
Bảo hiểm du lịch
Du lịch là hoạt động tuyệt vời nhất để các thành viên thêm gắn kết, là món quà ý nghĩa 
mà cả người trao lẫn người nhận đều cảm thấy hạnh phúc. Hãy để Bảo hiểm Hùng 
Vương tư vấn và cung cấp giải pháp bảo hiểm du lịch mang đến cho bạn sự an âm tối 
đa khi đi du lịch cùng bạn bè và người thân, với nhiều quyền lợi tự chọn phù hợp với 
nhu cầu tài chính của bạn.
Với gói bảo hiểm thiết kế hợp lý, phạm vi bảo hiểm rộng, bạn và người thân chắc chắn 
sẽ có những chuyến hành trình vô cùng trọn vẹn.

AN TÂM TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH



ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý

Hạn mức trách nhiệm phù hợp, đa dạng theo lựa chọn

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn và giải quyết bồi thường 24/7

Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản

1. Bảo hiểm du lịch trong nước

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp:

2. Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài

Bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp:

Hình thức bảo hiểm theo chuyến, tại khác sạn, tại điểm

Chết, thương tật thân thể do tai nạn. 

Chết do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.  

Chết hoặc thương tật thân thể do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu 
tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn.

Ốm đau hoặc chết không do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm

Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các 
nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm va, chìm, lật đổ, rơi

Mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến hành trình

PHÍ BẢO HIỂM

PHÍ BẢO HIỂM

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngay để được mức phí bảo hiểm hợp lý và ưu đãi.

Bảo hiểm Hùng Vương cam kết chi trả bồi thường trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận 
được đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ.

Công dân Việt Nam, nước ngoài có nhu cầu du lịch trong nước, ngoài nước có độ tuổi 
tối thiểu 6 tuần đến 75 tuổi.

Thông tin trong tài liệu này có tính chất tham khảo, các nội dung bảo hiểm sẽ được căn cứ vào hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

Chọn bảo hiểm du lịch tại Bảo hiểm Hùng Vương để có những lợi ích tốt nhất:
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Thông báo khiếu nại cho BHV trong vòng 30 ngày
kể từ ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm

Phối hợp với BHV hoàn thiện các thủ tục
bồi thường trong thời gian nhanh nhất

Giải quyết bồi thường cho quý khách nhanh
chóng trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ

hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Gọi cho Bảo hiểm Hùng Vương theo số
HOTLINE:       1900 63 3535 để được tư vấn, hướng dẫn
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Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo phí

Hotline:         1900 63 3535

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV) 

Trụ sở chính: 
Tầng 7, Tòa nhà HD, 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM 
Tel.: (84-28) 3915 1832              Fax: (84-28) 3915 1831 

Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh:
Tầng 2, 11A Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM 
Tel.: (84-28) 3547 2268              Fax: (84-28) 3547 2268     
         
Chi Nhánh Sài Gòn:
Tầng 2, 302 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, TP. HCM 
Tel.: (84-28) 3547 2268 (Ext: 179)              Fax: (84-28) 3547 2268  
            
Chi Nhánh Bình Dương:
Tầng 17, 230 Đại lộ Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Tel.: (84-0274) 222 0835            Fax: (84-0274) 222 0836 

Chi Nhánh Hà Nội:
Phòng 7, Tầng 6, 141 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Tel: (84-024) 3941 3195                  Fax: (84-024) 3941 3197 

Chi Nhánh Hải Phòng:
Phòng 209 – 210, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng 
Tel: (84-0225) 397 6688    Fax: (84-0225) 355 0958 

Chi Nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh:
99 Lê Hồng Phong, TP. Vinh, T. Nghệ An 
Tel: (84-0238) 3842 789   Fax: 84-(0383) 3842 789 

Chi Nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu:
102A Lê Hồng Phong, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu 
Tel: (84-0254) 381 6068   Fax: (84-0254) 381 6069 

Chi Nhánh Khánh Hòa:
99 Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 
Tel: (84-0258) 382 1333    Fax: (84-0258) 382 1555


