BẢO HIỂM XE Ô TÔ

An tâm trên mọi nẻo đường
Không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, xe ô tô còn là tài sản có giá trị lớn đối
với chúng ta. Hãy để Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) tư vấn và cung cấp giải pháp bảo
hiểm chăm sóc cho chiếc xe của bạn với sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mức phí cạnh
tranh, dịch vụ hướng dẫn và giải quyết bồi thường nhanh chóng.

Chọn bảo hiểm xe ô tô tại Bảo hiểm Hùng Vương để có những lợi ích tốt nhất:
Bảo vệ toàn diện, chi phí hợp lý
Điều khoản mở rộng thiết thực và linh hoạt
Bồi thường 100% nếu xe bị thiệt hại trên 75% giá trị thực tế
Bồi thường chi phí sơn lại toàn bộ xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng
Bồi thường đến 2 lần/năm đối với bảo hiểm mất cắp bộ phận
Sửa chữa ở garage đạt chuẩn trên toàn quốc
Chi phí cứu hộ
Đường dây nóng hỗ trợ giải quyết tai nạn và bồi thường 24/7
Dịch vụ bồi thường nhanh, gọn, chính xác
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Các loại xe ô tô con, xe ô tô vận tải hàng hóa, xe ô tô vận tải hành khách,…
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Quyền lợi bảo hiểm toàn diện, linh hoạt phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.
1. Bảo hiểm vật chất xe:
Bồi thường cho chủ xe ô tô những thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không
lường trước được trong những trường hợp sau:
Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào
Hỏa hoạn, cháy, nổ
Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, ngập lụt, sụt lở, sét đánh
(trực tiếp), động đất, mưa đá
Mất toàn bộ xe do trộm, cướp
Ngoài số tiền bồi thường vật chất xe, chủ xe ô tô còn được bồi thường các chi phí ngăn
ngừa hạn chế tổn thất, chi phí cứu hộ, cẩu kéo…
Điều khoản bổ sung theo lựa chọn: Bảo hiểm thay thế mới; Bảo hiểm lựa chọn cơ sở
sữa chữa; Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước;
Bảo hiểm xe bị mất trộm, cướp bộ phận…
2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3 (bắt buộc và tự nguyện)
Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
3. Bảo hiểm tai nạn đối với người ngồi trên xe
Bồi thường thiệt hại thân thể đối với lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe
do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe
Bồi thường cho chủ xe số tiền mà chủ xe có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho chủ
hàng theo quy định của Luật Dân sự đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe.
PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe (bắt buộc): theo quy định của Bộ Tài chính
Phí bảo hiểm tự nguyện: hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn mức phí bảo hiểm
hợp lý và ưu đãi.
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.

NHỮNG LƯU Ý KHI CÓ TỔN THẤT XẢY RA
Khi tham gia giao thông, mặc dù bạn cẩn trọng thế nào vẫn luôn có những rủi ro ngoài
tầm kiểm soát và chuyện xảy ra va chạm với phương tiện khác là điều không thể tránh
khỏi. Việc đầu tiên bạn nên giữ BÌNH TĨNH dù là lỗi của ai. Việc cần làm lúc này:
Kiểm tra xem có ai bị thương
không => gọi ngay 115 để được trợ giúp y tế

Đặt biển hoặc vật gây chú ý để làm hiệu cho
các xe khác, tránh khả năng xảy ra tai nạn liên hoàn

2

Giữ nguyên hiện trường trừ trường hợp cần
cứu người bị thương, và gọi ngay cảnh sát
giao thông để thông báo tai nạn

Gọi ngay HOTLINE:
1900 63 3535 để được
Bảo hiểm Hùng Vương hướng dẫn xử lý tình huống

DAY

15
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Dùng điện thoại chụp lại hiện trường tai nạn
từ nhiều góc độ để làm bằng chứng sau này

Phối hợp với Giám định viên của BHV hoàn thiện các
thủ tục bồi thường trong thời gian nhanh nhất
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Giải quyết bồi thường cho quý khách hàng nhanh
chóng trong vòng 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ
yêu cầu bồi thường
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*LƯU Ý: Nên thông báo ngay cho Bảo hiểm Hùng Vương trước khi thỏa thuận bồi
thường với người gây tai nạn hay người bị hại, điều này giúp giảm thiểu rủi ro và giúp
việc bồi thường được thuận lợi hơn.

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

