Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm
Certificate of Insurance

Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm/ Purchase Protection
So Hợp Đong Bảo Hiem/ Policy Number VNPAUA03208120

Thông tin Hợp đồng bảo hiểm/ Policy details
Bên mua Bảo
hiểm
Policyholder

Ngân hàng CITIBANK, N.A., - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh /
CITIBANK, N.A., - Ho Chi Minh City Branch

Hiệu lực bảo
hiểm
Effective Period
of The Policy

Một năm kể từ 00:01 phút ngày 17/08/2020 đến 24:00 phút ngày
16/08/2021 (bao gồm hai ngày trên)/ One year, from 00:00
17/08/2020 to 24:00 16/08/2021 (both dates inclusive)

Cơ chế vận hành
Mechanism

Phạm vi bảo
hiểm
Scope of cover

Phạm vi địa lý
Territorial Limit

Bảo hiểm được đính kèm tự động vào Thẻ của Bên mua bảo hiểm
như là một trong những quyền lợi của Bên mua bảo hiểm dành
cho Chủ thẻ.
This insurance product will be automatically bundled into each
insured Policyholder’s Card as one of the benefits to the Policy
Holder’s Card Holders
Bảo hiểm Tài sản Mua sắm: tại Đơn bảo hiểm này bảo hiểm lên
đến Số tiền bảo hiểm và trên cơ sở các Điều khoản và Điều kiện
đối với Bảo hiểm Tài sản mua sắm
The Purchase Protection Insurance under this policy provides
coverage up to the Sum Insured and subject to the Terms and
Conditions in respect of Purchase Protection.
Trong trường hợp Các Đồ Vật Đủ Ðiều Kiện được bảo hiểm của
Người được bảo hiểm vô tình bị thiệt hại hoặc bị đánh cắp khi mua
bằng Thẻ thanh toán hoặc tài khoản điện tử, Người được bảo hiểm
được bảo vệ trong một khoảng thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày
giao dịch
In the event Your Eligible items are Accidentally Damaged or
Stolen when purchased using a Payment card or e-money
account, You are provided protection for a period of up to a
maximum 30 days as from the date of the transaction.
Tuân theo các điều kiện và điều khoản quy định trong Quy tắc bảo
hiểm được áp dụng.
Subject to the terms and conditions of the Policy.
Toàn cầu ngoại trừ Cuba, tuân theo: Trong trường hợp có bất kỳ
hợp đồng bảo hiểm khác bảo hiểm cho cùng một sự kiện (ví dụ:
Bảo hiểm du lịch), Người được bảo hiểm không thể yêu cầu bồi
thường theo chương trình NAC này.
Worldwide (exclude Cuba) subject to: If there is any other
insurance in place to cover the same event (e.g. Travel Insurance),
the insured can’t claim under this NAC program as well.
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Người được bảo hiểm
Covered Persons

Là Chủ thẻ của CITIBANK VIETNAM thuộc loại thẻ đươc tham gia bảo hiểm/Means
the legal CardHolders of types of CITIBANK VIETNAM Card to be insured.
“Những người được bảo hiểm” bao gồm/“Covered Persons” included:
- Tất cả các Chủ thẻ có 100% Chi phí Vận chuyển được tính vào Thẻ CITIBANK
VIETNAM có tài khoản thẻ ở tình trạng tốt; và
All CITIBANK VIETNAM CardHolders whose Transportation Costs are 100%
charged to insured CITIBANK VIETNAM and whose card accounts are in good
standing; and.
- Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 23 tuổi của Người được bảo hiểm cũng là
Người được bảo hiểm nếu 100% Chi phí Vận chuyển của họ được tính vào Tài
khoản Thẻ CITIBANK VIETNAM.
Spouses and Dependent children under age 23 of Covered Persons are also Covered
Persons if the Transportation Costs are 100% charged for them to the insured
CITIBANK VIETNAM Card.

Bảo hiểm khác
Other insurance

Trong trường hợp có bất kỳ hợp đồng bảo hiểm khác, Người được bảo hiểm cần phải
yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm khác trước hợp đồng bảo hiểm này, luôn
với điều kiện tuân thủ theo các điều kiện điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
If there is any other insurance in place, the insured needs to claim against that in the
first instance, provided that to comply with all terms and condition of this policy.

Quyền lợi bảo hiểm và Số tiền bảo hiểm / Insurance Benefits and Sum Insured
Số tiền bảo hiểm
Sum Insured
(VND)

Bảng Quyền Lợi
Table of Benefits
Giới hạn mỗi thẻ mỗi năm
Annual limit per card
Giới hạn mỗi yêu cầu bồi thường
Limit per claim
Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm
Purchase Protection
Mức khấu trừ
Excess

20.000.000
6.000.000
10%
Hoặc tối thiểu
VNĐ600.000 tùy
theo số nào lớn
10% or minimum
600,000 VNĐ
whichever is greater

Ngày cấp/ Issued Date: 12/08/2020
Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
on behalf of Chubb Insurance Vietnam Co., Ltd.
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Đơn Bảo Hiểm
Chubb - Citibank Vietnam
Chương trình NAC: Bảo hiểm Tài sản Mua sắm Thẻ Ngân hàng
CITIBANK
NAC Program/CITIBANK Purchase Protection
Đơn bảo hiểm số / Policy No: VNPAUA03208120
Quy tắc bảo hiểm này là một phần đính kèm của Hợp đồng Bảo hiểm
VNPAUA03208120 đã ký ngày 12/08/2020 giữa Ngân Hàng Citibank, N.A., - Chi
Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam (Chubb)
và được áp dụng cho:
This Policy wording attaches to form and part of the Policy No VNPAUA03208120
signed on 12/08/2020 between CITIBANK, N.A., - Ho Chi Minh City Branch and
Chubb Insurance Vietnam Company Ltd., which apply to:
1. Thẻ tín dụng Citi Cash Back Platinum Visa
Citi Cash Back Platinum Visa credit card
2. Thẻ tín dụng Citi Cash Back Platinum MasterCard
Citi Cash Back Platinum MasterCard credit card
3. Thẻ tín dụng Citi Rewards Platinum Visa
Citi Rewards Platinum Visa credit card
4. Thẻ tín dụng Citi Rewards Platinum MasterCard
Citi Rewards Platinum MasterCard credit card
5. Thẻ tín dụng Citi Simplicity+ Platinum Visa
Citi Simplicity+ Platinum Visa credit card
6. Thẻ tín dụng Citi Simplicity+ Platinum MasterCard
Citi Simplicity+ Platinum MasterCard credit card
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Quy Tắc Bảo Hiểm/ Terms And Conditions
Bảo hiểm cho Tài Sản Mua Sắm/ Purchase Protection.
1. Bản Tóm Tắt Quyền lợi và Phạm vi Bảo hiểm
Summary of Benefits and Scope of Cover
Quyền lợi bảo hiểm
Coverage
Giới hạn mỗi thẻ mỗi năm
Annual limit per card
Giới hạn mỗi yêu cầu bồi thường
Limit per claim
Bảo Hiểm Tài Sản Mua Sắm
Purchase Protection
Mức miễn thường
Deductible

Số tiền bảo hiểm (VND)/
Sum Insured (VND)
VND 20.000.000
VND 6.000.000
10%
Hoặc tối thiểu VNĐ 600.000
tùy theo số nào lớn
Or minimum 600,000 VND
whichever is greatest

Phạm vi Bảo hiểm - Scope of Cover: Bảo hiểm Tài sản Mua sắm - Purchase Protection
Trong trường hợp Các Đồ Vật Đủ Ðiều Kiện được bảo hiểm của Người được bảo hiểm vô tình bị thiệt
hại hoặc bị đánh cắp khi mua bằng Thẻ thanh toán hoặc tài khoản điện tử, Người được bảo hiểm
được bảo vệ trong một khoảng thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày giao dịch
In the event Your Eligible items are Accidentally Damaged or Stolen when purchased using a Payment
card or e-money account, You are provided protection for a period of up to a maximum 30 days as from
the date of the transaction
Để yêu cầu bồi thường và các yêu cầu chung khác về Quy tắc bảo hiểm này
của hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb
Việt Nam
For claims and general enquiries about these Terms and Conditions, please
contact: Chubb Insurance Vietnam Company Limited

Địa chỉ
Address

Trung Tâm Tài Chính Sài Gòn, Số 9 Đinh Tiên
Hoàng, Lầu 8, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam
Saigon Finance Center, 9 Dinh Tien Hoang
Street, 8/F, Dao Kao Ward, District 1, Ho Chi
Minh City, Vietnam

Số điện thoại

+84 28 3910 7227

Telephone
Facsimilie

Hộp thư Email

2.

+84 28 3910 7228
Dịnh vụ khách hàng - Customer
Service: inquires.vn@chubb.com
Bồi thường - Claim Service:
Claims.vn@chubb.com

Các thông tin quan trọng về Phạm vi Bảo hiểm này
Important Information about this Scope of Cover
Các Quy tắc bảo hiểm này đưa ra thông tin quan trọng về Phạm vi Bảo hiểm Tài sản Mua sắm khi được áp
dụng.
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These Terms and Conditions set out important information about Purchase Protection Cover where
applicable.
Các Quy tắc bảo hiểm này giải thích bản chất của hợp đồng bảo hiểm và những quyền lợi liên quan và rủi
ro được bảo hiểm.
These Terms and Conditions explain the nature of the insurance arrangement and its relevant benefits
and risks covered.
Người được bảo hiểm phải lưu giữ các chứng từ và bằng chứng chi tiết về sự mất mát bao gồm, nhưng
không giới hạn, biên nhận mua hàng, Sao kê giao dịch thẻ cho thấy các giao dịch đã mua cho thấy giao dịch
qua tài khoản v.v
The insured person must keep detailed particulars and proof of loss including, but not limited to, sales
receipts, Card Statements showing purchases made showing account transactions etc..
3.

Các Định nghĩa
Definitions
Những từ sau khi được sử dụng bằng chữ hoa trong tài liệu này có ý nghĩa như dưới đây.
The following words when used in capital letters in this document have the meaning given below.
Thiệt hại bất ngờ có nghĩa là các tác động bên ngoài bất ngờ hoặc không lường trước được, bao gồm cả
việc làm rơi, hỏa hoạn và tiếp xúc với nước, gây hư hỏng cho các đồ vật mà Người được bảo hiểm đã mua
làm cho đồ vật đó không hoạt động chính xác được.
Accidental Damage means sudden or unintentional external forces, including dropping, fire and water
contact, cause destruction to your purchased items which prevents correct operation
Hành hạ trộm cắp và trộm cướp nghiêm trọng có nghĩa là lấy các Đồ vật đủ điều kiện được bảo hiểm
của Người được bảo hiểm mà không có sự cho phép của Người được bảo hiểm với ý định tước đoạt vĩnh
viễn tài sản của Người được bảo hiểm với sự tham gia của hành động bạo lực hoặc vũ lực.
Aggravated Theft and Robbery means the taking of Your Eligible items without Your permission with
the intention of permanently depriving You of it where evidence of force or violence has taken place
ATM có nghĩa là máy rút tiền tự động
ATM means automatic teller machines
Đại lý rút tiền mặt có nghĩa là đại lý chuyên dụng hoặc cửa hàng tổng hợp cho phép rút tiền mặt
Cash out agents means a dedicated agent or general shop that allows for cash withdrawals
Chubb / Chúng tôi có nghĩa là Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Chubb / We / Us/ Ours means Chubb Insurance Vietnam Compay Limited
Yêu cầu bồi thường nghĩa là yêu cầu từ phía Người được bảo hiểm cho bất kỳ quyền lợi và lợi ích theo
hợp đồng bảo hiểm này
Claim means a request by You for any of the entitlements and benefits under this policy
Tiền điện tử được định nghĩa là một cửa hàng điện tử có giá trị tiền tệ trên thiết bị kỹ thuật có thể được
sử dụng rộng rãi để thanh toán. Thiết bị này hoạt động như một công cụ thanh toán trước mà không nhất
thiết phải liên quan đến tài khoản ngân hàng trong giao dịch.
Electronic money or e-money is defined as an electronic store of monetary value on a technical device
that may be widely used for making payments. The device acts as a prepaid bearer instrument which
does not necessarily involve bank accounts in transactions.
Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm là đồ vật:
Eligible Item means an item:
1.
Được mua chỉ với mục đích sử dụng cá nhân; và
That is purchased solely for personal use; and
2.
Là đồ vật mới và chưa được qua sử dung; và
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That is new and has not been used; and
3.
Chi phí đã được tính vào thẻ đủ điều kiện hoặc hình thức thanh toán hợp lệ khác theo Hợp đồng này
The cost of which has been charged to an eligible card or other eligible payment form under this Policy
Tài khoản Tiền điện tử là tài khoản để lưu trữ tiền điện tử có thể truy cập qua các thiết bị điện tử như
điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng.
E-money account means an account to store electronic money that is accessible through electronic
devices like mobile phones, computers, and tablets.
Mức khấu trừ nghĩa là số tiền mà Quý Khách phải trả đối với mỗi yêu cầu bồi thường được thanh toán,
khi được áp dụng
Excess means the amount payable by You towards each successful Claim, where applicable.
Thiệt hại Ác ý có nghĩa là Thiệt hại do Cố ý hoặc Chủ ý đối với các Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm gây ra
bởi một Bên thứ ba, nhưng không bao gồm thành viên gia đình của Quý Khách.
Malicious Damage means Intentional or Deliberate Damage to the Eligible item(s) caused by a third
Party, not including Your immediate family.
Cá nhân con người có nghĩa là một cá thể người tự nhiên được phân biệt với một người (như một tổ
chức được thành lập theo quy định pháp luật)
Natural Person means a human being as distinguished from a person (as a corporation created by
operation of law)
Cặp hoặc bộ có nghĩa là số các Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm được sử dụng với nhau hoặc kết hợp với
nhau vì tương tự hoặc do bổ sung
Pair or Set means number of Eligible items used together or associated as being similar or
complementary
Thẻ thanh toán có nghĩa là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ bao gồm Chip và PIN, phí, giá trị có trong thẻ / thẻ
trả trước và thẻ rút tiền mặt, Thẻ thưởng hoặc Thẻ khách hàng trung thành do các tổ chức tài chính, các
tổ chức phát hành thẻ được chấp thuận hoặc các cửa hàng bán lẻ phát hành.
Payment Cards means credit cards and debit cards including Chip and PIN, charge, stored value/prepaid
and cash card(s), Reward or Loyalty Cards issued by the financial institutions, approved card issuers or
retail stores.
Phí bảo hiểm có nghĩa là số tiền Quý khách đồng ý thanh toán cho chúng tôi để nhận được quyền lợi và
lợi ích bảo hiểm theo hợp đồng này.
Premium means the amount You agree to pay us in return for the entitlements and benefits of the cover
under this policy.
Nơi công cộng có nghĩa là, nhưng không giới hạn, cửa hàng, xe buýt, máy bay, tàu hỏa, taxi, sân bay, bến
xe buýt, sảnh khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, bãi biển và bất kỳ nơi nào mà công chúng có thể đến.
Public Place means, but is not limited to, shops, buses, planes, trains, taxis, airports, busdepots, hotel
foyers, restaurants, cafes, beaches and any place that is accessible by the public.
Cửa hàng bán lẻ hoặc Người bán có nghĩa là một công ty bán hàng trực tiếp cho Người tiêu dùng trong
các cửa hàng và / hoặc trên Internet, thay vì bán cho các cửa hàng hoặc các doanh nghiệp khác.
Retailer or Seller means a company that sells goods direct to Consumers in stores and/or on the
internet, rather to stores or businesses.
Người thân hoặc thành viên gia đình có nghĩa là vợ/chồng, người phối ngẫu hoặc cha mẹ hoặc con cái,
các anh, chị em mà cùng thường trú với Quý Khách tại địa chỉ đã đăng ký với chúng tôi.
Relative or Immediate Family means Your Spouse, partner or parents or Your children, brothers and
sisters who permanently reside with You at the address registered with Us.
Trộm cắp hoặc mất cắp có nghĩa là lấy tài sản của Quý khách mà không có sự cho phép với ý định tước
đoạt vĩnh viễn tài sản đó khỏi Quý khách.
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Theft or Stolen means taking Your property without your permission with the intention of permanently
depriving You of it.
Không có sự giám sát có nghĩa là khi tài sản của Quý khách không trong tầm quan sát và không trong
phạm vi tiếp cận của Quý khách và / hoặc tài sản có thể được lấy mà Quý khách không có khả năng ngăn
chặn.
Unattended means when Your possessions are not under Your observation and within Your reach
and/or Your possessions can be taken without You being able to prevent them from being taken.
Giao dịch trái phép có nghĩa là giao dịch được thực hiện trên Thẻ thanh toán của Quý khách, Giao dịch
điện tử bao gồm tài khoản Tiền điện tử được thực hiện qua internet, điện thoại, TV.
Unauthorised Transactions mean transactions which are carried on your Payment cards, Electronic
transactions including E-money accounts which are made via the internet, telephone, TV.
Quý khách / Của Quý khách đề cập đến Người được bảo hiểm có tuổi từ 18 trở lên là người cư trú tại
Quốc gia như được nêu tại Phụ Lục này.
You / Your refers to the Insured Persons aged 18 or over, being a resident of the Country, as stated
hereunder.
4.

Quyền lợi - Benefits: Bảo hiểm Tài sản mua sắm – Purchase Protection
Phạm vi bảo hiểm – Cover
Trong phần này, bảo hiểm được cung cấp cho các quyền lợi sau đây, tùy thuộc vào tất cả các điều khoản
và điều kiện nêu trong văn bản hợp đồng.
Under this section, cover is provided for the following benefits, subject to all terms and conditions set out
in the policy document.
Bảo hiểm áp dụng cho các giao dịch mua hàng có thể được thực hiện thông qua Cửa hàng Bán lẻ, Internet
hoặc Điện thoại sử dụng hình thức giao dịch sau để hoàn tất việc thanh toán:
Cover applies to purchases that may have been made through Retail Stores, the Internet or Telephone
using the following form of transaction to complete the payment:
a.
b.
c.

Thẻ Tín dụng hay thẻ Ghi nợ - Credit or Debit Card
Tài khoản Tiền điện tử - E-Money account
Thẻ Thưởng hoặc/và Thẻ Thành viên Trung thành - Reward and/or Loyalty Cards

Một Đồ vật đủ điều kiện được bảo hiểm phải có một giá trị tối thiểu VND600,000 (làm tròn)
An Eligible Item must have a minimum value of VND600,000 …
Điều khoản và điều kiện và Quy định về Yêu cầu bồi thường quy định áp dụng cho Bảo hiểm Tài
sản Mua sắm
Terms and Conditions and Claim Provisions applicable to Purchase Protection Cover
Trong trường hợp Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm của Quý khách vô tình hoặc do ác ý bị thiệt hại:
In the event Your eligible items are accidentally or Maliciously damaged:
Nếu thiệt hại xảy ra trong 30 ngày kể từ ngày mua, Quý khách nên:
If the damage happens within 30 days from the date of purchase, you should:
1.
Báo cáo mọi Yêu cầu Bồi thường cho Chúng tôi ngay khi Quý khách có thể và trong vòng 14 ngày kể
từ ngày xảy ra sự cố.
Report any Claims to Us as soon as You can and within 14 days of the incident occurring.
2.

Quý khách sẽ được yêu cầu tiết lộ cho Chúng tôi lý do sự cố làm phát sinh đối với yêu cầu bồi thường
và theo yêu cầu, Quý khách phải hoàn thành và gửi tới chúng tôi Giấy yêu cầu bồi thường mà chúng
tôi sẽ cung cấp.
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You will be asked to disclose to Us the incident reason arising to the claim and upon request You
must complete and submit a Claim Form we will be providing.
3.

Qúy khách có thể được yêu cầu gửi Đố vật đủ điều kiện được bảo hiểm đã bị thiệt hại cho Chúng tôi.
You may be asked to send damaged Eligible Items to Us.

Giải quyết Bồi thường - Settlement of Claims
Chúng tôi sẽ bồi hoàn cho Quý khách để thay thế Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm nhưng không vượt quá
giá mua ban đầu của Đồ vật này, lên đến quyền lợi tối đa theo mục này như được nêu rõ trong Phụ lục 4
Hợp đồng Bảo hiểm hoặc sửa chữa hoặc thay thế Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm. Phương pháp sửa chữa
hoặc thay thế sẽ do Chúng tôi quyết định và Đồ vật được cung cấp trên cơ sở sẽ giống hoặc tương tự.
We will reimburse You for the replacement of an Eligible Item not exceeding the original purchase price
of the Eligible Item up to the maximum benefit under this section as shown in the Policy schedule 4 or
repair or replace the Eligible item. The repair or replacement settlement method will be at Our
discretion and the item provided will be on a like for like basis.
Trong trường hợp Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm của Quý khách bị mất cắp:
In the event Your eligible items are Stolen:
Nếu Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm bị đánh cắp trong khoảng thời gian 30 ngày từ ngày mua hàng, Quý
khách nên:
If the Eligible items are Stolen within 30 days from the date of purchase, you should:
1.

2.
3.
4.

Báo cáo cho Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan trong vòng 48 giờ kể từ khi sự cố xảy
ra và giữ lại bằng chứng tài liệu, chẳng hạn như Biên bản Công an để sử dụng cho việc hỗ trợ Yêu
cầu bồi thường của Quý khách.
Report it to the Police or relevant authority within 48 hours of the incident occurring and retain
documentary evidence, such as a Police report for use in support of Your Claim.
Báo cáo mọi Yêu cầu Bồi thường cho Chúng tôi ngay khi Quý khách có thể và trong vòng 14 ngày
kể từ ngày xảy ra sự cố.
Report any Claims to Us as soon as You can and within 14 days of the incident occurring.
Quý khách sẽ được yêu cầu tiết lộ cho Chúng tôi lý do sự cố làm phát sinh yêu cầu bồi thường.
You will be asked to disclose to Us the incident reason arising to the claim.
Quý khách cần phải hoàn thành và gửi cho chúng tôi Giấy yêu cầu bồi thường mà chúng tôi sẽ cung
cấp. You must complete and submit a Claim Form we will be providing.

Những điều kiện khác - Other Conditions:
1.
2.

3.

4.

Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm phải đã được thanh toán đầy đủ
An Eligible item must have been paid in full
Yêu cầu bồi thường đối với Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm của một Cặp hoặc Bộ sẽ được thanh
toán cho Quý khách với giá mua đầy đủ của Cặp hoặc Bộ, miễn là các Đồ vật không thể sử dụng
riêng lẻ và không thể được thay thế.
Claims made for an Eligible item belonging to a Pair or Set will be paid to You up to the full
purchase price of the Pair or Set, provided the items are not useable individually and cannot be
replaced
Các Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm bỏ lại tại Nơi công cộng mà không có sự giám sát và không
được thu hồi sau đó sẽ không được coi là bị Trộm cắp.
Eligible items left unattended in a Public Place and which are not subsequently recovered shall
not constitute Theft.
Trong trường hợp của yêu cầu bồi thường, bạn phải cung cấp cho chúng tôi bản sao của hóa đơn
hoặc hóa đơn liên quan đến mặt hàng đủ điều kiện để xác minh các khoản mục bị buộc tội hoặc tài
khoản của bạn bằng cách sử dụng một hình thức thanh toán đủ điều kiện theo chính sách này, và
theo yêu cầu, bạn cũng phải cung cấp cho chúng tôi với Các mặt hàng đủ điều kiện bị hư hỏng hoặc
nhận như chứng minh thư/vận chuyển.
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Trong trường hợp có Yêu cầu bồi thường, Quý khách phải cung cấp cho Chúng tôi bản sao hóa
đơn và/ hoặc biên nhận liên quan đến Đồ vật đủ điều kiện được bảo hiểm nhằm xác minh các Đồ
vật đã được tính vào Tài khoản của Quý khách thông qua hình thức thanh toán hợp lệ theo Hợp
đồng bảo hiểm này và, theo yêu cầu, Quý khách cũng phải cung cấp cho Chúng tôi Đồ vật đủ điều
kiện bảo hiểm bị thiệt hại hoặc biên nhận như là bằng chứng đã gửi/ vận chuyển Đồ vật đó.
In the event of a Claim You must provide Us with copies of invoices and/or receipts relating to the
Eligible Item for verifying the items were charged either to Your Account using an eligible
payment form under this Policy and, upon request, You must also provide Us with the damaged
Eligible Item or receipt as proof of mailing/ shipping.
Những loại trừ của Bảo hiểm Tài sản Mua sắm - Exclusions under Purchase Protection
Chúng tôi sẽ không thanh toán bất kỳ quyền lợi nào đối với:
We will not pay any benefit for:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Mất mát Các Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm
Loss of Eligible Items
Những Yêu cầu bồi thường nào đối với Thiệt hại Ác ý gây ra bởi Quý khách hay Thành viên
gia đình của Quý khách
Any Claim for Malicious damage which was caused by You or Your immediate family
Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm bị mất trộm không được thông báo cho công an trong vòng
48 giờ kể từ khi phát hiện ra bị mất mà không có biên bản công an.
Stolen Eligible Items not reported to the police within forty-eight (48) hours of discovery
of the Theft where a written police report has not been obtained.
Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm bị mất cắp do để tại những Nơi công cộng mà không có sự
giám sát.
Theft of Eligible Items which are left Unattended in a Public Place.
Hao mòn tự nhiên của Đồ vật Đủ điều kiện Bảo hiểm
Normal wear and tear to Eligible Items.
Hàng đã qua sử dụng
Second Hand / Used Goods
Thiệt hại đối với các Đồ vật Đủ điều kiện bảo hiểm do lỗi sản phẩm hoặc sản phẩm thu hồi
được bảo hành bởi nhà sản xuất.
Damage to Eligible Items caused by product defects or product recalls which are covered
by manufactures warranty.
Trộm cắp hoặc thiệt hại đối với các Đồ vật Đủ điều kiện bảo hiểm để lại trong một chiếc xe
nơi mà các đồ vật này có thể được nhìn thấy bất kể xe đã được khóa hay mở khóa.
Theft or damage to Eligible Items in a vehicle where the items are on view regardless if the
vehicle is locked or unlocked.
Trộm cắp hoặc thiệt hại đối với đồ trang sức, đồng hồ (trừ khi được đeo ở trên tay và dưới
sự giám sát của Cá nhân Quý khách), kim loại quý và đá quý, đồ mỹ nghệ, đồ cổ, vũ khí và
các đồ vật sưu tầm
Theft or damage to jewellery, watches (unless carried by hand and under Your personal
supervision), precious metals and gemstones, art, antiques, firearms and collectable items
Trộm hoặc thiệt hại đối với tiền mặt hoặc tương đương, séc du lịch, vé hoặc công cụ chuyển
nhượng.
Theft of or damage to cash or its equivalents, traveller’s cheques, tickets or negotiable
instruments.
Trộm cắp hoặc thiệt hại đối với động vật, thực vật sống hoặc hàng hóa dễ hỏng.
Theft of or damage to animals, living plants or perishable goods.
Trộm Cắp đồ điện tử và thiết bị, bao gồm nhưng không giới hạn, máy hát cá nhân, máy nghe
nhạc MP3, iPods hoặc tương đương, máy tính / máy tính xách tay hoặc các thiết bị liên quan
đến máy tính (và phần mềm), Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA) và Điện thoại di
động và các phụ kiện của chúng, trong khi đang ở nơi làm việc của Quý khách.
Theft of electronic items and equipment, including but not limited to, personal stereos, MP3
players, iPods or equivalents, computers/ laptops or computer-related equipment (and
software), Personal Digital Assistant (PDA) and Mobile Phones and their accessories, whilst
at Your place of employment.
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13.
14.
15.
16.
17.

Tịch thu hoặc phá hủy của bất kỳ chính quyền, cơ quan hải quan hoặc cơ quan công quyền
nào
Confiscation or destructions by any government, customs or public body
Giả mạo hoặc hàng giả
Counterfeit or fake goods
Thiệt hại do bất kì sự sửa đổi nào đã được thực hiện đối với các Đồ vật đủ điều kiện bảo
hiểm sau khi mua hàng.
Damage due to any modifications that have been made to the eligible items after purchase
Hàng hoá mua từ một Cá nhân con người thông qua giao dịch cá nhân
Goods purchased from a natural person through a private transaction
Xe ô tô, xe gắn máy hoặc xe tay ga, thủy phi cơ, máy bay và bất kỳ thiết bị và/ hoặc bộ phận
cần thiết cho việc hoạt động và/ hoặc bảo trì của các đồ vật này
Motor vehicles, motor cycles or motor scooters, watercraft, aircraft and any equipment
and/or parts necessary for its operation and/or maintenance

Mức khấu trừ áp dụng đối với Bảo hiểm Tài sản Mua sắm
Excess applicable to Purchase Protection:
Một Mức khấu trừ sẽ được khấu trừ đối với mỗi và mọi yêu cầu bồi thường được thanh toán. Mức
khấu trừ được nêu rõ trong Phụ lục 4 Hợp đồng Bảo hiểm.
An Excess will be deducted for each and every successful claim. The Excess due is shown in the
Policy Schedule 4.
5.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung - General Terms and Conditions
Các Loại trừ Chung - General Exclusions
Chúng tôi sẽ không bảo hiểm cho các tổn thất theo bất kỳ phần nào của các Quy tắc bảo hiểm này mà có
thể thu hồi được từ bất kỳ nguồn nào khác hoặc phát sinh từ:
We will not cover losses under any sections of these Terms and Conditions which are recoverable from
any other source, or arising from:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Số tiền đầu tiên của mỗi yêu cầu bồi thường được thanh toán (Mức khấu trừ), khi được áp dụng
The first amount of every successful claim (the Excess), wherever applicable
Bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ, cho dù trước hay sau khi tổn thất, nếu Quý khách hoặc một Thành viên Gia
đình của Quý khách đã trực tiếp che dấu hoặc miêu tả sai lệch bất kỳ sự kiện hoặc tình huống quan
trọng nào liên quan đến bảo hiểm này hoặc cung cấp thông tin gian lận cho Chúng tôi.
Coverage will be voided, whether before or after the loss, if You or a member of Your Immediate
family have wilfully concealed or misrepresented any material fact or circumstance concerning
this insurance or provided fraudulent information to Us.
Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bảo hiểm theo hợp đồng này trừ khi các nghĩa vụ đã được
tuân thủ đầy đủ.
We have no duty to provide coverage under this policy unless there has been full compliance with
the duties.
Quý khách phải sử dụng tất cả các phương tiện hợp lý để phòng tránh thiệt hại trong tương lai.
You must use all reasonable means to avoid future loss.
Trong bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào khác mà Chúng tôi cho rằng vì bất kỳ trường hợp loại
trừ nào được áp dụng, khiến bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không được bảo hiểm theo Hợp đồng
này, thì trách nhiệm chứng minh tổn thất hoặc thiệt hại đó được bảo hiểm là của Quý khách.
In any action, suit or other proceedings where We allege that by reason of provision of any
exclusion which may be applicable, any loss or damage that is not covered by this policy, the burden
of proving that such loss or damage is covered shall be on You.
Đối với mỗi phạm vi bảo hiểm, bất kể số lượng yêu cầu bồi thường được thực hiện riêng lẻ hay cộng
gộp, Chúng tôi sẽ thanh toán số tiền tối đa cho mỗi sự cố và cộng gộp một năm như được nêu rõ
trong Phụ lục 4 Hợp đồng Bảo hiểm.
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7.

8.

9.

For each of the coverages, regardless of the number of claims made individually or in aggregate,
We will pay up to the maximum amount per occurrence and per annual aggregate as shown in the
Policy Schedule 4.
Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (có tuyên bố chiến tranh hay không),
chiến tranh dân sự, cuộc nổi loạn, cách mạng, cuộc nổi dậy, quân sự hoặc chiếm đoạt quyền lực,
quốc hữu hoá, tịch thu, trưng dụng, tịch biên hoặc phá hủy của chính quyền hoặc bất kỳ cơ quan
công quyền nào.
War, invasion, act of foreign enemy hostilities (whether war be declared or not), civil war,
rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, nationalisation, confiscation,
requisition, seizure or destruction by the government or any public authority
Bất cứ yêu cầu bồi thương nào phát sinh từ việc ion hoá hoặc ô nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên
liệu hạt nhân hoặc bất kỳ chất thải hạt nhân nào từ việc đốt nhiên liệu hạt nhân
Any claim resulting from ionising or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or any
nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
Thiên tai, bao gồm (nhưng không giới hạn) cháy, lũ lụt, động đất, bão, sét, lốc, sóng thần hoặc thiên
tai khác.
Natural disasters, including (but not limited to) fire, flood, earthquake, storm, lightning, hurricane,
tsunami or other natural disaster

Các Điều kiện Chung - General Conditions
1.

Quý khách không được đồng ý hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ quyền truy đòi nào Quý khách có thể
có được đối với một Bên Thứ ba đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý đang hoặc có
thể được yêu cầu bồi thường theo phạm vi bảo hiểm này. Quý khách đồng ý rằng Chúng tôi có
quyền thực hiện các quyền truy đòi của Quý khách đối với bên thứ ba (nếu được pháp luật cho
phép) đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý đang hoặc có thể được yêu cầu bồi
thường theo phạm vi bảo hiểm này và Quý khách phải thực hiện mọi hỗ trợ cần thiết một cách
hợp lý để giúp Chúng tôi thực hiện quyền truy đòi này.
You must not agree to limit or exclude any right of recovery You may have against a Third party
for loss, damage or liability that is or may be subject to a claim under this cover. You agree that
We have the right to pursue Your rights of recovery against a third party (where permitted by
law) for loss, damage or liability that is or is likely to be subject to a claim under this cover and
You must do everything reasonably necessary to assist Us to do so.
Quý khách phải là đối tượng cư trú ở Việt Nam tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm theo bất kỳ Phần nào
của Hợp đồng này
You must be resident of Vietnam at the time of application for insurance under any of the Sections
of this Policy

6.

Cách thức để Yêu cầu Bồi thường - How to Make a Claim
Khi yêu cầu Bồi thường Quý khách phải
When making a Claim You must:
1.
2.

3.

Cung cấp Số Hợp đồng của Quý khách
Supply Your Policy Number
Cung cấp tất cả Hóa đơn, biên lai và báo cáo gốc của Quý khách và bất kỳ tài liệu nào khác cần thiết
để hỗ trợ Yêu cầu bồi thường của Quý khách
Supply all Your original invoices, receipts, and reports and any other documentation necessary to
support Your Claim
Cung cấp bằng chứng mua hàng cho các đồ vật được yêu cầu bồi thường. Nếu không có bằng chứng
mua hàng nào được cung cấp yêu cầu bồi thường của Quý khách có thể không được thanh toán, và
quyết định sẽ được thực hiện theo cân nhắc của Chúng tôi.
Provide proof of purchase for items being claimed. If no proof of purchase can be provided Your
claim may not be paid, and decision will be made at Our discretion.

Thực hiện Yêu cầu Bồi thường theo Các Điều khoản và Điều kiện về Yêu cầu Bồi thường
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Making a Claim under these Claims Terms and Conditions
Nếu Quý khách không tuân thủ Các Quy tắc bảo hiểm của Bảo hiểm này, Chúng tôi có thể có quyền từ chối
thanh toán hoặc giảm khoản bồi thường có thể phải trả.
If You fail to comply with the Terms and Conditions of this cover, We may be entitled to refuse to pay or
reduce the claim that may be payable.
Trước tiên, xin vui lòng đọc Phần có liên quan về quyền lợi cụ thể và các điều khoản và điều kiện chung để
xác định được phạm vi bảo hiểm, đặc biệt là các điều kiện và các điều khoản loại trừ và / hoặc yêu cầu các
dữ liệu cụ thể liên quan đến yêu cầu bồi thường của Quý khách.
Please first read the relevant Section of the specific benefit and general terms and conditions to determine
what is covered, noting particularly conditions and exclusions and/or requests for specific data relating
to Your claim.
Yêu cầu bồi thường theo các Điều khoản và các Điều kiện
Claiming under the Terms and Conditions
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Để thực hiện một yêu cầu bồi thường, xin vui lòng gửi một văn bản thông báo yêu cầu bồi thường
đến
To make a claim, please submit a written notice of the claim to
Email: Claims.vn@chubb.com
Để nhận được Mẫu Giấy yêu cầu bồi thường, vui lòng liên hệ Chúng tôi theo
For a claim form please contact Us on
Email: Claims.vn@chubb.com
Các quyền lợi bảo hiểm sẽ được thanh toán khi nhận được bằng chứng bằng văn bản, theo yêu cầu
của Chúng tôi, đối với khoản tổn thất được bảo hiểm hợp pháp theo Quy tắc bảo hiểm này.
Benefits will be payable upon receipt of written proof, as required by Us, of the legitimate covered
loss hereunder.
Quý khách phải cung cấp tất cả các hoá đơn, biên nhận và báo cáo gốc của Quý khách và bất kỳ tài
liệu nào khác cần thiết để hỗ trợ Yêu cầu bồi thường. Quý khách nên giữ bản sao của tất cả các tài
liệu khi gửi cho Chúng tôi.
You must supply all of Your original invoices, receipts, and reports and any other document
necessary to support Your claim. You should keep copies of all documents that You send to Us.
Bằng chi phí của Quý khách hoặc Đại diện cá nhân của Quý khách, khi được Chúng tôi yêu cầu, sẽ
cung cấp tất cả các thông tin và bằng chứng và sẽ theo hình thức và có tính chất như chúng tôi có
thể quy định.
All information and evidence required by Us shall be furnished at the expense of You or Your
personal representative and shall be in such form and of such nature as we may prescribe.
Chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán trong vòng ba mươi [30] ngày nếu Quý khách có quyền nhận
được bồi hoàn.
We will make payments within thirty [30] days if You are entitled to receive reimbursement
Các tài liệu được cung cấp khi Quý khách thực hiện yêu cầu bồi thường: Bảo hiểm Tài sản
Mua sắm
Documents to be provided when you make a claim: Purchase Protection Cover





7.

(Các) Bản gốc các hoá đơn và / hoặc các biên lai liên quan đến Đồ vật đủ điều kiện bảo hiểm
Original (s) of Invoices and / or receipts relating to eligible items
Biên bản công an trong trường hợp yêu bồi thường do trộm cắp bao gồm Số Tham chiếu Tội
phạm nếu có
Police report in case of a Theft Claim including Crime Reference Number if applicable
Mẫu Giấy yêu cầu bồi thường đã điền đầy đủ
Duly completed Claim Form
Bất kỳ tài liệu có liên quan nào khác Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách và/hoặc Bên mua
bảo hiểm cung cấp.
Any other relevant documents We may ask You and/or the Policyholder to provide

Thế quyền

Bảo hiểm Thẻ Ngân hàng CITIBANK - Bảo hiểm Tài sản Mua sắm
CITIBANK Card Secure, Vietnam. - Purchase Protection Vietnam
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Subrogation
Nếu Chubb sẽ thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào hoặc bồi thường bất kỳ tổn thất nào áp dụng
theo Hợp đồng này, thì sẽ được thế quyền truy đòi đối với bất kỳ người nào hoặc những người nào
khác và phải hoàn thành, ký tên và đưa ra bất kỳ tài liệu cần thiết để đảm bảo các quyền đó. Quý
khách không nên thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi bị tổn thất nhằm gây phương hại cho các
quyền được thế quyền này.
If Chubb shall make any payment or otherwise make good any loss applying under this Policy, it
shall be subrogated to all the rights of recovery against any other person or persons and shall
complete, sign and deliver any documents necessary to secure such rights. You should not take any
action following a loss to prejudice such rights of subrogation.

Bảo hiểm Thẻ Ngân hàng CITIBANK - Bảo hiểm Tài sản Mua sắm
CITIBANK Card Secure, Vietnam. - Purchase Protection Vietnam
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Liên hệ với chúng tôi

Giới thiệu về Chubb tại Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Trung tâm Tài chính Sài Gòn
9 Đinh Tiên Hoàng, Tầng 8
Phường Đa Kao, Quận 1,
Hồ Chí Minh City, Việt Nam

Chubb là tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách
nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị
trường chứng khoán. Hoạt động tại 54 quốc gia,
Chubb cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản doanh
nghiệp và cá nhân, tai nạn cá nhân và bảo hiểm
hỗ trợ chi phí y tế, tái bảo hiểm và bảo hiểm
nhân thọ cho các đối tượng khách hàng đa
dạng.

O +84 28 3910 7227
F +84 28 3910 7228
www.chubb.com/vn

Chubb nổi bật với những sản phẩm đa dạng
và dịch vụ toàn diện của mình, năng lực phân
phối rộng rãi, sức mạnh tài chính vượt trội,
sự xuất sắc trong bảo hiểm, chuyên môn xử
lý bồi thường ưu việt và hoạt động với
chuyên môn địa phương hóa trên khắp toàn
cầu. Công ty mẹ Chubb Limited được niêm
yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New
York (NYSE: CB) và là một thành tố của Chỉ số
S&P 500. Chubb duy trì các văn phòng điều
hành tại Zurich, New York, London và các địa
điểm khác, tuyển dụng khoảng 31.000 nhân
viên trên toàn thế giới.
Chubb có cả hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ
và bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Công ty
TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam cung cấp
các hạng mục bảo hiểm theo lựa chọn và
chuyên biệt trong ngành dịch vụ bảo hiểm
Tài sản, Tai nạn, Hàng hải, Tài chính, Năng
lượng & các Dịch vụ Bảo hiểm Tai nạn & Sức
khỏe. Chubb tại Việt Nam tận dụng chuyên
môn toàn cầu và sự nhạy bén của địa phương
để xây dựng các giải pháp giảm thiểu rủi ro
cho khách hàng. Ngoài ra, công ty tập trung
vào việc xây dựng các mối quan hệ vững chắc
với khách hàng thông qua việc cung cấp các
dịch vụ tốt nhất, phát triển sản phẩm mới và
dẫn dắt thị trường bằng nguồn năng lực tài
chính vững mạnh.

© 2017 Chubb. Các ấn phẩm, thông tin nêu trên được thực hiện bởi một hoặc các công ty thành viên. Chubb tại mỗi
quốc gia có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ ấn phẩm, thông in được trình bày tại đây. Chubb®, các lô-gô tương
ứng và Chubb.Insured.SM là những nhãn hiệu được bảo hộ của Chubb.

