BẢO HIỂM XE MÁY

An tâm trên mọi nẻo đường

3 bước cần làm khi có sự cố xảy ra:
	Gọi ngay đến Hotline 1900558899
để thông báo tai nạn
BƯỚC

	Thu thập và hoàn thiện hồ sơ chứng từ
cần thiết
BƯỚC

	Thống nhất phương án bồi thường và
nhận tiền bồi thường
BƯỚC

CÙNG BẢO VIỆT CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HOTLINE:

1900 558899

(04) 3573 0505

EMAIL: bvvn@baoviet.com.vn
WEBSITE: baoviet.com.vn/baohiem

NIỀM TIN VỮNG CHẮC, CAM KẾT VỮNG BỀN

Chiếc xe máy là người bạn đồng hành không thể
thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Tham gia Gói
bảo hiểm xe máy toàn diện của Bảo Việt (bao
gồm bảo hiểm cháy nổ xe, bảo hiểm trách nhiệm
dân sự chủ xe và bảo hiểm tai nạn người ngồi
trên xe) với một khoản chi phí nhỏ chỉ khoảng
100.000 đồng, bạn đã có thể bảo vệ toàn diện
cho chiếc xe và người thân khi tham gia giao thông.

Vì sao nên lựa chọn BaoViet MotorCare?
	Cam kết dịch vụ bồi thường nhanh
chóng, thuận tiện và minh bạch

	Tổng đài hỗ trợ cứu hộ giao thông
24/7 sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu
bảo hiểm của khách hàng
	Giảm phí bảo hiểm cháy nổ xe
máy khi tham gia bảo hiểm trách
nhiệm dân sự bắt buộc & bảo
hiểm tai nạn người ngồi trên xe

Các chương trình bảo hiểm xe máy bao gồm:
�	
Bảo hiểm cháy nổ xe máy: Thiệt hại vật chất
xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ bất ngờ, ngoài
sự kiểm soát của chủ xe, lái xe. Xe sẽ được bồi
thường toàn bộ nếu thiệt hại, hư hỏng trên 75%
hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi
đảm bảo lưu hành an toàn
� B
 ảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của
chủ xe: Bồi thường cho thiệt hại về thân thế,
tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe
gây ra
� B
 ảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe: Bồi
thường cho thiệt hại về thân thể đối với người
điều khiển xe và người ngồi trên xe bị tai nạn
khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình
xe tham gia giao thông

