BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN
An tâm cho những chuyến hàng

Hàng hóa trên đường vận chuyển nội địa hoặc xuất nhập khẩu có thể gặp những rủi ro
bất ngờ, vì vậy bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa, xuất nhập khẩu là rất cần thiết,
giúp doanh nghiệp của bạn hạn chế tối đa các thiệt hại tài chính trong trường hợp có
sự cố không lường trước được. Bảo hiểm Hùng Vương với thế mạnh trong lĩnh vực bảo
hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam cũng như trên thế giới, như khả
năng kết nối toàn cầu và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ giàu kinh nghiệm, … tự tin đem
đến cho doanh nghiệp của bạn giải pháp bảo hiểm hoàn hảo nhất.

Chọn bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tại Bảo hiểm Hùng Vương để có
những lợi ích tốt nhất:
Phạm vi bảo hiểm toàn diện, linh hoạt
Điều kiện và điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
Tùy theo nhu cầu kinh doanh và ngân sách tài chính, doanh nghiệp có thể lựa
chọn tham gia bảo hiểm hàng hóa theo hai hình thức:
+ Bảo hiểm theo chuyến; hoặc
+ Bảo hiểm theo Hợp đồng bao cho hàng hóa vận chuyển cả năm với nhiều ưu đãi
Thủ tục tham gia đơn giản, nhanh chóng
Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn và giải quyết bồi thường 24/7
Thủ tục bồi thường nhanh chóng, đơn giản
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Hàng hóa vận chuyển đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bảo hiểm cho hàng hóa trước rủi ro thiệt hại vật chất (mất/ hư hỏng) bất ngờ xảy ra
trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng
không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi thế giới.
Bảo hiểm theo các Bộ điều khoản ICC (A), (B), (C) 01.01.82 của Hiệp hội Bảo hiểm London.
Bảo hiểm theo Quy tắc Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
Có thể mở rộng: Bảo hiểm rủi ro chiến tranh, bảo hiểm rủi ro đình công,...
Tóm tắt phạm vi rủi ro bảo hiểm theo ICC:
Cháy nổ
Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp
Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh
Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va “C”
Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
Hy sinh tổn thất chung
Ném hàng xuống biển

“B”
“A”

Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh
Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong
khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan
Nước biển, nước hồ hay nước sông tràn vào tàu, sà lan, hầm hàng,
phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng
Cướp biển, mất cắp, mất trộm
Các rủi ro khác
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.

PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận
chuyển, tuyến đường.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn mức phí bảo hiểm hợp lý và ưu đãi.
DỊCH VỤ BỒI THƯỜNG
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.
THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM HÀNG HÓA
Kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa theo mẫu của Bảo hiểm Hùng Vương
Sau khi nhận được Giấy yêu cầu bảo hiểm với đầy đủ thông tin, Bảo hiểm Hùng Vương
sẽ nhanh chóng cấp Đơn bảo hiểm hoặc ký hợp đồng bảo hiểm với khách hàng.

NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA

Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa
và bảo quản hàng hóa nhằm hạn chế tổn thất

Thông báo ngay cho đại diện hoặc đại lý giám định của
Bảo hiểm Hùng Vương tại địa điểm gần nhất đến giám định
tổn thất hàng hóa hoặc số HOTLINE
1900 65 3535
để được hướng dẫn và phối hợp xử lý
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Làm thông báo khiếu nại ngay cho chủ phương tiện
chuyên chở hàng, cảng biển (nếu có) và người bán

Thu thập các biên bản giao nhận hàng hóa
và/hoặc các chứng từ chứng minh tổn thất
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MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA
BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG (BHV)
Trụ sở chính:
126 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
Tel: (84-28) 7303 3536
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 Phú Nhuận:
Tầng 3, Tòa nhà số 49B Phan Đăng Lưu, P. 7, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tel: (84-28) 7303 5468
Chi nhánh Tây Nam Bộ:
Lầu 01, Tòa nhà số 04 Phan Văn Trị, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tel: (84-292) 730 3536
Chi Nhánh Bình Dương:
Số 17, Lô I, Đường Lý Thái Tổ, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel: (84-274) 222 0835
Fax: (84-274) 222 0836
Chi Nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu:
102A Lê Hồng Phong, P.4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
Tel: (84-254) 381 6068
Fax: (84-254) 381 6069
Chi Nhánh Khánh Hòa:
99 Yersin, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: (84-258) 382 1333
Fax: (84-258) 382 1555
Chi Nhánh Hà Nội:
Tầng 6, 141 Lê Duẩn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-24) 3941 3195
Fax: (84-24) 3941 3197
Chi Nhánh Hải Phòng:
Tòa nhà Thành Đạt 1, 03 Lê Thánh Tông, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel: (84-225) 397 6688
Fax: (84-225) 355 0958
Chi Nhánh Nghệ An – Hà Tĩnh:
Số 4 Đại lộ V.I. Lê Nin, TP. Vinh, Nghệ An
Tel: (84-238) 3842 789
Fax: (84-238) 3842 789
www.bhv.com.vn

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo phí
Hotline:

1900 63 3535

