BẢO HIỂM

CHO MỌI RỦI RO TỪ KHI PHÁT BÓNG
Cũng như tất cả các môn thể thao khác, người chơi golf có thể gặp
phải những chấn thương hoặc rủi ro về trách nhiệm công cộng
trong lúc chơi golf. Sản phẩm bảo hiểm người chơi golf của Bảo
Việt sẽ giúp bạn tự tin đánh bóng bằng cách bảo vệ bản thân khỏi
các rủi ro về tai nạn cá nhân, chi phí y tế phát sinh từ những rủi ro
này và trách nhiệm công cộng có thể xảy ra.

AN TÂM CHƠI GOLF VỚI

BẢO HIỂM

TAI NẠN CÁ NHÂN, CHI PHÍ Y TẾ DO
TAI NẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
Chỉ với 1,000,000 VNĐ/năm, bạn sẽ nhận được những quyền lợi
bảo hiểm sau đây khi chơi tại sân golf và các sân tập golf:
• Mức trách nhiệm bảo hiểm tối đa lên tới 2,000,000,000 VNĐ để
bồi thường cho bên thứ ba cho thương tật thân thể hoặc thiệt hại
tài sản do tai nạn gây ra.
• Số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 1,000,000,000 VNĐ khi không may
bị tai nan gây thương tật thân thể của người chơi golf trong
quá trình chơi golf.
• Tới 20,000,000 VNĐ cho chi phí y tế phát sinh do điều trị thương
tật do tai nạn.

TẠI SAO BẢO HIỂM NÀY PHÙ HỢP
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Bảo hiểm trách nhiệm công cộng khi khách hàng đang chơi
golf tại sân golf cũng như tại các sân tập golf
Bảo hiểm cho tai nạn cá nhân và chi phí y tế phát sinh do
những tai nạn này gây ra
Chi trả cho những tổn thất hư hỏng hoặc mất dụng cụ chơi
golf do tai nạn hoặc mất cắp
Bảo hiểm cho việc sửa chữa hoặc thay thế những vật dụng
cá nhân mang theo bị hỏng do tai nạn hoặc mất cắp tại bất
kỳ câu lac bộ golf nào đã được công nhận
Chi trả chi phí ăn uống tại địa điểm sân golf khi đạt được cú
hole-in-one

BẢO HIỂM

CHO CẢ THIẾT BỊ
CHƠI GOLF VÀ TÀI SẢN
CÁ NHÂN GIÁ TRỊ CAO
CỦA KHÁCH HÀNG
Bảo hiểm người chơi golf chi trả tới
50,000,000 VNĐ cho việc sửa chữa hoặc
thay thế dụng cụ chơi golf bị hỏng hoặc mất
do tai nạn hoặc mất cắp.
Khách hàng cũng được bảo hiểm với số tiền
còn lại lên tới 20,000,000 VNĐ cho việc sửa
chữa, thay thế các tài sản cá nhân bị hỏng do
tai nạn hoặc mất cắp tại bất kỳ câu lạc bộ
chơi golf nào đã được công nhận.

BẢO HIỂM
CHO NGƯỜI CHƠI GOLF

BẢO HIỂM CHO MỌI RỦI RO TỪ KHI PHÁT BÓNG

Email

bvvn@baoviet.com.vn

Website

baoviet.com.vn/baohiem
baovietonline.com.vn

QUÀ TẶNG
NẾU KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC CÚ

HOLE-IN-ONE

ĐIỀU KIỆN &
ĐIỀU KHOẢN CHÍNH
TÓM TẮT

Để có nội dung chi tiết, quý khách vui lòng tham chiếu hợp đồng bảo hiểm
là tài liệu pháp lý ràng buộc trách nhiệm liên quan.

Chúng tôi sẽ tổ chức lễ ăn mừng cho thành công
của bạn. Người chiến thắng sẽ được hỗ trợ khoản
tiền thưởng lên tới 10,000,000 VNĐ cho chi phí
ăn uống trong 48 giờ đầu tiên tại địa điểm sân golf
ngay sau khi đạt được cú Hole-in-one.
LƯU Ý:
Chi tiết vui lòng xem Điều khoản Bảo hiểm Người chơi Golf
trên website www.baovietonline.com.vn

CỦA BẢO HIỂM NGƯỜI CHƠI GOLF
Phạm vi lãnh thổ: Toàn Thế giới
Phạm vi tài phán: Việt Nam

Đơn bảo hiểm này cung cấp cho khách hàng chơi golf hoặc luyện
tập đánh golf tại mọi sân golf và sân tập golf những quyền lợi bảo
hiểm như sau:

QUYỀN LỢI

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

Trách nhiệm
công cộng

Lên tới 2,000,000,000 VNĐ cho
thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại
tài sản của bên thứ ba

Tai nạn cá nhân

Tử vong

1,000,000,000 VNĐ

Mất chân/tay
hoặc mắt

Lên tới
1,000,000,000 VNĐ

Thương tật toàn bộ
tạm thời

5,000,000 VNĐ/tuần
(tối đa 104 tuần)

Chi phí y tế

Dụng cụ
chơi golf

Lên tới 20,000,000 VNĐ cho chi phí y tế
phát sinh do tai nạn
Lên tới 50,000,000 VNĐ cho việc sửa chữa
hoặc thay thế dụng cụ golf bị hỏng hoặc mất
do tai nạn hoăc mất cắp.

ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho thiệt hại do chiến tranh/hạt
nhân và các tổn thất mang tính chất hậu quả.
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho người chơi golf chuyên nghiệp.
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Khách hàng có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo
cho nhà bảo hiểm bằng văn bản hoặc qua điện thoại và việc hủy bỏ
này sẽ có hiệu lực kể từ ngày nhà bảo hiểm nhận được thông báo
hủy. Nếu đơn bảo hiểm được hủy bỏ trước khi bắt đầu hiệu lực, nhà
bảo hiểm sẽ hoàn phí tối đa 250,000 VNĐ (sau thuế). Không hoàn
phí nếu đơn được hủy sau khi bắt đầu hiệu lực bảo hiểm.

Khấu trừ: 5,000,000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất
Tài sản cá nhân

Lên tới 20,000,000 VNĐ việc sửa chữa hoặc
thay thế tài sản cá nhân bị thiệt hại, hư hỏng
hay mất mátthiệt hại, hư hỏng hay mất mát
gây ra bởi hoặc phát sinh từ tai nạn hoặc
mất cắp
Khấu trừ: 2,000,000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất

YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM
Mọi khiếu nại bảo hiểm cần được gửi về công ty bảo hiểm sớm nhất
có thể thông qua mẫu quy định và những tài liệu hỗ trợ liên quan.
Việc chi trả bảo hiểm sẽ được tiến hành xem xét và quyết định trong
vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ thông tin. Vui lòng
liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ khi cần thiết.
Số hotline: 1900

Hole-in-one

Lên tới 10,000,000 VNĐ cho chi phí ăn uống
tại địa điểm sân golf ngay sau khi đạt cú
Hole-in-one

55 88 99

Mục tiêu của chúng tôi là xử lý khiếu nại của khách hàng một cách
nhanh chóng, công bằng và chuyên nghiệp.

