
GIỚI THIỆU 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 

An tâm cơ nghiệp vượng trường 





Tại sao CẦN  

tham gia bảo hiểm TÀI SẢN?? 







GIÁ TRỊ mà 

BẢO HIỂM TÀI SẢN 

mang lại?? 



BẢO HIỂM TÀI SẢN 

Quyền SỞ HỮU 

Quyền CHIẾM HỮU 

Quyền SỬ DỤNG 

AI  

CÓ THỂ 

THAM GIA? 



BẢO HIỂM TÀI SẢN 

Tài sản 

nào ĐƯỢC 

BẢO HIỂM? 

Nhà xưởng 

Tài sản bên trong 

Hàng hóa Máy móc thiết bị 



BẢO HIỂM TÀI SẢN 

 Tài sản khó xác định giá trị: 

tiền, sổ sách kinh doanh, bản thảo, 

bản vẽ,… 

Tài sản 

KHÔNG được 

BẢO HIỂM? 



BẢO HIỂM TÀI SẢN 

Tài sản 

KHÔNG được 

BẢO HIỂM? 

 Tài sản được bảo hiểm theo đơn 

khác: xe cộ, động thực vật, tài sản trong 

quá trình xây dựng, lắp đặt, tài sản thuộc 

đơn bảo hiểm hàng hải, trong quá trình 

vận chuyển, máy móc trong quá trình lắp 

đặt chạy thử, nồi hơi; đất đai, công trình 

xây dựng ngoài trời …….. 

 Tài sản di động ngoài trời (đối với rủi 

ro thiên tai) 



BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 

TÀI SẢN BỊ LOẠI TRỪ  

 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ 

TÀI SẢN 

KHÔNG 

được BẢO HIỂM? 

RỦI RO 

KHÔNG 

được BẢO HIỂM? 

RỦI RO BỊ LOẠI TRỪ  

 



RỦI RO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Những rủi ro xuất phát từ BÊN TRONG:  

Thiết kế sai, tay nghề kèm, đổ vỡ, nứt các tòa nhà, đổ 

vỡ máy móc, lòng trung thành, hư hỏng về cơ điện 

hay trục trặc của các máy móc thiết bị….  

=> Tham gia đơn BH lòng trung thành, đơn đổ vỡ 

máy móc. 

 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 



Những rủi ro NHÌN THẤY TRƯỚC:  

Hư hỏng dần theo thời gian, hao mòn, 

ăn mòn, gỉ, thay đổi nhiệt độ, ẩm, sâu bọ 

phá hoại, xói mòn của bờ biển bờ sông, 

lún… 

RỦI RO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 



Những rủi ro mang 

tính chất CHÍNH TRỊ 

và THẢM HỌA:  

Chiến tranh, nội chiến, 

hạt nhân… 

RỦI RO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 



Những rủi ro khác:  

Hư hỏng hoặc gián đoạn nguồn cung cấp nước, 

khí đốt; trộm cắp, mất mát không rõ nguyên 

nhân..  

 

RỦI RO KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN 



MỨC KHẤU TRỪ 

Là số tiền mà người bảo 

hiểm phải TỰ CHỊU trong 

vụ tổn thất 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

Là giá trị tính thành tiền theo giá trị thị 

trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm 

tại thời điểm tham gia bảo hiểm. 

BẢO HIỂM TÀI SẢN 

Theo thỏa thuận giữa Bảo Việt và khách 

hàng 

Phí CNBB theo biểu phí quy định tại Nghị 

định 23/2018/NĐ-CP 

 PHÍ BẢO HIỂM 



TẠI SAO  

nên THAM GIA bảo hiểm tài sản 

tại BẢO HIỂM BẢO VIỆT?? 



QUY MÔ HOẠT ĐỘNG 

M    

M  

  

LỊCH SỬ  

THÀNH LẬP 

15/01/1965 

NGUỒN NHÂN LỰC 3,400 

21,000 
Cán bộ nhân viên 

Đại lý bảo hiểm 

MẠNG LƯỚI 
79 Công ty thành viên 

Hơn 300 phòng khu vực 

79 

300 

SẢN PHẨM 

90  
Sản phẩm bảo hiểm PNT 

Có mặt tại 64 tỉnh thành 

64 

VỊ TRÍ 

#1 
Về lợi nhuận và phát triển bền vững 



Đơn vị: tỷ VNĐ 

TỔNG DOANH THU  

11,486 
TĂNG TRƯỞNG SO  

VỚI 2017 

12% 77 

TIỀM LỰC TÀI CHÍNH 

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 

#1 
Về lợi nhuận và phát triển bền vững 

Về thương hiệu bảo hiểm được yêu thích nhất 

Nhận biết của người tiêu dùng trên thị trường  

Về LN trước thuế 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2018 



Kinh nghiệm 

lâu năm về 

BH Tài sản  

(từ 1989) 

Đội ngũ nhân 

sự cao cấp, 

chất lượng 

cao 

Quan hệ 

chặt chẽ với 

nhà TÁI 

quốc tế 

Mạng lưới 

dịch vụ 

TOÀN 

QUỐC 

Dịch vụ 

chăm sóc 

khách hàng 

vượt trội 

Khuyến 

cáo phòng 

tránh rủi ro 

Thị phần 

bảo hiểm 

tài sản lớn 

LỢI ÍCH KHI THAM GIA BẢO HIỂM TÀI SẢN TẠI BHBV 

Năng lực 

TÀI CHÍNH 

vững mạnh 

UY TÍN 

thương 

hiệu mạnh 

Giải quyết 

bồi thường 

thỏa đáng 



QUY TRÌNH THAM GIA BH TÀI SẢN 

 

 

1. Điền đẩy đủ và trung thực Mẫu giấy yêu cầu 

bảo hiểm Tài sản 

Các thông tin NĐBH, phạm vi bảo hiểm… 

Danh mục tài sản chi tiết, lịch sử tổn thất… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tạo điều kiện cho khai thác viên thực hiện 

đánh giá rủi ro 

Chụp ảnh điều kiện nhà xưởng, khu vực SX, kho hàng thực tế.. 

Cung cấp các thông tin liên quan về kết cấu xây dựng, PCCC…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trao đổi với khai thác viên để đạt thỏa thuận quyền 

lợi bảo hiểm tốt nhất với phí phù hợp 

Cân đối giữa chi phí và phạm vi bảo hiểm 

Phạm vi bảo hiểm phù hợp với ngành nghề và tài sản được bảo hiểm 



QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 

THỦ TỤC KHIẾU NẠI 

LIÊN LẠC khẩn cấp với Công ty Bảo hiểm hoặc Đại lý 

Thực hiện các NGHĨA VỤ mà hợp đồng bảo hiểm quy định (hạn chế 

tổn thất, bảo lưu hiện trường...) 

Cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của Bảo 

Việt 

Thực hiện quy trình giải quyết bồi thường mà Công ty Bảo hiểm đã cam kết. 



1. Thông báo thiệt hại và yêu cầu bồi thường 

2. Bản tường trình sự cố của NĐBH và người phát 

hiện/chứng kiến sự việc 

3. Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng, trách nhiệm 

trông coi của NĐBH đối với tài sản được bảo hiểm 

4. Báo giá sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục bị tổn 

thất; 

5. Công văn chuyển quyền khiếu nại Bên thứ ba (nếu có) 

… 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 

DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP 



Cơ quan xếp hạng 
Xếp hạng năng lực tài 

chính (2018) 
Triển vọng 

Standard & Poor's AA- (Very strong)   Stable/Ổn định 

Moody's Aa3 (Excellent)   Stable/Ổn định 

A.M. Best A+ (Superior)   Stable/Ổn định 

London, UK 

Munich 

Zurich 

Kansas, US 

NHÀ TÁI BẢO HIỂM ĐỨNG ĐẦU 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


