
                         Hợp đồng bảo hiểm số: 

Người được bảo hiểm

Địa điểm ngôi nhà

Thời hạn bảo hiểm Từ: Giờ Ngày Đến: Giờ Ngày

Phần I: Ngôi nhà

Phần II: Tài sản bên trong

Phần I - Ngôi nhà: VNĐ/cả thời hạn bảo hiểm

Phần II - Tài sản bên trong: VNĐ/cả thời hạn bảo hiểm

Giới hạn bồi thường: 50.000.000 VNĐ/mỗi đồ vật được bảo hiểm

Theo Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của Bảo hiểm Bảo Việt

Phạm vi bảo hiểm cơ bản (bắt buộc)

A. Cháy, Sét đánh Phần I - Ngôi nhà                   Phần II - Tài sản bên trong

B. Nổ      1. Giông, Bão, Lũ lụt 1. Giông, Bão, Lũ lụt

     2. Vỡ hoặc Tràn nước 2. Vỡ hoặc Tràn nước

     3. Va chạm với Ngôi nhà 3. Va chạm với Ngôi nhà

     4. Trộm cướp 4. Trộm cướp

Phần I - Ngôi nhà: 5.000.000 VNĐ/mỗi vụ tổn thất

Phần II - Tài sản bên trong: 2.000.000 VNĐ/mỗi vụ tổn thất

Phần I - Ngôi nhà: 

Phần II - Tài sản bên trong:

Tổng phí bảo hiểm (VNĐ): 

Công ty Bảo Việt: 

Thời gian cấp đơn: 

Thay mặt và đại diện BẢO HIỂM BẢO VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN

 BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

Giới hạn bồi thường (VNĐ)

Bồi thường tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ đối với Ngôi nhà được bảo hiểm do các rủi ro cơ bản băt buộc và các rủi ro lựa chọn 

được bảo hiểm.

Bồi thường tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ đối với Tài sản bên trong của Ngôi nhà được bảo hiểm do các rủi ro cơ bản băt buộc 

và các rủi ro lựa chọn được bảo hiểm.

Mức khấu trừ

Phí bảo hiểm (bao gồm 10% thuế GTGT)

Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Thuê nhà sau tổn thất (Quyền lợi tự động)

Phạm vi bảo hiểm mở rộng (lựa chọn)


