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Câu hỏi: Bảo hiểm An toàn cá nhân là gì và tại sao lại cần thiết với tôi? 
 
Trả lời: Sản phẩm bảo hiểm an toàn cá nhân bảo vệ bạn và gia đình khỏi những rủi ro không mong muốn 

trong cuộc sống phát sinh do tai nạn dẫn đến tử vong, thương tật một phần hoặc toàn bộ, tạm thời hoặc 

vĩnh viễn. 

 

Câu hỏi: Bảo hiểm an toàn cá nhân thuộc loại hình bảo hiểm nào?  
Trả lời: Bảo hiểm an toàn cá nhân là một sản phẩm bảo hiểm tai nạn. 
 
 
Câu hỏi: Sau khi đã tham gia bảo hiểm, tôi có thể thay đổi chương trình/ hạn mức bảo hiểm được không? 

Trả lời: Có hai lựa chọn riêng biệt về chương trình bảo hiểm và bạn không thể chuyển đổi chương trình tham 

gia sau khi hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành. 

 

Câu hỏi: Sản phẩm bảo hiểm có được bảo đảm bởi HSBC? 
 
Trả lời: Bảo hiểm An toàn cá nhân 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). 

 

Câu hỏi: Tôi có thể tham gia bảo hiểm ngắn hạn được không? 
 
Trả lời: Bảo hiểm an toàn cá nhân là hợp đồng bảo hiểm tái tục hàng năm và chúng tôi không thể cung cấp 
sản phẩm ngắn hạn. 

 

Câu hỏi: Tôi có được bảo hiểm trong thời gian làm việc và khi ở nước ngoài không? 
 
Trả lời: Có. Bạn sẽ được bảo vệ toàn diện 24 tiếng một ngày kể cả trong giờ làm việc. Bạn cũng được bảo 
hiểm nếu không may bị tai nạn khi đang ở nước ngoài. 

 

Câu hỏi: Ai có thể tham gia bảo hiểm an toàn cá nhân?  
Trả lời: Bảo hiểm an toàn cá nhân được cung cấp cho các cá nhân trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi, đang cư  
trú hoặc làm việc tại Việt Nam. 
 
 
Câu hỏi: 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? 
 
Trả lời: 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. 

 

Câu hỏi: Tôi có thể đóng phí bảo hiểm bằng cách nào? 
 

Trả lời: 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 
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- 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. 

 

Câu hỏi: Tôi phải làm gì nếu muốn hủy hợp đồng? 
 

Trả lời: 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. 

 

Câu hỏi: Số tiền mà tôi sẽ nhận lại được nếu hủy hợp đồng? 
 

Trả lời: 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. Phí bảo 

hiểm hoàn lại sẽ được thanh toán trong vòng 7 ngày làm việc (đối với tiền mặt) và 14 ngày làm việc (đối với 

chuyển khoản). 

 

Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi định kỳ thanh toán sau khi hợp đồng có hiệu lực được không? 
 

Trả lời: 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. 

 

Câu hỏi: Tôi có phải đóng thêm khoản phí/lệ phí nào ngoài phí bảo hiểm không? 
 

Trả lời: 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.. 

 

Câu hỏi: Phí bảo hiểm có bị thay đổi trong thời hạn bảo hiểm không? 
 
Trả lời: 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. 
 
 

Câu hỏi: Các hoạt động thể thao nào được bảo hiểm bởi Bảo hiểm an toàn cá nhân? Có loại trừ nào đối 
với các hoạt động ngoài trời/ thể thao không? 
 

Trả lời: Bảo hiểm an toàn cá nhân bảo hiểm cho đa số các loại hình thể thao hoặc hoạt động giải trí, tuy 
nhiên có một số môn thể thao/ hoạt động sau sẽ bị loại trừ: 
 
1. Lặn dưới nước có sử dụng thiết bị lặn.  
2. Đấm bốc  
3. Leo núi.  
4. Các hoạt động trên không (trừ đi lại bằng đường hàng không).  
5. Đá bóng.  
6. Môn thể thao bay lượn  
7. Săn bắn  
8. Phóng lao  
9. Hockey trên băng  
10. Đua môtô  
11. Nhảy dù 
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12. Môn bóng ngựa  
13. Gôn  
14. Đi thuyền máy  
15. Đua các loại.  
16. Đua ngựa vượt rào.  
17. Môn nhào lượn trên không. 
  
18. Sử dụng máy móc làm mộc.  
19. Lướt ván và ảo thuật.  
20. Các môn thể thao mùa đông.  
21. Đấu vật.  
22. Du thuyền buồm cách xa bờ biển 5 km.  
23. Tham gia vào lực lượng hoặc các hoạt động hải quân, không quân. 

 

Câu hỏi: Tôi sẽ nhận được những giấy tờ gì sau khi mua hợp đồng bảo hiểm này? 
 
Trả lời: 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. 
 
 

Câu hỏi: Tôi sẽ liên hệ với ai nếu cần yêu cầu hỗ trợ hoặc có thắc mắc liên quan đến hợp đồng bảo hiểm 
này? 
 

Trả lời: 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. 

 

Câu hỏi: Bảo Việt có đường dây nóng tư vấn về bồi thường không? 
 

Trả lời: 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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