
H o t l i n e
1800 9456

GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM TOÀN DIỆN NHÀ TƯ NHÂN

Số: ……………….

Trên cơ sơ Giấy yêu cầu bảo hiểm, với điều kiện Người được bảo hiểm đã hiều rõ các nội dung trong Quy tắc bảo
hiểm và đã thanh toán phí theo thoả thuận, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đồng ý bảo hiểm theo điều kiện, điều
khoản như sau:

Người được bảo hiểm

Số CMND/Hộ Chiếu Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ ngôi nhà 
được bảo hiểm

Loại hình ngôi nhà Chung cư Nhà liền kề/Biệt thự

Số tiền bảo hiểm
Đối tượng 
bảo hiểm

Phạm vi (đánh dấu (x) vào các phạm
vi bảo hiểm do khách hàng lựa  chọn) Mức trách nhiệm

Cơ bản Mở rộng 1 Mở rộng 2

I. Phần vật chất        
Ngôi nhà

……….................VNĐ

II. Phần tài sản bên       
trong Ngôi nhà

……….................VNĐ

Điều khoản,
điều kiện bảo hiểm

Theo Quy tắc Bảo hiểm Nhà tư nhân ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-
TSKT ngày …. tháng …. năm 2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
Bảo hiểm BIDV.

Thời hạn bảo hiểm
Từ ..................giờ, ngày................. tháng...................năm 20….… 
đến..................giờ, ngày..................tháng...................năm 20….…

Phí bảo hiểm ...........................................................................VNĐ (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

(Bằng chữ..........................................................................................................)
Điều khoản thanh toán 
phí bảo hiểm

Thanh toán ngay

Trách nhiệm bảo hiểm của BIC chỉ phát sinh kể từ thời
điểm Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm theo
thoả thuận được quy định trong Giấy chứng nhận bảo
hiểm này.  

………, ngày …..... tháng..…..năm 201…

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BIDV

Website: www.bic.vn 
www.baohiemtructuyen.com.vn

Trụ sở chính: Tầng 16, Tháp A, Toà nhà Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội | Tel: 04 2.220 0282 | Fax: 04 2.220 0281 | Email: bic@bidv.com.vn


