Chuẩn bị cho

Buổi kiểm tra sức khỏe Mua Bảo
hiểm Nhân thọ
Cảm ơn quý vị
đã chọn AIG
cho nhu cầu bảo
hiểm nhân thọ
của mình!
Để đảm bảo quý vị
được bảo hiểm
càng sớm càng tốt,
chúng tôi cần có
thông tin sơ lược
về sức khỏe hiện tại
của quý vị.

Nội dung kiểm tra sức khỏe

• Đo chiều cao, cân nặng, nhịp tim và huyết áp
• Lấy mẫu thử nước tiểu và máu
• Có thể làm EKG và kiểm tra dáng đi

Chỉ
Mất

30-45
Phút

Đánh giá ngắn gọn về bệnh sử của quý vị

Chuẩn bị trước một danh sách kiểm tra để dễ tham khảo
• Tên và liều lượng các thuốc hiện đang dùng
• Bệnh sử của các thành viên gia đình ruột thịt bao gồm tuổi tác
(hoặc tuổi qua đời) và chẩn đoán y tế chính
• Tên, số điện thoại và địa chỉ của các bác sĩ và cơ sở y tế đã thăm khám
trong năm năm qua, có ghi rõ ngày và lý do đến khám
• Bệnh trạng hoặc chẩn đoán bao gồm ngày chẩn đoán, điều trị,
và thông tin bác sĩ điều trị

Mẹo để thực hiện kiểm tra đơn giản và nhanh chóng nhằm
giúp quý vị nhận được tỷ lệ phí bảo hiểm tốt nhất có thể cho
hợp đồng bảo hiểm của mình:
Một ngày trước ngày kiểm tra
• Tránh ăn những thực phẩm có thể làm tăng huyết áp của quý vị: rượu và
thịt đỏ
• Dùng thuốc theo toa của quý vị nhưng tránh dùng thuốc không kê toa
như thuốc kháng histamin và thuốc chống xung huyết mũi
• Ăn một bữa tối lành mạnh, nhẹ nhàng và có một giấc ngủ ngon
Vào ngày Kiểm tra
• Duy trì huyết áp và nhịp tim bình thường bằng cách tránh sử dụng
nicotine, caffeine, và tập thể dục quá sức
• Uống nhiều nước và ăn nhẹ nhàng trong mọi bữa ăn, đồng thời ăn ít nhất
hai giờ trước khi kiểm tra sức khỏe
• Mặc áo ngắn tay hoặc tay áo dễ xắn lên và mang theo
giấy phép lái xe của quý vị

Đúng như vậy đấy! Kết quả kiểm tra sẽ được xử lý và đánh giá cùng với
đơn đăng ký mua bảo hiểm của quý vị. Tùy thuộc vào công ty thực hiện kiểm
tra sức khỏe cho quý vị, cán bộ kiểm tra sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về
cách truy cập trực tuyến vào kết quả xét nghiệm của quý vị, vì vậy hãy đảm
bảo quý vị giữ phiếu kiểm tra có chứa số ID duy nhất mà quý vị nhận được.
American General Life Insurance Company (AGL) phát hành các hợp đồng bảo hiểm trừ tại New York, nơi do The United States Life Insurance
Company in the City of New York (US Life) phát hành. Công ty phát hành AGL và US Life chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính cho các sản
phẩm bảo hiểm và là thành viên của American International Group, Inc. (AIG). Các sản phẩm bảo hiệm có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia và
tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo từng tiểu bang. Các bảo đảm được hậu thuẫn bởi khả năng chi trả yêu cầu thanh toán của công ty phát
hành bảo hiểm đó. AccessMyLabTM là nhãn hiệu của Clinical Reference Laboratory, Inc.
Văn kiện này được dịch ra từ tiếng Anh để thuận tiện cho quí vị. Đơn mua bảo hiểm và các khế ước hoặc hợp đồng bảo hiểm đều chỉ viết bằng tiếng
Anh. Quí vị có thể yêu cầu xem bản tiếng Anh của văn kiện này. Nếu có sự khác biệt phiên bản tiếng Anh là văn kiện chính thức.
This document has been translated from English for your convenience. All applications for coverage and all policies or contracts that may be issued are
written in English only. You may request an English version of this document. If there is any discrepancy, the English version is the official document.
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