
BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN 
 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP  
 
 
 
 
1. Sản phẩm bảo hiểm nhà là gì và tại sao lại cần thiết với tôi? 
 
Bảo hiểm nhà cung cấp sự bảo vệ toàn diện cho căn nhà của bạn cũng như đồ đạc bên trong nhà 

trước những rủi ro thường gặp như:  
- Cháy, sét đánh  
- Nổ  
- Máy bay hoặc phương tiện hàng không, hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi vào.  
- Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.  
- Trộm cắp có dấu hiệu sử dụng vũ lực và đột nhập vào hoặc tẩu thoát khỏi ngôi nhà  
- Va chạm với xe cộ hoặc động vật  
- Động đất, núi lửa.  
- Bão, lốc, cuồng phong, mưa đá  
- Lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)  
- Lún và sụt lở đất. 

 
Đơn bảo hiểm này còn mở rộng chi trả các chi phí liên quan đến tổn thất đối với Ngôi nhà, bao gồm:  

- Chi phí kiến trúc sư, giám định viên, kỹ sư tư vấn  
- Chi phí dọn dẹp hiện trường  
- Chi phí trả đội cứu hỏa và dập lửa  
- Chi phí thuê nhà sau tổn thất. 

 

Ngoài ra, bạn còn có thể mua bảo hiểm cho các trách nhiệm pháp lý của bạn được quy định theo 

Luật dân sự đối với bất cứ bên thứ ba nào (bao gồm cả thương tật thân thể và tổn thất vật chất). 

 
2. Có những loại hình bảo hiểm nhà nào? 
 
Có 02 loại hình bảo hiểm nhà cho bạn lựa chọn (tham gia độc lập hoặc đồng thời): 
 

- Bảo hiểm cho Ngôi nhà  
- Bảo hiểm cho Tài sản bên trong 

 
Bên cạnh đó, khi tham gia ít nhất một trong hai loại hình bảo hiểm trên, bạn sẽ được tặng miễn phí 

Chương trình A của Bảo hiểm Trách nhiệm. Bạn cũng có thể tham gia Chương trình B, C, D với 

điều kiện đóng phí bổ sung. 

 
3. Là người thuê nhà, tôi có thể mua bảo hiểm cho phần Ngôi nhà không? 
 
Bạn có thể mua bảo hiểm cho phần Ngôi nhà nếu bạn có quyền lợi bảo hiểm đối với Ngôi nhà đó, 

cụ thể hơn là trong Hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng bạn phải phải chịu trách nhiệm trông coi và 

có trách nhiệm đối với các thiệt hại vật chất trong quá trình sử dụng Ngôi nhà đó. 

 
Ngoài ra, bạn có thể mua bảo hiểm cho các tài sản bên trong nhà thuộc sở hữu hoặc thuộc trách 

nhiệm của bạn. 
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4. Là chủ của ngôi nhà cho thuê, tôi có thể mua cả bảo hiểm cho cả phần Ngôi nhà và Tài 

sản bên trong không? 
 

Bạn hoàn toàn có thể mua bảo hiểm cho Ngôi nhà. Các tài sản bên trong nếu thuộc sở hữu của bạn 

thì bạn cũng có thể mua bảo hiểm cho chúng. 

 

5. Sau khi đã tham gia bảo hiểm, tôi có thể thay đổi lựa chọn về chương trình hoặc bổ sung 

các quyền lợi nữa không? 
 

Khi hợp đồng bảo hiểm được phát hành, bạn không được thay đổi chương trình hoặc bổ sung thêm 

quyền lợi. Bạn chỉ có thể thay đổi vào thời điểm tái tục hợp đồng với điều kiện được Bảo Việt chấp 

thuận. 

 

6. Sản phẩm bảo hiểm có được bảo đảm bởi HSBC? 
 

Bảo hiểm Nhà được cung cấp bởi Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt). Sản phẩm này không 

phải là nghĩa vụ, hoặc ký gửi/ký quỹ hoặc bảo đảm của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC 

(Việt Nam). 

 

7. Tôi có thể đóng phí bảo hiểm bằng cách nào? 
 

Phí bảo hiểm có thể được thanh toán bằng 01 (một) trong 03 (ba) cách sau: 

- Cổng thanh toán trực tuyến của Bảo hiểm Bảo Việt 

- Nộp tiền mặt vào tài khoản của Bảo hiểm Bảo Việt tại bất kỳ quầy giao dịch nào của Ngân hàng 

Bảo Việt  

- Chuyển khoản vào tài khoản của Bảo hiểm Bảo Việt tại Ngân hàng Bảo Việt  

Vui lòng tham khảo chi tiết tại trang web của HSBC: 

http://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/insurance/kenh-thanh-toan-phi-bao-hiem-phi-nhan-tho 

 

8. Tôi có thể thay đổi định kỳ thanh toán sau khi hợp đồng có hiệu lực được không? 
 

Phí bảo hiểm phải được thanh toán đầy đủ một lần trước khi bắt đầu hiệu lực, không áp dụng hình 

thức thanh toán từng phần theo định kỳ. 

 

9. Tôi phải làm gì nếu muốn hủy hợp đồng? 
 

Với điều kiện bạn không có bất kỳ khiếu nại nào đã phát sinh hoặc được thanh toán bồi thường 

trong suốt thời hạn bảo hiểm, bạn có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm vào bất kỳ thời điểm nào 

bằng cách điền vào Giấy yêu cầu hoàn phí / sửa đổi bổ sung hợp đồng, gửi cho Bảo Việt và hoàn 

trả Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

 

10. Số tiền mà tôi sẽ nhận lại được nếu hủy hợp đồng? 
 

Nếu đáp ứng đủ điều kiện để chấm dứt hợp đồng, bạn sẽ được hoàn phí bảo hiểm. Số tiền hoàn lại 

bằng số phí đã đóng trừ đi khoản phí của thời hạn đã được bảo hiểm tính trên biểu phí ngắn hạn. 

Tuy nhiên, phí hoàn lại chỉ được áp dụng cho hợp đồng thời hạn 01 năm. Phí bảo hiểm hoàn lại sẽ 

được thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc (đối với tiền mặt) và 14 ngày làm việc (đối với chuyển 

khoản). 
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11. Hợp đồng bảo hiểm của tôi đã hết hiệu lực nhưng tôi quên đóng phí bảo hiểm tái tục. Nếu 

vẫn muốn tiếp tục được bảo hiểm thì tôi phải làm gì? 
 

Phí bảo hiểm tái tục phải được thanh toán trước khi hợp đồng cũ hết hiệu lực. Trong trường hợp 

quên đóng phí vào thời điểm tái tục, bạn nên liên hệ với Chuyên viên Quan hệ khách hàng của 

HSBC để đăng ký tham gia một hợp đồng mới. 
 

12. Những tổn thất nào không được bảo hiểm? Có áp dụng mức khấu trừ hay miễn thường 

nào hay không? 
 

Các điểm loại trừ chung bao gồm:  
- Những thiệt hại phát sinh từ việc gây rối, nổi dậy, bãi công, sa thải, cách mạng, đảo chính;  
- Những thiệt hại bắt nguồn từ hạt nhân, tên lửa, vũ khí chiến tranh, phóng xạ ion hoá;  
- Những thiệt hại xảy ra với máy móc, thiết bị điện do quá tải, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện;  
- Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn;  
- Những thiệt hại xảy ra đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;  
- Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh và/ hoặc hành động khủng bố;  
- Những thiệt hại mang tính chất hậu quả (trừ Chi phí thuê nhà sau tổn thất). 

 

Ngoài ra, có một số tài sản bị loại trừ theo quy định của phần mục Ngôi nhà hoặc Tài sản bên trong 

và các điểm loại trừ của phần mục Trách nhiệm Vui lòng tham khảo chi tiết trong quy tắc bảo hiểm. 

 

Mức khấu trừ áp dụng:  
- Ngôi nhà và Tài sản bên trong: 2.000.000 VNĐ cho mỗi khiếu nại  
- Trách nhiệm: 2.000.000 VNĐ cho mỗi khiếu nại chỉ áp dụng đối với thiệt hại vật chất. 

 

13. Tôi có phải đóng thêm khoản phí/lệ phí nào ngoài phí bảo hiểm không? 
 

Ngoài phí bảo hiểm, bạn sẽ không cần phải đóng thêm bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào khác để 

được tham gia bảo hiểm. 

 

14. Phí bảo hiểm có bị thay đổi trong thời hạn bảo hiểm không? 
 

Phí bảo hiểm sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn bảo hiểm trừ khi có những thay đổi ảnh hưởng 

lớn đến mức độ rủi ro. 

 

15. Tôi sẽ nhận được những giấy tờ gì sau khi mua hợp đồng bảo hiểm này? 
 

Một bộ hợp đồng đầy đủ bao gồm Giấy chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm sẽ được gửi đến 

cho bạn qua đường bưu điện. 
 

16. Tôi sẽ liên hệ với ai nếu cần yêu cầu hỗ trợ hoặc có thắc mắc liên quan đến hợp đồng bảo 

hiểm này? 
 

Bạn có thể liên hệ với Chuyên viên Quan hệ khách hàng HSBC tư vấn hợp đồng bảo hiểm cho bạn 

hoặc gọi đến số điện thoại hỗ trợ quản lý hợp đồng của Bảo Việt được ghi trên Giấy chứng nhận 

bảo hiểm nếu có bất cứ thắc mắc nào về hợp đồng. 

 

17. Bảo Việt có đường dây nóng tư vấn về bồi thường không? 
 

Bạn có thể tìm thấy số liên lạc Đường dây nóng tư vấn bồi thường của Bảo Việt được ghi trên Giấy 

chứng nhận bảo hiểm. 
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