi phí y tế trong phạm vi Mức miễn thường của hợp
đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc của NCAA.
Giả sử tất cả các tổ chức đều tuân thủ đúng quy định này thì
Mức miễn thường của chương trình bảo hiểm tai nạn thương
tích thảm khốc sẽ được bảo trợ bằng phạm vi bảo hiếm của các
sinh viên-vận động viên hoặc phạm vi bảo hiểm cá nhân của
cha mẹ hoặc thông qua hợp đồng bảo hiểm y tế, tai nạn cơ bản
do tổ chức đó thực hiện (hoặc thông qua chương trình tự bảo
hiểm tự nguyện chính thức của tổ chức kế).
Tinh thần của những quy định của pháp luật này là để tránh
xảy ra tình huống mà sinh viên-vận động viên đang phải đối
mặt là phải trả số tiền theo mức miễn thường Hợp đồng bảo
hiểm tai nạn thương tích thảm khốc NCAA bằng tiền túi của
mình.
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Hỏi: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc
NCAA có chi trả các quyền lợi ngay lập tức sau khi mức
miễn thường đã được đáp ứng?
Trả lời: Hợp đồng này được thiết kế để trả tiền sau khi tất cả
các nguồn khác nhau của bảo hiểm và các quyền lợi đã được sử
dụng hết. Vì vậy, nếu một sinh viên-vận động viên có bảo hiểm
y tế thông qua cha mẹ của mình cộng với các tổ chức mua hợp
đồng bảo hiểm y tế phổ thông, có thể Hợp đồng bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc NCAA sẽ không tham gia vào các
yêu cầu bồi thường ngay cả khi mức miễn thường của hợp
đồng này đã được đáp ứng (nếu tất cả các chi phí đều được bảo
hiểm thông qua các kênh khác, thì Hợp đồng bảo hiểm NCAA
sẽ không vào cuộc).
Nếu sinh viên-vận động viên không có bảo hiểm, thì hợp
đồng bảo hiểm y tế thứ cấp của tổ chức sẽ có khả năng trả số
tiền trong phạm vi mức miễn thường Hợp đồng bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc NCAA, và Hợp đồng bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc NCAA sẽ bắt đầu chi trả ngay sau
đó.
Tất nhiên, có rất nhiều kịch bản có thể dược thực hiện. Các
quyền lợi phi y tế có thể trở thành có hiệu lực cho cá nhân bị
tàn tật hoàn toàn một mức miễn thường bảo hiểm y tế đã được
đáp ứng.
Hỏi: Nói chung, Chương trình bảo hiểm tai nạn thương
tích thảm khốc NCAA cung cấp những quyền lợi gì?
Trả lời: Có ba (3) các loại quyền lợi có sẵn trong Chương
trình bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc NCAA.
Đó là: trợ cấp y tế, trợ cấp thương tật thực sự nghiêm trọng,
và quyền lợi tử vong. trợ cấp y tế có sẵn cho những người được
bảo hiểm đáp ứng đủ mức miễn thường trong khung thời gian
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cần thiết và phải chịu chi phí y tế vượt quá mức miễn thường
do chấn thương duy trì trong sự kiện được bảo hiểm.
Trợ cấp thương tật thực sự nghiêm trọng là có sẵn cho cá
nhân bị tàn tật hoàn toàn theo quy định trong hợp đồng. Những
quyền lợi này bao gồm cả những quyền lợi như trợ cấp đặc biệt
cho việc sửa đổi nhà ở và xe cộ, tư vấn gia đình, phục hồi chức
năng và giáo dục đại học.
Quyền lợi tử vong là 25.000 $ được trả cho trường hợp chết
do tai nạn hay chấn thương trong một sự kiện được bảo hiểm.
Hỏi: Những sự kiện nào có trong hợp đồng bảo hiểm tai
nạn thương tích thảm khốc?
Trả lời: Đối với vận động viên của một đội thể thao, các sự
kiện được bảo hiểm bao gồm các cuộc thi đấu theo lịch trình
của tổ chức của mình, các hoạt động của đội tuyển chính thức,
các buổi tập thể lực, và thực hành được uỷ quyền, tổ chức, hoặc
trực tiếp giám sát của đại diện chính thức của tổ chức.
Một số hoạt động không được bảo hiểm đối với các sinh
viên-vận động viên là những hoạt động mà không phải là trực
tiếp một phần của chương trình thể thao của đội tuyển nhà
trường như cắm trại, tư vấn ở phòng khám, hoặc các sự kiện
khác do các tổ chức ở bên ngoài tiến hành.
Do việc luyện tập thể lực có thể có ý nghĩa khác nhau đối với
những người khác nhau nên hợp đồng bảo hiểm sẽ có khái
niệm cụ thể các dạng luyện tập thể lực được bảo hiểm.
Để được bảo hiểm, việc luyện tập thể lực phải đáp ứng ba
tiêu chí. 1) Nó phải được ủy quyền bởi, do tổ chức, hoặc trực
tiếp giám sát bởi đại diện chính thức của tổ chức. 2) Nó phải
góp phần trực tiếp vào khả năng của sinh viên-vận động viên
tham gia với tư cách vận đông viên trong môn thể thao chuyên
sâu của mình. 3) Và, cuối cùng, nó phải diễn ra tại các cơ sở
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tập luyện của tổ chức hoặc một cơ sở tập luyện được ủy quyền
của tổ chức.
Hỏi: Thế nào là "bị tàn tật hoàn toàn"?
Trả lời: Khái niệm bị tàn tật hoàn toàn khác nhau tùy theo
thời gian đã trôi qua sau chấn thương. Trong cả hai trường hợp,
cá nhân đó phải chịu những tổn thất không thể hồi phục về
chức năng nói, nghe cả hai tai, mù cả hai mắt, liệt cả hai tay,
liệt cả hai chân, liệt một cánh tay và một chân, hoặc đã suy
giảm nghiêm trọng khả năng lực tâm thần do chấn thương vùng
thân não hoặc chấn thương thần kinh khác mà người đó không
thể thực hiện các được chức năng sinh hoạt bình thường hàng
ngày.
Ngoài ra, người đó cũng phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:
1) Đối với giai đoạn bắt đầu từ ngày bị tai nạn cho đến hết
ngày thứ tư, không có khả năng tham gia vào các hoạt động
đáng kể giống như người đó đã từng tham gia ngay trước khi bị
tai nạn ;
và 2) Đối với thời gian sau đó, không có khả năng tham gia
vào bất cứ hoạt động nghề nghiệp hay công việc để bù trừ hoặc
có ích để có thể thích hợp được với việc học tập, huấn luyện
hoặc trải nghiệm.
Hỏi: Vòng đấu loại thể thao liên trường là gì?
Trả lời: Vòng đấu loại thể thao liên trường là gì có nghĩa là
một môn thể thao:
a) đã được tổ chức tham gia chấp nhận vị thế đội tuyển nhà
trường với tư cách một môn thể thao của NCAA;.
và b) được quản lý bởi ban tổ chức, thể chế của thể thao liên
trường.
và c) vị thế đủ tư cách tham gia của sinh viên-vận động viên
được xem xét và chứng nhận phù hợp với điều lệ của, luật thi
đấu, hoặc quy chế của NCAA;
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và d) cho phép những người tham gia đủ điều kiện được
nhận giải thưởng chính thức của tổ chức tham gia.
Ba trong số các tiêu chí (a, b, d) là riêng đối với tổ chức. Đối
với tiêu chí c., có ba hạng giải thể thao áp dụng. Đây là những
giải thể thao vô địch, thể thao mới nổi, và các giải thể thao mà
NCAA đã cấp giấy miễn trừ đặc biệt cho một tổ chức riêng vì
tổ chức đó cần sử dụng thể thao để đáp ứng các yêu cầu tài trợ
thể thao cho thành viên.
NCAA có một danh sách các môn thể thao. Trong trường
hợp yêu cầu bồi thường, các công ty bảo hiểm xác nhận với tổ
chức và NCAA rằng tất cả các tiêu chí đều được đáp ứng.
Hỏi: Tổ chức của tôi sẽ vẫn được bảo hiểm như một môn
thể thao đội tuyển nhà trường nếu không có giải vô địch
NCAA cho môn thể thao đó?
Trả lời: Có thể, đó là một môn thể thao mới nổi cho phụ nữ
hoặc nếu nó là một môn thể thao mà NCAA đã cấp giấy miễn
trừ đặc biệt cho tổ chức riêng của bạn.
Để được đủ tiêu chuẩn, môn thể thao cũng phải có tư cách
đội tuyển nhà trường tại tổ chức của bạn, được quản lý bởi ban
thể thao của bạn, và cho phép người tham gia được nhận giải
thưởng chính thức của tổ chức của bạn.
Hỏi: Tổ chức tôi có được bảo hiểm cho các cuộc thi đấu và
tập luyện bên ngoài nước Mỹ hay không?
Trả lời: Có, nếu cuộc thi đấu hoặc tập luyện đó đáp ứng
được định nghĩa sự kiện được bảo hiểm. Định nghĩa sự kiện
được bảo hiểm đòi hỏi cuộc thi đấu và các buổi tập luyện phải
được "ủy quyền, tổ chức, hoặc giám sát trực tiếp bởi đại diện
chính thức của Tổ chức tham gia của Người được bảo hiểm."
Nếu các cuộc thi đấu quốc tế hoặc tập luyện mà trong đó Tổ
chức tham gia của bạn đáp ứng định nghĩa này, thì đội sẽ được
bảo hiểm.
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Sẽ là không đáp ứng được định nghĩa nếu sự kiện đó không
trực tiếp một phần của vòng đấu loại thể thao liên trường,
chẳng hạn như cắm trại, tư vấn ở phòng khám, hoặc các sự kiện
khác không được tiến hành bởi Tổ chức tham gia.
Hỏi: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc có
bảo vệ cho các buổi tập luyện ngoài mùa thi đấu hay không?
Trả lời: Theo bất kỳ các quy định hạn chế nào của NCAA,
việc luyện tập phải được ủy quyền, tổ chức, hoặc trực tiếp giám
sát của đại diện chính thức của tổ chức tham gia của người
được bảo hiểm thì mới đủ điều kiện là một sự kiện được bảo
hiểm đủ điều kiện theo hợp đồng này.
Việc tập luyện thể lực được ủy quyền, tổ chức, hoặc trực tiếp
giám sát cũng được bảo hiểm. Xin lưu ý rằng hợp đồng bảo
hiểm định nghĩa tập luyện thể lực là tập luyện, được thực hiện
bên ngoài các buổi tập, mà trực tiếp góp phần hướng tới khả
năng của Người được bảo hiểm để tham gia với tư cách vận
động viên trong đội thể thao tại vòng đấu loại thể thao liên
trường.
Việc tập luyện này phải diễn ra tại các cơ sở tập luyện thể
thao của tổ chức tham gia hoặc một cơ sởtập luyện khác được
ủy quyền riêng của tổ chức tham gia.
Hỏi: Các cuộc thi đấu với các tổ chức của NCAA có được
bảo hiểm không?
Trả lời: Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể. Miễn là cmôn thể
thao đáp ứng được định nghĩa Vòng đấu loại thể thao liên
trường (xem ở trên) và thi đấu theo lịch trình được ủy quyền, tổ
chức, hoặc trực tiếp giám sát của đại diện chính thức của tổ
chức này, thì sẽ được bảo hiểm.
Hỏi: Các lãnh đạo đội cổ vũ, linh vật, và các huấn luyện
viên, cán bộ quản lý, giáo viên sinh viên có được bảo hiểm
không?
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Trả lời: Các huấn luyện viên, người quản lý sinh viên, và các
giáo viên của sinh viên được bảo hiểm đối với những hoạt động
liên quan trực tiếp với các hoạt động được bảo hiểm của một
đội thể thao liên trường đủ tiêu chuẩn- miễn là các hoạt động
này dưới sự giám sát trực tiếp của một đại diện chính thức Tổ
chức tham gia.
Những người lãnh đạo đội cổ vũ và linh vật được bảo hiểm
đối với các hoạt động thực hiện như một phần của đơn vị cổ vũ
cho một cuộc thi đấu của đội thể thao liên trường đủ tiêu chuẩn
theo lịch của tổ chức tham gia . Họ cũng được bảo hiểm cho
các buổi tập luyện để chuẩn bị cho cổ vũ tại các đại hội thể thao
và các cuộc mit tinh cổ động. Những người lãnh đạo đội cổ vũ
không được bảo hiểm trong khi tập luyện cho hoặc tham gia
cắm trại, tư vấn phòng khám, hoặc các cuộc thi cổ vũ. Các hoạt
động dẫn đội cổ vũ phải được ủy quyền, tổ chức và giám sát
trực tiếp bởi một huấn luyện viên hay cố vấn chính thức được
cấp chứng nhận an toàn (không phải là một sinh viên đại học).
Hỏi: Các hoạt động trại cổ vũ có được coi là tập luyện theo
hợp đồng bảo hiểm này?
Trả lời: Không, hợp đồng bảo hiểm NCAA không bao gồm
bất kỳ hoạt động nào của đội cổ vũ mà không gắn trực tiếp với
các hoạt động của một đội thể thao liên trường đủ tiêu chuẩn,
chẳng hạn như cắm trại, tư vấn phòng khám, hoặc các cuộc thi
đấu quốc gia, gây quỹ, và các sự kiện của cựu sinh viên.
Hỏi: sinh viên-vận động viên có được bảo hiểm hay không
nếu sinh viên-vận động viên đó được xác định là mắc bệnh
tim nặng hoặc mắc phải căn bệnh khác?
Trả lời: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc
NCAA được thiết kế để đem lại lợi ích cho những trường hợp
tai nạn được bảo hiểm, không phải là bệnh tật hoặc ốm đau, trừ
khi đó là kết quả trực tiếp của một tai nạn được bảo hiểm. Đối
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với các vấn đề về tim mạch cụ thể, hợp đồng bảo hiểm được
mở rộng để bảo vệ cho tai nạn tim mạch hoặc đột quỵ hoặc
chấn thương tương tự khác do sự gắng sức trong khi tham gia
vào một sự kiện được bảo hiểm.
Hỏi: Xin giải thích về bảo hiểm cho việc chăm sóc y tế tại
nhà, chăm sóc nuôi dưỡng và y tá tư nhân tư nhân.
Trả lời: Hợp đồng bảo hiểm này cung cấp lên đến 100.000
đô-la Mỹ mỗi năm cho chăm nuôi, Chăm sóc y tế tại nhà, hoặc
kết hợp của cả hai. Nó cũng cung cấp lên đến 250.000 đô-la
Mỹ cho mỗi năm cho dịch vụ y tá tư nhân. Tối đa cho mỗi năm
dương lịch phải trả cho tất cả ba quyền lợi này là 250.000 đô-la
Mỹ. Trong khi các dịch vụ Chăm sóc y tế tại nhà và dịch vụ y
tá tư nhân phải do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nuôi
dưỡng tiến hành.
Hỏi: Các điều khoản quy định về thu hồi và/hoặc thế quyền
áp dụng như thế nào theo các điều khoản của Hợp đồng bảo
hiểm tai nạn thương tích thảm khốc?
Trả lời: Quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần khoản thanh
toán được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng bảo
hiểm này được chuyển giao cho các công ty bảo hiểm. Người
được bảo hiểm không được làm điều gì để ảnh hưởng các
quyền đó. Theo yêu cầu của công ty bảo hiểm, Người được bảo
hiểm sẽ thực hiện hành động pháp lý hoặc hỗ trợ các công ty
bảo hiểm trong việc thực thi các quyền đó.
Bất cứ số tiền thu hồi được của Người được bảo hiểm do bị
tai nạn được bảo hiểm và cho quyền lợi cũng có thể được trả
theo Hợp đồng bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc sẽ được
sử dụng để giảm các khoản thanh toán khác do Người được bảo
hiểm. Quy định này được thiết kế để tránh cho người có thương
tích bị thu hai lần đối với cùng khoản chi phí.
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Công ty bảo hiểm đồng ý không tìm kiếm sự thế quyền đối
với NCAA hoặc tham gia Tổ chức.
Hỏi: Người được bảo hiểm phải sử dụng một bác sĩ do
công ty bảo hiểm cung cấp?
Trả lời: Không. Người được bảo hiểm được tự do sử dụng
các dịch vụ của bác sĩ do họ lựa chọn cho việc chăm sóc y tế và
điều trị cần thiết. Vị bác sĩ này phải được cấp phép và cung cấp
dịch vụ hoặc điều trị trong phạm vi của giấy phép đó.
Hỏi: Cần thiết về y tế nghĩa là gì?
Trả lời: Cần thiết về y tế là một thuật ngữ được định nghĩa
trong hợp đồng bảo hiểm. Một cách tóm tắt, cần thiết về y tế có
nghĩa là một dịch vụ hoặc cung cấp được ra lệnh, kê toa, hoặc
đưa ra bởi một bác sĩ hoặc bệnh viện mà được cung cấp chẩn
đoán hoặc điều trị, phù hợp và nhất quán với các triệu chứng,
miễn là phù hợp với các tiêu chuẩn chuyên môn được chấp
nhận nói chung , và việc cung cấp hoặc mức độ thích hợp nhất
có thể được cung cấp trên cơ sở chi phí hiệu quả.
Hỏi: Vận động viên thực tế là nam trong một đội tuyển nữ
có đủ điều kiện để được bảo hiểm theo Chương trình bảo
hiểm tai nạn thương tích thảm khốc không?
Trả lời: Quy tắc và quy định của NCAA cho phép vận động
viên nam được đưa vào danh sách đội hình cho đội tuyển nữ.
Như vậy, có thể là họ đáp ứng được các yêu cầu về "vận động
viên" được sử dụng trong Chương trình bảo hiểm tai nạn
thương tích thảm khốc.
Những "vận động viên" thực sự này phải (a) đáp ứng các yêu
cầu Tổ chức giống như tất cả các thành viên khác của đội tuyển
(b) đáp ứng tất cả các yêu cầu của NCAA, và (c) có tên trong
hồ sơ và được đưa vào danh sách đội hình đã được đệ trình bởi
Tổ chức tương ứng. Do đó, vận dộng viên thực tế là nam có tên
được ghi nhận / đệ trình với tư cách thành phần của danh sách
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đội hình cho đội tuyển nữ trước ngày xảy ra tai nạn hoặc
thương tích bất kỳ sẽ được bảo hiểm theo Chương trình bảo
hiểm tai nạn thương tích thảm khốc NCAA. Bất cứ ai không
đáp ứng những yêu cầu này, và đã không được đưa vào hồ xơ
trước ngày xảy ra tai nạn hoặc thương tích, sẽ không được xem
xét bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm tai nạn thương tích
thảm khốc này.
Hỏi: Nếu tôi có một câu hỏi chung về hợp đồng này hoặc
muốn báo cáo yêu cầu bồi thường, thì phải gửi tới đâu?
Trả lời: Tất cả các câu hỏi liên quan đến hợp đồng bảo hiểm
đều có thể được chuyển đến người quản trị chương trình, Công
ty bảo hiểm rủi ro & Dịch vụ bảo hiểm đặc biệt Hoa Kỳ, xin
vui lòng liên hệ với Abby Lentz tại 800/245-2744
(alentz@amerspec.com) của Nikki Hammond (nhammond@amerspec.com).
Đức Anh biên dịch theo NCAA Injury Insurance Program
FAQs
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V. Jamaica
Jamaica đã trở thành một trong những nước đang phát triển
đầu tiên cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế cho các
vận động viên quốc gia của mình, với lễ ra mắt Chương trình
bảo hiểm cho các vận động viên Jamaica của Thủ tướng Chính
phủ, Ngài Portia Simpson Miller.
Tại buổi họp báo ra mắt, tổ chức tại Văn phòng của Thủ
tướng Chính phủ, bà Simpson Miller cho biết sáng kiến này thể
hiện sự tiến bộ thực sự và là một minh chứng sâu sắc về đầu tư
của Chính phủ cho nhân dân và đặc biệt là cho giới trẻ của
Jamaica.
Bà lưu ý thêm rằng Chương trình này cũng là một ví dụ về
đầu tư vào tiềm năng kinh tế của quốc gia.
"Với việc ra mắt Chương trình bảo hiểm cho các vận động
viên của mình, Jamaica là một trong những nước thực hiện
chính sách đối với vận động viên tốt nhất của cộng đồng thể
thao quốc tế. Chúng ta cũng đang đi tiên phong trong lĩnh vực
này so với các quốc gia đang phát triển. Đó là một thành tích
quốc gia đáng được ghi nhận, "Bà nói.
Việc xác lập Chương trình bảo hiểm này, sẽ có hiệu lực vào
ngày 1 tháng 2, là kết quả của Chính sách thể thao quốc gia,
được đề xuất năm 2013.
Ngoài ra, chương trình còn được thiết lập trên cơ sở một loạt
các cuộc tham vấn với các hiệp hội thể thao, các vận động viên,
khu vực tư nhân, các câu lạc bộ thanh thiếu niên, các trường đại
học, các bên tham gia ký kết về thể thao khác nhau, tất cả đều
đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc cung cấp chi phí y tế cho
các vận động viên.
Thông qua Tập đoàn công ty Guardian Life Ltd, Chương
trình sẽ cung cấp bảo hiểm y tế theo nhóm cho 1.323 vận động
viên từ 28 hiệp hội và liên đoàn thể thao quốc gia đã có tên
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trong danh sách đăng ký, trong khi bảo hiểm nhân thọ theo
nhóm và bảo hiểm tai nạn cá nhân sẽ được cung cấp bởi Tập
đoàn bảo hiểm Allied Insurance Brokers, thông qua Sagicor.
Chính phủ đóng góp 95% cho chi phí bảo hiểm và phần còn
lại sẽ do các hiệp hội và các liên đoàn thể thao quốc gia cùng
nhau chung cung cấp.
Các văn bản thỏa thận cung cấp các nguồn vốn trong vòng ba
năm tới để hỗ trợ cho Chương trình đã được ký kết với Quỹ
Phát triển thể thao, Quỹ Y tế Quốc gia (NHF) và Quỹ Phát triển
Du lịch (TEF).
Thủ tướng Chính phủ, Ngài Portia Simpson Miller, đã ký các
hợp đồng để hoàn tất Chương trình bảo hiểm vận động viên
Jamaica, tại buổi ra mắt vào thứ Năm, ngày 28 tháng Giêng tại
Văn phòng của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình sẽ cung
cấp bảo hiểm y tế và nhân thọ cho 1.323 vận động viên quốc
gia.
Xin nhớ rằng Jamaica có một lịch sử thể thao trong nước và
quốc tế lâu dài và nổi bật, Thủ tướng Chính phủ đã nói Chương
trình được hỗ trợ bởi người dân Jamaica, những người rất biết
ơn các vận động viên.
"Vận động viên của chúng ta không chỉ là cội nguồn của
niềm tự hào và niềm vui mãnh liệt. Đối với chúng ta, thể thao
cũng đại diện cho một phần không thể thiếu của nền văn hóa và
là ngành công nghiệp sáng tạo của nền kinh tế Jamaica", bà cho
hay.
Thủ tướng cho biết Chính phủ đã cam kết đảm bảo về y tế,
chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội, sự an toàn và thịnh vượng
của các vận động viên Jamaica.
Bà đã bày tỏ sự biết ơn đối với các tổ chức đã hỗ trợ tài
chính và ca ngợi vị Bộ trưởng phụ trách thể thao, Ngài Natalie
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Neita Headley, đã làm việc hết sức mình để Chương trình có
được kết quả như ngày hôm nay.
Đồng thời, Thư ký thường trực tại Văn phòng của Thủ tướng
Chính phủ, Elaine Foster-Allen, trong bài phát biểu chào mừng
tại buổi lễ, cũng ca ngợi việc thiết lập Chương trình này.
"Chương trình này sẽ phục vụ các vận động viên quốc gia
của chúng ta, những người đã cam kết đại diện cho đất nước
của mình trên trường quốc tế và khu vực, và các hiệp hội quốc
gia sẽ tạo điều kiện cho họ phát triển, hoàn thiện các kỹ năng
cũng như tài năng của mình", Bà nói.
Thanh Hương biên dịch theo www.jis.gov.jm
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TRÍCH TỪ TỜ TRÌNH GỬI TỚI NỘI CÁC VỀ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM VẬN ĐỘNG VIÊN
JAMAICA
Nội các Jamaica đã ra quyết định chấp thuận cho thực hiện
Chương trình bảo hiểm Vận động viên (JAIP) bao gồm:
a) Sự tham gia của chuyên gia xác định phí bảo hiểm và quản
trị rủi ro để tiến hành nghiên cứu để đưa ra các thông tin về
quyền lợi cuối cùng và những điều khoản và điều kiện của
Chương trình bảo hiểm Vận động viên (JAIP), và
b) Việc chọn mua các dịch vụ của nhà cung cấp/ nhà môi
giới bảo hiểm nhân thọ/ y tế để thực hiện Chương trình bảo
hiểm Vận động viên (JAIP).
SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
Chính sách thể thao quốc gia (2013) vạch rõ ý định của
Chính phủ sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc phát
triển y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn và an ninh xã
hội, và cuộc sống sung túc của tất cả các vận động viên.
Chính sách tiếp nhận và ghi nhận những đóng góp xuất sắc
của các vận động viên quốc gia đã làm cho hình ảnh và thương
hiệu của Jamaica được đề cao.
Chính sách thể thao quốc gia cam kết Chính phủ Jamaica
theo đuổi việc thiết lập và duy trì Chương trình bảo hiểm y tế
và nhân thọ, lương hưu/niên kim và nghỉ hưu bền vững đối với
tất cả các vận động viên quốc gia đủ điều kiện.
Trong quá trình xây dựng Chính sách thể thao quốc gia,
mười một cuộc tham vấn đã được tổ chức từ ngày 11/05 đến
06/06, năm 2012.
Khoảng 264 người từ 210 tổ chức, bao gồm cả các bên liên
quan trong các nhóm ngành thể thao và cộng đồng, đã tham gia
vào quá trình này. Mặc dù thừa nhận rằng Quỹ Phát triển Thể
thao đã có điều khoản quy định về phúc lợi cho vận động viên,
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trong quá trình tham vấn vẫn luôn luôn có những ý kiến thỉnh
cầu, hối thúc Chính phủ quan tâm đến việc cung cấp bảo hiểm
cho các vận động viên.
Đề nghị này đã được lồng ghép trong chính sách thể thao
quốc gia với vị thế là một vấn đề chính sách quan trọng mà
Chính phủ sẽ tìm cách giải quyết. Trên cơ sở đó, Văn phòng
Thủ tướng Chính phủ bắt đầu công việc xây dựng chương trình
y tế và bảo hiểm nhân thọ cho các vận động viên quốc gia.
Jamaica có bốn mươi hai (42) Hiệp hội và Liên đoàn thể thao
quốc gia từ hai mươi tám (28) môn thể thao, bao gồm các các
môn thể thao đồng đội, đại diện cho Jamaica ở cấp quốc tế. Tất
cả các vận động viên đại diện cho Jamaica phải được Hiệp hội
hoặc Liên đoàn thể thao quốc gia của họ công nhận.
Hiện nay, có 2.714 vận động viên có tên đăng ký trong cơ sở
dữ liệu vận động viên quốc gia của Ủy ban chống doping
Jamaica (JADCO), đây là những vận động viên đại diện cho
Jamaica ở cấp quốc tế.
Thực chất của các hoạt động mà vận động viên tham gia, cho
dù trong huấn luyện hoặc thi đấu, đều có nguy cơ cao về chấn
thương. Các vận động viên cần phải có một cơ thể được chuẩn
bị tốt và không bị chấn thương để lập nên thành tích ở mức cao
nhất của mình, vì đó là thành tích quyết định con đường sự
nghiệp của họ.
Trong khi một số vận động viên đại diện cho Jamaica ở cấp
quốc tế nhận được sự bảo trợ, tài trợ và lợi ích tiền tệ khác từ
các tổ chức doanh nghiệp hoặc dới hình thức phần thưởng tại
các giải hay các cuộc thi đấu thể thao, thì nhiều người trong số
họ còn là học sinh trung học hoặc sinh viên đại học và cần có
sự hỗ trợ thêm để tiếp tục để tham gia tập luyện ở các môn thể
thao khác nhau.
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Một số nhận được mức hỗ trợ tài chính giúp cho việc phát
triển sự nghiệp vận động viên, song sự hỗ trợ này thường
không bền vững về mặt tài chính và không nhất thiết phải
chuyển cho vận động viên khi cần sử dụng các dịch vụ y tế để
điều trị chấn thương hoặc phục hồi chức năng sau chấn thương.
Việc cung cấp Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho vận
động viên do đó sẽ cho phép họ có quyền sử dụng quyền lợi
bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ để giải quyết bệnh tật và
chấn thương thể thao liên quan, và sẽ hỗ trợ họ trong việc kéo
dài sự nghiệp vận động viên.
CHỨC NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
ATHLETE JAMAICA (JAIP)
Ủy ban phát triển và Phúc lợi vận động viên của Hội đồng
thể thao quốc gia chịu trách nhiệm tập hợp và làm rõ các
khuyến nghị cần xem xét của Hội đồng về chính sách phát triển
chương trình bảo hiểm y tế và nhân thọ bền vững cho tất cả các
vận động viên quốc gia đủ điều kiện. Một nhà tư vấn đã tham
gia hỗ trợ cho việc nghiên cứu và công tác chuẩn bị xây dựng
Chương trình này.
Ủy ban đã xem xét một số bản dự thảo công việc của tư vấn
và đã cung cấp thông tin phản hồi trong thời gian năm tháng
chuẩn bị mà kết quả là bản Tóm tắt Bảng mô tả các quyền lợi
bảo hiểm đã được trình lên Hội đồng thể thao quốc gia vào
ngày 18 tháng 10 năm 2013.
Một cuộc họp đặc biệt của các Hiệp hội và Liên đoàn thể
thao quốc gia được triệu tập vào ngày 12 tháng 2 năm 2014 với
sự chủ trì của Ngài Natalie Neita-Headley, Thủ tướng và, và Bộ
trưởng phụ trách thể thao. Đề án về Chương trình bảo hiểm này
đã được chia sẻ với ba mươi bảy Hiệp hội và Liên đoàn.
Các chức năng chính của JAIP đã được phác thảo cùng với
đề xuất rằng chi phí để đóng phí bảo hiểm được chia sẻ giữa
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Chính phủ Jamaica (95%) và các Hiệp hội và Liên đoàn thể
thao quốc gia (5%). Các hiệp hội/Liên đoàn đã ủng hộ đề án
này và chấp nhận đề nghị chia sẻ phần chi phí để đóng phí bảo
hiểm.
Sau cuộc họp đặc biệt của các Hiệp hội và Liên đoàn thể thao
quốc gia vào thứ Tư ngày 12 tháng 2, năm 2014, các Hiệp hội
và Liên đoàn Thể thao được yêu cầu điền vào tờ biểu mẫu khai
báo số lượng vận động viên mà mỗi Hiệp hội/Liên đoàn mong
muốn được tham gia JAIP.
Sự tham gia của các chuyên gia xác định phí bảo hiểm và
quản trị rủi do
Ngày 13 tháng hai năm 2015, Văn phòng Thủ tướng Chính
phủ (OPM) đã chấp nhận sử dụng dịch vụ của Công ty tư vấn
GFRAM Consulting Limited.
Công ty này là một trong ba công ty tính toán bảo hiểm được
Bộ Tài chính và Kế hoạch xác nhận là có đăng ký hợp lệ và
công nhận là công ty tính toán bảo hiểm có kinh nghiệm trong
việc phát triển và xử lý các đề nghị tương tự đối với các
chương trình bảo hiểm y tế của Chính phủ.
Đánh giá Đề án Chương trình bảo hiểm vận động viên
Jamaica
GFRAM Consulting đã đệ trình báo cáo đầu tiên của mình
cho Văn phòng Thủ thướng vào ngày 26 tháng 3 năm 2015.
Báo cáo này được dựa trên một nghiên cứu được tiến hành
riêng để đánh giá các đề xuất cho việc xây dựng Chương trình
bảo hiểm vận động viên của Jamaica.
Phạm vi của Bảo hiểm Hoạt động/Chăm sóc y tế, nhân
thọ và tai nạn cá nhân
Yêu cầu đối với đề án chỉ ra rằng khoảng 1.323 vận động
viên, (517 nữ và 806 nam giới khác nhau, 6 - 70 tuổi) sẽ cần
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được Bảo hiểm Y tế theo nhóm. Chỉ hơn có 1.000 vận động
viên đang ở trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi.
Bảng mô tả các quyền lợi bảo hiểm mà các Công ty dự thầu
đã được yêu cầu nộp bản đề xuất đã có trong RFP (yêu cầu
proposals), tuy nhiên các Công ty dự thầu được phép nộp
không quá 3 lựa chọn thay thế đối với Bảng mô tả các quyền
lợi bảo hiểm. Các Công ty dự thầu được yêu cầu thực hiện các
đề xuất về quyền lợi bảo hiểm chi trả cho chín (9) loại hình
dịch vụ y tế chủ yếu:
i. Dịch vụ nằm viện
ii. Quyền lợi phẫu thuật
iii. Khám bệnh (bao gồm cả tư vấn và khám chuyên khoa)
iv. Dịch vụ chẩn đoán
v. Thuốc Theo Toa
vi. Nha khoa và Nhãn khoa kết hợp
vii. Bảo hiểm bệnh nặng
viii. Dịch vụ cấp cứu ở nước ngoài
ix. Dịch vụ không phải cấp cứu ở nước ngoài
Đối với các sản phẩm bảo hiểm Nhân thọ và tai nạn cá nhân
theo nhóm, Các Công ty dự thầu được yêu cầu đưa ra các đề
xuất về:
i. Bảo hiểm Nhân thọ theo nhóm
ii. Bảo hiểm Chết do tai nạn và Cắt cụt chi thể
iii. Bảo hiểm Bồi thường chi phí y tế do tai nạn
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU
Tham vấn Bộ Tài chính và Kế hoạch
Yêu cầu đề xuất được chuyên gia xác định phí bảo hiểm và
quản trị rủi do, GFRAM Consulting Ltd soạn thảo có sử dụng
thông tin phản hồi liên quan đến các tiêu chí đánh giá từ Bộ Tài
chính và Kế hoạch.
Công bố yêu cầu đối với các đề xuất (RFP)
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Yêu cầu đối với các đề xuất (RFP) được đăng vào ngày 11
tháng Tám và 15 tháng Tám năm 2015, trên nhật báo Jamaica
Observer và Gleaner. Vào ngày 13 tháng Tám năm 2015, RFP
được Văn phòng Thủ tướng chính phủ ban hành khi mời các
Công ty môi giới và các Công ty bảo hiểm đủ điều kiện nộp các
đề xuất cung cấp sự bảo trợ và các dịch vụ bảo hiểm để sắp xếp
vào Chương trình bảo hiểm y tế, nhân thọ theo nhóm và bảo
hiểm tai nạn cá nhân cho vận động viên.
Mục tiêu của việc đấu thầu là xác định các giải pháp hiệu quả
nhất hiện có trên thị trường để sắp xếp các phương án bảo
hiểm. Hạn chót nộp hồ sơ thầu là ngày 10 tháng 9 năm 2015
lúc 3:00 pm.
Khuyến cáo cuối cùng lưu ý những yếu tố sau:
i. Các danh mục được đệ trình của Công ty dự thầu phải đủ
điều kiện và đáp ứng được các tiêu chí đề ra.
ii. Kết quả đánh giá về kỹ thuật
iii. Kết quả đánh giá về tài chính có sự tham khảo các phân
tích chi phí lợi ích.
iv. Xếp hạng cuối cùng của các đề xuất.
v. Biểu giá tiền đóng bảo hiểm.
vi. Hạn chế về ngân sách của JAIP khi Biểu giá tiền đóng
bảo hiểm gia tăng.
Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng sẽ là trong vòng ba (3) năm, có thể khôi
phục hàng năm dựa trên giá thị trường cạnh tranh và điều chỉnh
phí bảo hiểm.
KINH PHÍ
Chính phủ Jamaica hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phát triển thể thao
(SDF), Quỹ Ohats triển Du lịch (TEF), Quỹ Y tế Quốc gia
(NHF) và Quỹ Văn hóa, Y tế, Nghệ thuật, Thể thao và Giáo
dục (CHASE). SDF, NHF và TEF đã chính thức cam kết trang
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trải các chi phí của Chương trình bao gồm các chi phí bổ sung
phát sinh từ việc tư vấn / đàm phán lại với các Công ty dự thầu
được đề nghị.
Các Hiệp hội và Liên đoàn thể thao đã cam kết hỗ trợ JAIP
bằng cách đóng góp năm phần trăm (5%) chi phí ở mức giá trị
Đồng cho các vận động viên là thành viên của họ đã tham gia
vào JAIP.
Thu Hà biên dịch theo The Jamaican Athletes Insurance
Plan
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CHƯƠNG
TRÌNH
BẢO
HIỂM
VẬN ĐỘNG VIÊN CỦA JAMAICA (JAIP)
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
- Chương trình bảo hiểm vận động viên của Jamaica
(JAIP) là gì?
JAIP là Chương trình bảo hiểm Y tế, nhân thọ theo nhóm và
bảo hiểm tai nạn cá nhân cho tất cả các vận động viên quốc gia
đủ tư cách của chính phủ Jamaica. Chương trình cung cấp các
dịch vụ Bảo hiểm Y tế theo nhóm cùng với Bảo hiểm nhân thọ
và Bảo hiểm tai nạn cá nhân cơ bản.
- Tại sao Chính phủ cung cấp bảo hiểm cho các vận động
viên?
Với Chính sách thể thao quốc gia (2013) Chính phủ Jamaica
cam kết theo đuổi việc xây dựng và duy trì chương trình bảo
hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, và bảo hiểm hưu trí và trả lương
hưu bền vững cho tất cả các vận động viên quốc gia có đủ tư
cách.
Những ai được coi là một vận động viên quốc gia?
Vận động viên quốc gia là vận động viên được cơ quan quản
lý địa phương đối với môn thể thao của vận động viên đó xác
nhận là người đã đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đủ điều kiện để
có thể đại diện cho Jamaica trên đấu trường khu vực hoặc quốc
tế. Do đó vận động viên này phải là một thành viên của đội
tuyển quốc gia đối với môn thể thao đó cho đến khi anh / cô ấy
là không còn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đủ điều kiện.
Ví dụ, trong môn bơi, vận động viên quốc gia là vận động
viên mà Hiệp hội đã xác định là có thể thi đấu ở những mức
thành tích vòng loại các giải khu vực và quốc tế. Trong trường
hợp là đội thể thao như Bóng rổ hay Cricket, thì vận động viên
quốc gia là vận động viên được lựa chọn vào đội tuyển quốc
gia.
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Mặc dù các vận động viên có thể không chơi trong một trận
đấu / cuộc thi đấu cụ thể, anh / cô ấy sẽ vẫn đủ điều kiện được
bảo trợ theo Chương trình do vị trí của mình trong đội tuyển.
- Làm thế nào để một vận động viên đủ điều kiện được bảo
trợ theo chương trình?
Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, vận động viên
phải đáp ứng các tiêu chí sau:
+ Là thành viên trong một Hiệp hội quốc gia / Liên bang.
Nơi cư trú của vận động viên (tại địa phương hoặc nước ngoài)
không ảnh hưởng đến việc vận động viên đó được đưa vào
Chương trình.
+ Là thành viên "có uy tín" của Hiệp hội / Liên đoàn quốc
gia. Một thành viên sẽ được coi là không "có uy tín" nếu thành
viên đó đã bị Hiệp hội / Liên đoàn quốc gia của mình xử phạt,
hoặc nếu vận động viên đó đã có kết quả xét nghiệm dương
tính từ một mẫu - B.
+ Có tên trong danh sách tham gia chương trình phát triển
quốc gia của môn thể thao cụ thể.
+ Sẵn sàng trải qua một cuộc sát hạch trước khi tham gia.
+ Tham gia vào ít nhất hai lớp tập huấn hàng năm của Ủy
ban chống doping Jamaica (JADCO).
+ Trường hợp môn thể thao có những hạn chế hoặc không có
cơ hội để được đại diện trên đấu trường quốc tế, thì các hiệp
hội có thể dàn xếp cho vận động viên được tham gia trên cơ sở
công trạng và / hoặc vị thế chuyên môn của vận động viên ở
các môn thể thao tương ứng.
- Làm thế nào để phân nhóm vận động viên sẽ được bảo
hiểm theo Kế hoạch đã chọn?
Nhà quản trị chương trình gửi công văn cho mỗi Hiệp hội /
Liên đoàn quốc gia và yêu cầu họ cung cấp tên và thông tin cá
nhân của tất cả các vận động viên cấp quốc gia có đủ tiêu
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chuẩn của mình có chữ ký của Chủ tịch và Tổng thư ký của
mỗi Hiệp hội / Liên đoàn- tuyên bố xác nhận rằng các thông tin
được trình bày với Nhà quản trị chương trình là đúng sự thật và
hoàn toàn chính xác.
- Làm thế nào để Chương trình bảo hiểm này nhận được
kinh phí?
Chính phủ Jamaica, thông qua sự đóng góp của Quỹ phát
triển thể thao (SDF). Quỹ Y tế Quốc gia (NHF) và Quỹ tăng
cường Du lịch (TEF), sẽ cấp kinh phí cho Chương trình này.
- Vận động viên có tiếp tục nhận được bảo hiểm nếu bị
chấn thương và không thể thi đấu được hay không ?
Vận động viên sẽ tiếp tục nhận được bảo hiểm theo Chương
trình trong khi hồi phục chấn thương miễn là vận động viên đó
vẫn còn ở trong đội ngũ vận động viên quốc giai.
Nếu chấn thương không cho phép vận động viên quay trở lại
thi đấu và điều đó được Hiệp hội / liên đoàn xác định, vận động
viên sẽ bị loại ra khỏi đội tuyển; trong trường hợp này vận
động viên sẽ vẫn tiếp tục nhận được bảo hiểm cho đến khi vị trí
của vận động viên đó trong đội hình được thay thế.
- Từ khi được xác định là vận động viên không đáp ứng
được các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho đến khi vận động viên
đó phải ngừng nhận bảo hiểm là bao lâu?
Vận động viên sẽ tiếp tục nhận được bảo hiểm theo Chương
trình cho đến khi đã được Hiệp hội / Liên đoàn của VĐV đó
xác định là không còn có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đủ
điều kiện để ở lại đội tuyển quốc gia.
- Nếu một vận động viên cho rằng Chương trình không
cung cấp bảo hiểm đầy đủ, thì vận động viên đó có thể yêu
cầu nâng cấp Chương trình được không?
Chính phủ Jamaica đã cam kết cung cấp bảo trợ cho bảo
hiểm y tế, nhân thọ và bảo hiểm tai nạn cá nhân ở mức Đồng.
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Những vận động viên có yêu cầu bảo trợ bổ sung có thể thực
hiện cách tham gia các gói dịch vụ Bạc và Vàng.
Điều này đòi hỏi vận động viên phải trả phí chênh lệch cho
gói dịch vụ nâng cấp. Việc lựa chọn Chương trình y tế phải
được thực hiện tại thời điểm tham gia, và những thay đổi chen
ngang các chương trình sẽ được tạo điều kiện chỉ khi được gia
hạn.
- Các trường hợp khiếu nại sẽ được xử lý thế nào?
Trường hợp các dịch vụ của một Nhà cung cấp tham gia
không được sử dụng, các khiếu nại sẽ được gửi theo tuyến
thông qua bộ phận chuyên trách thể thao tại Văn phòng của
Thủ tướng Chính phủ đến Nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm.
- Những vận động viên đang học tập, sinh sống ở nước
ngoài có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của họ ở đó hay
không?
Không. Chương trình này là của địa phương và trong đó có
một lựa chọn mà các vận động viên có thể sử dụng quyền yêu
cầu bồi hoàn; với các vận động viên này tốt nhất là tiếp cận các
dịch vụ cung cấp thẻ khi họ đến ở Jamaica.
Thanh Hương biên dịch theo The Jamaican Athletes
Insurance Plan FAQs
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C. CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM DÀNH CHO
VĐV CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM
1. CÔNG TY BẢO HIỂM RỦI RO ĐẶC BIỆT
SUTTON
Được thành lập vào năm 1978, Công ty bảo hiểm rủi ro đặc
biệt (Sutton Special Risk) ban đầu chuyên cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ bảo hiểm đáp ứng các nhu cầu riêng của các
đội thể thao chuyên nghiệp và các vận động viên.
Qua thời gian, công ty đã phát triển thành một Nhà bảo hiểm
tai nạn và sức khỏe chuyên nghiệp lớn mạnh, cung cấp các dịch
vụ bảo hiểm cho nhiều khách hàng và những rủi ro khác nhau.
Lloyd, London là sở giao dịch chính được Sutton Special
Risk sử dụng, với thẩm quyền liên kết và các điều ước quốc tế
rộng lớn, với thị trường bảo hiểm rủi ro đặc biệt hàng đầu trên
thế giới và sự linh hoạt mà Lloyd mang lại, Sutton Special Risk
là công ty duy nhất đủ điều kiện để đáp ứng những nhu cầu đặc
biệt của các nhà môi giới và các đại lý khách hàng của chúng
tôi.
Sutton Special Risk cũng có các mối quan hệ với các công ty
tái bảo hiểm và bảo hiểm, cả ở châu Âu và Bắc Mỹ, và có thể
cung cấp tài liệu của Lloyd hoặc của nội địa cho các sản phẩm
nhất định.
Bảo hiểm Thể thao chuyên nghiệp
Một chấn thương dẫn đến kết thúc sự nghiệp có thể hủy hoại
cuộc đời một vận động viên. Sutton Special Risk là một nhà
cung cấp hàng đầu về bảo hiểm thể thao chuyên nghiệp và
nghiệp dư với kinh nghiệm hơn 35 năm.
Sự lão luyện trong lĩnh vực bảo hiểm, danh tiếng về giá cả
cạnh tranh, và cam kết chất lượng dịch vụ vượt bậc cho phép
chúng tôi đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo hiểm độc đáo của các
vận động viên.
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Sản phẩm đặc biệt của chúng tôi đối với thế giới thể thao tập
trung vào những trường hợp dễ bị tổn thất về tài chính sau đây:
• Bảo hiểm cá nhân do các vận động viên mua sẽ bảo vệ thu
nhập trong tương lai của họ khi bị chấn thương hay bệnh tật
phải kết thúc nghiệp.
• Bảo hiểm do đội mua để bảo vệ nghĩa vụ hợp đồng của họ
với cá nhân các cầu thủ.
• Bảo hiểm do đội mua để đáp ứng với những trường hợp dễ
bị tổn thất do tai nạn thảm khốc liên quan tới việc đi lại của đội.
Bảo hiểm tàn tật hoàn toàn
Được sử dụng để bảo vệ các vận động viên chuyên nghiệp,
vận động viên thể thao trường học, các vận động viên trẻ có vị
trí xếp hạng cao và “cận kề" và bảo đảm việc quản lý điều hành
đội thể thao chuyên nghiệp tránh những thương tật dẫn đến
phải kết thúc sự nghiệp. Bảo hiểm tàn tật hoàn toàn được xác
định là bị tàn tật hoàn toàn do cơ thể bị chấn thương, đau ốm
hoặc bệnh tật, khiến cho người được bảo hiểm không thể trở lại
với hoạt động nghề nghiệp của mình. Quyền lợi được trả một
lần với thời gian chờ chi trả là 12 tháng.
Bảo hiểm thương tật tạm thời
Được thiết kế để đáp ứng trong trường hợp một vận động
viên chuyên nghiệp tạm thời không thể làm việc. Bảo hiểm
thương tật tạm thời được xác định là bị cản trở hoàn toàn và
liên tục không thể thực hiện nhiệm vụ chính trong nghề nghiệp
của họ, do chấn thương, tai nạn hoặc bệnh tật. Có các gói tùy
chọn khác nhau từ thời gian chờ chi trả 60 ngày đến để lâu theo
yêu cầu và thời gian hưởng quyền lợi từ 1 đến 5 năm.
Trợ cấp hàng tháng có thể được lựa chọn ở bất kỳ mức nào
hợp lý về mặt kinh tế. Các đội, bảo vệ nghĩa vụ theo hợp đồng
đối với các cầu thủ chủ chốt, thường mua bảo Bảo hiểm thương
tật tạm thời, nhưng nó cũng có hiệu quả đối với những vận
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động viên có thu nhập không bảo đảm, chẳng hạn như các tay
golf chuyên nghiệp.
Chết do tai nạn & bị cắt chi thể
Bảo hiểm chủ yếu là quyền lợi chi trả một lần cho cái chết
bất ngờ. Cũng bao gồm quyền lợi cho trường hợp bị mất chân
tay hoặc các chức năng theo phác đồ cắt cụt chi thể.
Bảo hiểm có thể được cung cấp trên cơ sở toàn bộ đội hoặc
cá nhân. Các đội đi cùng nhau trên chiếc máy bay duy nhất có
thể có các quyền lợi được tính gộp cao. Những rủi ro này có thể
được bảo hiểm cho bất kỳ tập hợp số đông cần thiết nào. Gói
bảo hiểm này thường được các đội mua với chính đội đó là
người thụ hưởng. Số tiền bảo hiểm thường là tương đương với
hợp đồng của cầu thủ, mặc dù giá trị tài sản có thể được xem
xét.
Bảo hiểm thể thao nghiệp dư
Trách nhiệm
Hợp đồng này bảo vệ các thành viên được xác định là do bất
cẩn trong khi làm nhiệm vụ của mình đối với những tham gia
và khán giả của thể thao, dẫn đến gây thiệt hại đối với cá nhân
người hoặc tài sản.
Là một công ty dẫn đầu thị trường Sutton có thể cung cấp
một loạt các thể loại sản phẩm bảo hiểm cơ bản như bảo hiểm
sự tham gia, giám hộ chăm sóc và kiểm soát, hoặc bất kỳ yêu
cầu hợp lý nào khác. Sutton có các mẫu hợp đồng được thiết kế
riêng cho các câu lạc bộ, hiệp hội thể thao, các huấn luyện viên
và các cá nhân.
Bảo hiểm theo chức vụ (Các Giám đốc & các cán bộ)
Những người cầm nắm cơ quan câu lạc bộ, bao gồm các
giám đốc và thành viên của các ban bệ thường phải đối mặt với
những rủi ro lớn hơn khả năng của họ so với các thành viên
bình thường khác. Sự gia tăng nguy cơ này là do ngày càng có
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nhiều đạo luật và các quy định của chính phủ liên quan đến
phân biệt đối xử, sức khỏe và an toàn, sự quản lý yếu kém về
tài chính, cơ hội bình đẳng, ô nhiễm và lề lối làm việc.
Bảo hiểm theo chức vụ (Giám đốc và các cán bộ) của Sutton
có thể giúp giải quyết những vấn đề này cho phép việc quản lý
không bị chồng chéo với hoạt động điều hành câu lạc bộ hay
hiệp hội.
Bảo hiểm bồi thường do Lỗi & Sự thiếu sót
Khi nhận thức xã hội về quyền các quyền của cá nhân và
biện pháp khắc phục được nâng cao thì họ có thể tìm kiếm cái
đã tạo ra một kỷ nguyên của sự tranh chấp mà trước đây đã
không thấy được, ở đó bất cứ ai cung cấp một dịch vụ hoặc lời
khuyên có thể một ngày nào đó phải đối mặt với yêu cầu bồi
thường.
Chính sách bảo hiểm bồi thường thiệt hại do nghề nghiệp của
Sutton Special Risk có thể cung cấp bảo hiểm cho các huấn
luyện viên và quan chức của câu lạc bộ hay của hiệp hội, những
người có thể tìm thấy chính mình trong tình huống này.
Bảo hiểm tai nạn
Sản phẩm này bảo vệ các vận động viên của tổ chức của bạn
trong các trường hợp:
• Chết do tai nạn và bị cắt cụt chi thể.
• Các chi phí y tế như vật lý trị liệu, bệnh viện chỉnh
hình và xe cứu thương
• Mất thu nhập do phải Phục hồi chức năng sau các
chấn thương thể thao.
• Đưa vận động viên bị chấn thương trở về đất nước
quê hương của họ.
Thanh Hương biên dịch theo www.suttonspecialrisk.com
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2. CÔNG TY PFS BẢO HIỂM TÀN TẬT CHO
CÁC TÀI NĂNG HÀNG ĐẦU THỂ THAO
PFS là một công ty bảo hiểm hàng đầu về bảo hiểm tàn tật
chuyên cho tài năng hàng đầu trong thế giới thể thao, giải trí,
kinh doanh và y học. PFS giải quyết những khoảng trống trong
các kế hoạch tài chính cho các chuyên gia được trả lương cao
bằng cách phát triển các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt để bảo vệ
tài sản và thu nhập của những người mà tương lai của họ phụ
thuộc vào khả năng tiếp tục duy trì thành tích thi đấu ở trình độ
đỉnh cao. Ngày nay, PFS đang bảo hiểm với số tiền bảo trợ lên
đến hơn 5 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm.
PFS chuyên về phát triển sáng tạo, các giải pháp giải quyết
rủi ro độc đáo cho tài năng hàng đầu thông qua các mối quan
hệ độc quyền với Lloyd của London, ACE (Chubb) và Everest.
Bất kể bạn đang tìm kiếm sự bảo trợ cho các cá nhân, các đội
hoặc các giải đấu, PFS cũng sẵn sàng đáp ứng.
Lịch sử phát triển của công ty
Trong những năm 1980, thế giới thể thao chuyên nghiệp đã
thay đổi do tiền lương và các khoản thu truyền hình bắt đầu tác
động đáng kể đến bối cảnh của các hợp đồng và cách thức mà
các cầu thủ, huấn luyện viên, đội bóng và giải đấu nhìn nhận về
các công cụ tài chính để đảm bảo cho sự thành công. Brian
Burns, ông chủ đại lý bất động sản và bảo hiểm tai nạn có kinh
nghiệm trong thời kỳ này đã nhận thấy cơ hội để thiết kế các
sản phẩm mà sẽ được xây dựng theo tùy chọn của khách hàng
để phục vụ cho những kế hoạch tài chính độc đáo của các môn
thể thao chính và các hình thức vui chơi giải trí cũng như việc
phát triển các tài sản. PFS đã được thành lập dưới sự lãnh đạo
của Burns và công ty đã phát triển thành một nhà cung cấp
hàng đầu về bảo hiểm tàn tật với nguy cơ cao, ở mức giới hạn
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cao cho tài năng hàng đầu trong thế giới thể thao, giải trí, kinh
doanh và y học.
Nhưng vào đầu những năm 1980, ý tưởng đối với PFS và
dòng sản phẩm độc đáo của nó đã là một cuộc cách mạng.
Burns kết bạn với một cựu cầu thủ bóng chày Yankee, trở
thành nhà đại lý thể thao bắt đầu đại diện cho bóng chày ở các
giải đấu nhỏ, bóng đá trường đại học và các cầu thủ bóng rổ
chuyên nghiệp. Họ hợp tác để tạo ra đột phá sản phẩm bảo
hiểm bảo vệ cho các vận động viên ngôi sao trẻ đang lên mà
kiếm được ít hoặc không có thu nhập trước những rủi ro chấn
thương mà sẽ rút ngắn tuổi kiếm tiền của họ.
Từ đó PFS đã tiến hành bảo hiểm cho ngày càng nhiều vận
động viên như Bo Jackson, Brian Bosworth, Mario Andretti,
Michael Andretti và Ralph Sampson, Sau đó PFS tiếp tục cắm
rễ việc kinh doanh của mình bằng các sản phẩm bảo hiểm tùy
chọn phù hợp với khách hàng để bảo vệ cho các vận động viên
và huấn luyện viên trước những mất rủi ro mất thu nhập vốn có
trong hợp đồng chuyên nghiệp phức tạp hiện nay.
Năm 1983, PFS đã sáng tạo ra sản phẩm bảo hiểm tàn tật hạn
ngắn đầu tiên cho một đội của NFL, Browns Cleveland - mà đã
bảo hiểm tiền lương của đội trong đó có 10 vận động viên
được trả lương cao nhất đang phải đối mặt với việc thua trận do
chấn thương hoặc bệnh tật.
Hiện nay, PFS thường phối hợp với các đội, các giải đấu, các
vận động viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp trong việc tạo
ra một loạt các sản phẩm bảo hiểm độc dáo để bảo vệ trước vô
số các sự cố về tài chính. PFS đã phát triển trên cơ sở kinh
nghiệm thể thao rộng lớn của mình để cung cấp sự bảo vệ đặc
biệt chống lại tổn thất tài chính cho những người trong thế giới
giải trí, kinh doanh và y học.
Đối với các vận động viên
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Một số giải pháp bảo hiểm tùy chọn hữu dụng nhất cho tầng
lớp này bao gồm:
Bị thương nặng
Bảo vệ vận động viên đối với các chấn thương lớn lâu khỏi
cho dù có phải kết thúc sự nghiệp hay không. Bảo hiểm sẽ trả
một một lần số tiền cho trường hợp bị chấn thương, ví dụ vận
động viên bị đứt dây chằng chéo trước của khớp gối, gân
Achilles, vv. Đứt dây chằng chéo trước của khớp gối (ACL)
rơi vào hạng thương tật 1, số tiền được trả lên đến 500.000 đôla Mỹ. Loại 2 trả tiền lên đến 200.000 đô-la Mỹ và bao gồm
các chấn thương như bị rách cơ ngực, cơ nhị đầu, cơ tam đầu,
vv với các quyền lợi tối đa được trả khác nhau.
Bảo hiểm theo Hợp đồng phân chia
Bảo vệ vận động viên (NFL), có một sự chia rẽ trong hợp
đồng bảo hiểm của họ, bị thương và sau đó được xếp vào danh
sách VĐV dự bị thương.
Bảo hiểm đối với tiền thưởng
Bảo vệ tiền thưởng theo danh sách phân bổ cho mỗi trận đấu
nếu vận động viên đó không có trong danh sách của ngày thi
đấu.
Bảo hiểm đối với tiền thưởng theo thời gian / thành tích
thi đấu
Bảo vệ thu nhập từ tiền thưởng thời gian / thành tích thi đấu
bị mất khi được ghi trong hợp đồng của vận động viên do chấn
thương / đau ốm.
Mất thu nhập trong tương lai
Trả một lần cho vận động viên tham gia bảo hiểm trong
trường hợp vận động viên đó không được nhận theo hợp đồng
từ đội thể thao với tổng số tiền nhất định (ví dụ 30.000.000 đôla Mỹ), trực tiếp do chấn thương cơ thể và/hoặc đau ốm hoặc
bệnh tật.
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Bị tàn tật hoàn toàn vĩnh viễn (PTD) & bị tàn tật hoàn
toàn tạm thời (TTD)
Bảo vệ đối với những trường hợp phải kết thúc sự nghiệp
hoặc bị chấn thương/đau ốm trực tiếp khiến cho vận động viên
không thể tiếp tục theo môn thể thao của mình.
Chết do tai nạn & phải cắt cụt chi thể
Bảo vệ các vận động viên trong trường hợp họ phải bị mất
mạng và/hoặc phải cắt cụt chi cơ thể do tai nạn gây ra.
Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo vệ khoản bồi thường bổ sung của vận động viên (bồi
thường) trong trường hợp vận động viên mất khoản bồi thường
bổ sung do thương tích/ốm đau phải kết thúc sự nghiệp.
Bắt cóc & Đòi tiền chuộc
Bảo vệ một cá nhân hoạt động trong vùng có nguy cơ cao
trên thế giới. Các quyền lợi được thụ hưởng có thể bao gồm:
tiền chuộc, chết do tai nạn hoặc bị cắt cụt chi thể, chăm sóc y
tế, thay thế tiền lương, vận chuyển / đi lại, v…v….
Các đội thể thao chuyên nghiệp / Các trường Đại học
Một số tùy chọn bảo hiểm hữu dụng nhất cho loại này bao
gồm:
Hủy bỏ giải đấu
Bảo vệ sự thất thu cho một giải đấu bị hủy bỏ do thời tiết bất
lợi, động đất, phá hoại địa điểm, đe dọa khủng bố, bệnh dịch
truyền nhiễm, vv.
Ngồi ghế dự bị do chấn thương
Bảo vệ các phần mức lương của những vận động viên bị xếp
vào danh sách dự bị do bị chấn thương ở cuối mùa giải.
Bị tàn tật hoàn toàn vĩnh viễn (PTD) & bị tàn tật hoàn
toàn tạm thời (TTD)
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Bảo vệ những trường hợp phải kết thúc sự nghiệp hoặc chấn
thương / đau ốm tạm thời dẫn đến tàn tật hoàn toàn cho người
được bảo hiểm.
Bảo hiểm tai nạn khi đi lại
Bảo vệ các vận động viên, huấn luyện viên, và cán bộ quản
lý bị thiệt mạng, cụt chân, tay, và bị tàn tật hoàn toàn vĩnh viễn
trong quá trình đội được phép đi đến các giải đấu từ đó trở về.
Bảo hiểm "Nhân vật chủ chốt"
Bảo hiểm sẽ trả cho đội / nhà trường nguồn thu nhập tương
ứng với số doanh thu của một nhân viên chủ chốt tạo ra cho đội
/ trường đại học trong trường hợp họ trở thành người tàn tật.
Chết & Bị thất thế
Bảo vệ cho đội / nhà trường đối với trường hợp vận động
viên và huấn luyện viên của họ bị chết cùng với hành vi / thái
độ gây bất lợi cho thương hiệu hoặc hình ảnh của đội / nhà
trường, gây thiệt hại về giá trị tài chính.
Bắt cóc & Đòi tiền chuộc
Bảo vệ cho cá nhân và các công ty hoạt động trong các khu
vực có nguy cơ cao trên thế giới. Các quyền lợi được thụ
hưởng có thể bao gồm: tiền chuộc, chết do tai nạn hoặc bị cắt
cụt chi thể, chăm sóc y tế, thay thế tiền lương, vận chuyển / đi
lại, vv.
Bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc
Bảo vệ cá nhân trong trường hợp chấn thương do tai nạn gây
ra thương tích thảm khốc được xác định là liệt hai chân, liệt tứ
chi, liệt nửa người, liệt một chi, cụt cả chân tay, mù hoàn toàn
một mắt hoặc cả hai mắt.
Nghĩa vụ theo hợp đồng
Bảo vệ cho đội hoặc nhà trường trong trường hợp mất người
lao động có đảm bảo bồi thường tài chính, cho dù về thể chất
có khả năng làm việc hay không.
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Bảo hiềm các giải đấu
Kể từ đầu những năm 1980, PFS đã tự hào với việc tung ra
một loạt sản phẩm bảo hiểm mở rộng đến cả giải đấu đối với tất
cả bốn giải đấu thể thao lớn của Mỹ (MLB, NBA, NFL và
NHL) để bảo vệ vận động viên, huấn luyện viên của họ và
những nhân vật chủ chốt của họ trước nhiều rủi ro tài chính.
Những hợp đồng bảo hiểm này đã trải rộng theo mục đích và
quy mô, bao gồm bất cứ điều gì từ hàng triệu doanh thu bị mất
do quy mô lớn, tổn thất do thảm họa cho đến hợp đồng bảo
hiểm tàn tật mở rộng dến giải đấu bao gồm tất cả các vận động
viên, các đội và / hoặc nhóm điều hành trước những nguy cơ bị
mất thu nhập. Mục đích của PFS là tiếp tục cung cấp các dịch
vụ chất lượng cao nhất cho giải đấu và tiếp tục tạo ra các giải
pháp bảo hiểm mới năng động để bảo vệ các lợi ích của giải
đấu trong một môi trường luôn thay đổi.
Kinh nghiệm bảo hiểm giải đấu của PFS cho phép Công ty
chúng tôi cung cấp sự bảo vệ tốt nhất trong các thể loại bảo
hiểm trong cộng đồng thể thao.
Huấn luyện viên / cán bộ văn phòng
Một số tùy chọn bảo hiểm hữu ích nhất đối với thể loại này
bao gồm:
Bảo vệ thu nhập cá nhân
Bảo vệ thu nhập của cá nhân có thể bị mất nếu họ không thể
làm việc do bị chấn thương/ốm đau. PFS có thể cung cấp trợ
cấp hàng tháng từ 5.000 đô-la Mỹ đến hơn 1.000.000 đô-la Mỹ.
Công ty sẽ trả tiền trợ cấp hàng tháng lên đến 120 tháng sau khi
đủ một trong những khoảng thời gian chờ chi trả.
Bảo hiểm kết hợp (bổ sung)
Bảo hiểm kết hợp
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Bảo vệ khoản bồi thường bổ sung của vận động viên (bồi
thường) trong trường hợp vận động viên mất khoản bồi thường
bổ sung do thương tích / ốm đau phải kết thúc sự nghiệp.
Chết do tai nạn & phải cắt cụt chi thể
Bảo vệ các vận động viên trong trường hợp họ phải bị mất
mạng và / hoặc phải cắt cụt chi thher do tai nạn gây ra.
Bắt cóc & Đòi tiền chuộc
Bảo vệ cho cá nhân và các công ty hoạt động trong các khu
vực có nguy cơ cao trên thế giới. Các quyền lợi được thụ
hưởng có thể bao gồm: tiền chuộc, chết do tai nạn hoặc bị cắt
cụt chi thể, chăm sóc y tế, thay thế tiền lương, vận chuyển / đi
lại, vv.
Bảo hiểm cho các Đại lý
Một số tùy chọn bảo hiểm hữu dụng nhất của thể loại này
bao gồm:
Mất thu nhập trong tương lai
Bảo vệ quyền lợi có thể bảo hiểm của một đại lý về sức khỏe
và sự hài lòng của khách hàng của họ (ví dụ: 3% giá trị hợp
đồng của khách hàng của họ).
Bảo hiểm tiền thưởng Dự thảo trước khi ký kết cho vận
động viên
Bảo vệ cho đại lý trước việc mất khả năng thu lại khoản tiền
thưởng dự thảo đã trao cho một cầu thủ trước khi kýhợp đồng,
do cầu thủ bị chấn thương / đau ốm.
Bị tàn tật hoàn toàn vĩnh viễn (PTD) & bị tàn tật hoàn
toàn tạm thời (TTD)
Bảo vệ trong trường hợp phải kết thúc sự nghiệp do chấn
thương / đau ốm tạm thời trực tiếp gây ra sự tàn tật hoàn tòn
cho người làm đại lý (ví dụ như đột quỵ, đau tim, ung thư, vv).
Bắt cóc & Đòi tiền chuộc
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Bảo vệ cho cá nhân và các công ty hoạt động trong các khu
vực có nguy cơ cao trên thế giới. Các quyền lợi được thụ
hưởng có thể bao gồm: tiền chuộc, chết do tai nạn hoặc bị cắt
cụt chi thể, chăm sóc y tế, thay thế tiền lương, vận chuyển / đi
lại, vv.
Bảo hiểm đối với thể thao trường học và thể thao trẻ
Một số sản phẩm bảo hiểm tùy chọn hữu ích nhất thuộc loại
này bao gồm:
Hủy bỏ giải đấu
Bảo vệ sự thất thu cho giải đấu bị hủy bỏ do thời tiết bất lợi,
động đất, phá hoại địa điểm, đe dọa khủng bố, bệnh dịch truyền
nhiễm, vv.
Bảo hiểm Trách nhiệm chung
Bảo vệ tổ chức trước những trường hợp chấn thương cá nhân
hoặc thiệt hại tài sản do vận động viên, huấn luyện viên, tình
nguyện viên và khách mời gây ra.
Bảo hiểm tai nạn người tham gia
Một hợp đồng bảo hiểm y tế bổ sung để bảo vệ các vận động
viên tham gia giải đấu.
Bảo hiểm tai nạn thương tích thảm khốc
Bảo vệ cá nhân trong trường hợp chấn thương do tai nạn gây
ra thương tích thảm khốc được xác định là liệt hai chân, liệt tứ
chi, liệt nửa người, liệt một chi, cụt cả chân tay, mù hoàn toàn
một mắt hoặc cả hai mắt.
Bảo hiểm Giám đốc & các cán bộ
Bảo vệ giám đốc và cán bộ trước những tranh chấp phát sinh
từ trách nhiệm tổ chức.
Bảo hiểm tội phạm
Bảo vệ trách nhiệm của một tổ chức chống trước những tội
phạm xảy ra tại một giải đấu /kiện được tổ chức công nhận.
Bảo hiểm các giải đấu
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Một số sản phẩm bảo hiểm tùy chọn hữu ích nhất thuộc loại
này bao gồm:
Hủy bỏ giải đấu
Bảo vệ sự thất thu cho giải đấu bị hủy bỏ do thời tiết bất lợi,
động đất, phá hoại địa điểm, đe dọa khủng bố, bệnh dịch truyền
nhiễm, vv. Như một vài ví dụ sau:
• Nhượng quyền thương hiệu thể thao chuyên nghiệp trung
bình trên 10 triệu đô-la Mỹ doanh thu thuần cho mỗi trận đấu
trên sân nhà. Huỷ bỏ bảo hiểm sự kiện đã được mua để bảo trợ
những mối rủi do / mất mát tiềm năng với quyền lợi tối đa 3 là
triệu đô-la Mỹ mỗi giải đấu được thụ hưởng và không có mức
miễn thường. Trong mùa giải đó, đội bị thua 2 trận trên sân nhà
do một cơn bão lớn khiến sân đấu của mình không an dảm bảo
để tổ chức thi đấu, đòi hỏi các đội phải chơi tại sân của đội
khác. Hợp đồng bảo hiểm này phải trả lại cho đội 6.000.000
đô-la Mỹ cho phần thu nhập bị mất do trận đấu đã phải di dời…
Bảo hiểm bồi thường giải thưởng
Đảm bảo các nghĩa vụ tài chính của một thực thể tài trợ cho
một chương trình khuyến mãi đặc biệt tại một giải đấu (ví dụ
như tiền giải thưởng được trao cho một cú đánh hole-in-one, cú
đánh từ nửa sân, vv) hoặc gắn với một sự kiện đặc biệt hoặc đã
tới được cột mốc (ví dụ như tiền thưởng theo hợp đồng thi đấu
thể thao).
Thu Hà biên dịch theo www.pfsins.com
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