BẢO HIỂM TÀI SẢN
1. Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản:
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro
Khái niệm SP

ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc
bảo hiểm
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro

Mô tả sản phẩm

ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc
bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

•

Nhà cửa, công trình kiến trúc

•

Các trang thiết bị, máy móc thiết bị

•

Hàng hoá, vật tư

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước
Phạm vi bảo hiểm

được xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro
không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Đối tượng khách hàng
Hồ sơ yêu cầu

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí
nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…
•

Giấy yêu cầu bảo hiểm

•

Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.

2. Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt:
Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là hình thức bảo hiểm
Khái niệm SP

cháy và các rủi ro đặc biệt được nêu rõ trong Quy tắc bảo
hiểm.
Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt là hình thức bảo hiểm

Mô tả sản phẩm

cháy và các rủi ro đặc biệt được nêu rõ trong Quy tắc bảo
hiểm

Đối tượng bảo hiểm

•

Nhà cửa, công trình kiến trúc

•

Các trang thiết bị, máy móc thiết bị

•

Hàng hoá, vật tư

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo
hiểm do những rủi ro sau gây ra:
•

Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ

•

Rủi ro “B”: Nổ

•

Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không
khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng

Phạm vi bảo hiểm

•

Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng

•

Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý

•

Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun

•

Rủi ro “G”: Giông và bão

•

Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt

•

Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước
hay đường ống dẫn nước

•
Đối tượng khách hàng
Hồ sơ yêu cầu

Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí
nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…
•

Giấy yêu cầu bảo hiểm.

•

Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.

3. Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc:
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là hình thức bảo hiểm cho các rủi
Mô tả sản phẩm

ro cháy nổ theo quy định bắt buộc của Nhà nước tại Theo
thông tư số 220/2010/TT – BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài
chính quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Đối tượng bảo hiểm

•

Nhà cửa, công trình kiến trúc

•

Các trang thiết bị, máy móc thiết bị

•

Hàng hoá, vật tư thuộc các cơ sở nguy hiểm về cháy
nổ quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản
7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo
hiểm do những rủi ro sau gây ra:
•

Phạm vi bảo hiểm

Cháy: là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng
do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

•

Nổ: là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và
năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời
phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật
xung quanh

Các chủ doanh nghiệp có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy
Đối tượng khách hàng

định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị
định số 46/2012/NĐ-CP.

Hồ sơ yêu cầu

•

Giấy yêu cầu bảo hiểm.

•

Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm.

•

Giấy chứng nhận an toàn PCCC.

4. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau cháy và các rủi ro đặc biệt :
Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về
Mô tả sản phẩm

doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián
đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi
ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.
•

Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí
cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục
chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở
hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được
bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.

•

Phạm vi bảo hiểm

Ngoài ra Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người
được bảo hiểm các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất
do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi
phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca,
cước phí vận chuyển khẩn cấp,…

•

Các chi phí không trực tiếp giảm thiểu tổn thất của việc
gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thỏa
thuận riêng.

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp,
Đối tượng khách hàng

chủ nhà máy,... với điều kiện đã tham gia bảo hiểm cháy và các
rủi ro đặc biệt hoặc mọi rủi ro tài sản.

Hồ sơ yêu cầu

•

Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).

•

Báo cáo tài chính của năm trước năm bảo hiểm

5. Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp:
Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro
Mô tả sản phẩm

Đối tượng bảo hiểm

ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm
•

Nhà cửa, công trình kiến trúc

•

Các trang thiết bị, máy móc thiết bị

•

Hàng hoá, vật tư

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất bất ngờ không lường trước được
Phạm vi bảo hiểm

xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro không bị loại
trừ trong đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.

Đối tượng khách hàng
Hồ sơ yêu cầu

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp,
chủ nhà máy, chủ kho hàng,…
•

Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).

•

Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm

