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Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN
CÔNG TY BẢO HIỂM

: Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam (Gọi tắt là VBI)

PHẠM VI BẢO HIỂM

: Việt Nam/ Toàn cầu được quy định cụ thể trên Hợp đồng/ Giấy
chứng nhận bảo hiểm

ĐỐITƯỢNG KHÁCH HÀNG

: Khách hàng vay vốn có tài sản đảm bảo là nhà hoặc vay để mua
nhà tại ngân hàng.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM
(NĐBH)

: -

PHẠM VI BẢO HIỂM

: -

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

: -

Phần ngôi nhà: Nhà liền kề, nhà biệt thự, nhà chung cư không
quá 30 năm sử dụng
Phần tài sản bên trong ngôi nhà: các đồ đạc dụng cụ gia đình
đặt bên trong ngôi nhà
Bảo hiểm cho rủi ro Cháy nổ theo quy định của Nhà nước tại
Nghị định 23/2018/NĐ-CP
Bảo hiểm mở rộng Theo quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của
VBI, bao gồm :
+ Bảo hiểm cho các rủi ro Giông, Bão, Lụt, Rò rỉ/tràn nước,
Đâm va
+ Bảo hiểm cho trộm cướp
+ Hỗ trợ chi phí thuê nhà khi tổn thất
+ Hỗ trợ chi phí chữa cháy, chi phí dọn dẹp tổn thất
Chi phí dọn dẹp hiện trường (Tối đa 20 triệu đồng/mỗi và mọi
vụ tổn thất)
Chi phí thuê nhà (Tối đa 30 triệu đồng/mỗi và moi vụ tổn
thất)

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

: Theo phụ lục đính kèm

PHÍ BẢO HIỂM/NĂM

: Theo phụ lục đính kèm

THỜI HẠN BẢO HIỂM

: 01 năm

ĐIỀU KIỆN/ĐIỀU KHOẢN

: -

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP
Theo Quy tắc Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân số 21/QĐ-VBI6
do Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam ban hành ngày 01/01/2018
BẢO HIỂM VIETINBANK – VBI

PHỤ LỤC 01: CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHI TIẾT
1.
2.
3.
-

4.
5.
-

-

6.

Đối tượng khách hàng : Khách hàng vay vốn có tài sản đảm bảo là nhà hoặc vay để mua
nhà tại ngân hàng.
Đối tượng được bảo hiểm :
Phần ngôi nhà: Nhà liền kề, nhà biệt thự, nhà chung cư không quá 30 năm sử dụng
Phần tài sản bên trong ngôi nhà: các đồ đạc dụng cụ gia đình đặt bên trong ngôi nhà
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm cho rủi ro Cháy nổ theo quy định của Nhà nước tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP
Bảo hiểm mở rộng Theo quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân của VBI, bao gồm :
+ Bảo hiểm cho các rủi ro Giông, Bão, Lụt, Rò rỉ/tràn nước, Đâm va
+ Bảo hiểm cho trộm cướp
+ Hỗ trợ chi phí thuê nhà khi tổn thất
+ Hỗ trợ chi phí chữa cháy, chi phí dọn dẹp tổn thất
Điều khoản bổ sung :
Chi phí dọn dẹp hiện trường (Tối đa 20 triệu đồng/mỗi và mọi vụ tổn thất)
Chi phí thuê nhà (Tối đa 30 triệu đồng/mỗi và moi vụ tổn thất)
Số tiền bảo hiểm
Đối với ngôi nhà: là giá trị thực tế của ngôi nhà khi tham gia bảo hiểm, được xác định
qua 3 phương pháp:
+ Định giá của ngân hàng
+ Hợp đồng mua nhà
+ Khai báo của khách hàng
Đối với Tài sản bên trong: Theo yêu cầu hạn mức bồi thường của khách hàng tuy nhiên
trong mọi trường hợp:
+ Tổng số tiền bồi thường không quá 2 tỷ
+ Số tiền bồi thường/đồ vật không quá 50 triệu
Phí bảo hiểm
Thông tin về ngôi nhà
Số tầng

Tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu (%)

Chữa cháy tự động

Dưới 05 tầng

Có/Không

0.05%

Từ 05 tầng trở lên

Có

0.05%

Không

0.1%

