
 
 
 

PVI.Chương trình Bảo hiểm Mọi rủi ro căn hộ chung cư Trang 1/2 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM MỌI RỦI RO CĂN HỘ CHUNG CƯ 

(Kèm theo Công văn số           /QLBH&ĐT ngày 02/12/2016 của Ban QLBH&ĐT) 

 

PHẦN I – BẢO HIỂM TÀI SẢN CHO CĂN HỘ 

Tài sản được bảo hiểm Rủi ro, phạm vi bảo hiểm Hạn mức trách 

nhiệm 

Tỷ lệ phí 

Khung nhà Rủi ro 1: Cháy, nổ, sét đánh 

trực tiếp 

Rủi ro 2: Giông, bão, lốc 

Rủi ro 3: Nước tràn từ bể 

chứa nước, đường ống 

nước, hệ thống sprinkler 

Rủi ro 4: Trộm cướp (kèm 

theo dấu hiệu đột nhập hoặc 

bạo lực) 

Rủi ro 5: Động Đất 

100% STBH, tới 

10 tỷ đồng 

- Rủi ro 1:  

+ Căn hộ có hệ 

thống sprinkler: 

0,05% 

+ Căn hộ không có 

hệ thống sprinkler: 

0,1% 

- Rủi ro 2: bổ sung 

thêm 0,01% 

- Rủi ro 3: bổ sung 

thêm 0,01% 

- Rủi ro 4: bổ sung 

thêm 0,02% 

- Rủi ro 5: Miễn phí 

Tài sản bên trong khung nhà 

thuộc sở hữu của Người được bảo 

hiểm hoặc Người được bảo hiểm 

có trách nhiệm trông coi trong 

thời hạn được bảo hiểm 

100% STBH, theo 

kê khai của Người 

được bảo hiểm. 

Giới hạn tới 2 tỷ 

đồng 

Các đồ đạc của chủ nhà, các phần 

cải tiến và trang trí mà Người 

được bảo hiểm có trách nhiệm 

trông coi, quản lí khi thuê, bao 

gồm cả phần cải tiến của Người 

được bảo hiểm.   

100% STBH, theo 

kê khai của Người 

được bảo hiểm. 

Giới hạn tới 2 tỷ 

đồng 

Tài sản cá nhân thuộc sở hữu của 

Người được bảo hiểm hoặc của 

các thành viên trong gia đình của 

Người được bảo hiểm, để trong 

khung nhà của người được bảo 

hiểm  

(tối đa không quá 

10% số tiền bảo 

hiểm hoặc 

20.000USD tuỳ 

theo giá trị nào 

nhỏ hơn) 

 - chi phí sửa chữa cho các 

thiệt hại đối với ngôi nhà 

do trộm cướp 

- chi phí phục hồi lại cửa 

sổ, cửa chính bị phá hỏng 

do trộm cướp 

- chi phí thay thế, đổi chìa 

khóa, ổ khóa trong trường 

hợp chìa khóa, ổ khóa bị 

phá hủy do trộm cướp 

Giới hạn tối đa 

không quá 

2.000USD/vụ và 

cả thời hạn bảo 

hiểm 

Miễn phí 

 Chi phí phụ trội hợp lý cho 

việc di dời chỗ ở, về thuê 

mướn một căn hộ ở tình 

trạng tương tự căn hộ bị tổn 

thất của Người được bảo 

hiểm  

Tối đa không quá 

03 tháng, mỗi 

tháng không quá 

500USD 

Miễn phí 

 Bổ sung tài sản cố định 10% số tiền bảo 

hiểm  

Miễn phí 

 Chi phí dọn dẹp hiện 

trường 

10% số tiền bảo 

hiểm 

Miễn phí 

 Chi phí chữa cháy 10% số tiền bảo 

hiểm 

Miễn phí 
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PHẦN II – BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN 

Quyền lợi Mức trách nhiệm Tỷ lệ phí/người/thời hạn 

bảo hiểm 

Tử vong do tai nạn thuộc các rủi 

ro được bảo hiểm ở Phần I  

20.000.000VNĐ/người/vụ 0,06% 

40.000.000VNĐ/người/vụ 0,09% 

60.000.000VNĐ/người/vụ 0,11% 

Tổn thương về thân thể  Tỷ lệ % mức trách nhiệm nêu trên theo 

bảng tỷ lệ thương tật 

 

Chi phí y tế  Theo chi trả thực tế, tối đa không vượt quá 

10% mức trách nhiệm nêu trên / thời hạn 

bảo hiểm 

 

Ghi chú: Chỉ được lựa chọn 1 mức tương ứng cho mỗi người được bảo hiểm cụ thể 

 

PHẦN III- BẢO HIỂM TIỀN 

Phạm vi bảo hiểm Giới hạn trách nhiệm Tỷ lệ phí 

Những mất mát, thiệt hại hay huỷ hoại về tiền để trong 

két được khóa cẩn thận trong Ngôi nhà được bảo hiểm do 

bị ăn trộm, mất trộm dẫn đến ăn cướp hay ăn cướp trong 

căn hộ được bảo hiểm 

< 1.000.000.000VNĐ 0,15% 

1.000.000.000VNĐ 0,1% 

1.500.000.000VNĐ 0,08% 

2.000.000.000VNĐ 0,07% 

Ghi chú: Người được bảo hiểm chỉ được lựa chọn 1 trong 4 giới hạn trách nhiệm nêu trên. 

 

PHẦN IV – BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM HỘ GIA ĐÌNH 

Phạm vi bảo hiểm Giới hạn trách nhiệm Phí bảo hiểm 

Trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những thương 

tật thân thể bất ngờ và không lường trước được về người 

(bao gồm tử vong và bệnh tật) hoặc thiệt hại vật chất bất 

ngờ  ảy ra cho người và/hoặc tài sản của bên thứ ba trong 

thời hạn bảo hiểm do rủi ro được bảo hiểm trong Phần I 

gây ra trong thời hạn bảo hiểm, và tại địa điểm được bảo 

hiểm  

Tới 

10.000.000.000VNĐ/vụ 

và cả thời hạn bảo hiểm 

0,05% 

 

 

 


