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TÓM TẮT QUYỀN LỢI  
BẢO HIỂM CĂN HỘ CHUNG CƯ 

ĐIỀU 1:  NỘI DUNG BẢO HIỂM 

1.1 Đối tượng bảo hiểm: 

Các căn hộ chung cư trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm: 

- Kiến trúc xây dựng 

- Trang thiết bị gắn liền là bộ phận của kiến trúc 

- Nội thất 

- Xe ô tô, xe gắn máy để trong nhà xe  

1.2 Quy tắc bảo hiểm: Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt theo Quyết định số 67/05/QĐ-
TGĐ ngày 22/06/2005 của Bảo Hiểm AAA của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA 

1.3 Quyền lợi bảo hiểm 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM GÓI CƠ BẢN GÓI VÀNG GÓI TOÀN DIỆN 

Quyền lợi chính 

- Cháy (A),  
- Nổ (B),  
- Sét đánh trực tiếp 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Quyền lợi mở rộng 
- Máy bay và các phương tiện hàng không rơi trúng (C); 
- Gây rối, đình công, bế xưởng (D); 
- Hành động ác ý (E); 
- Động đất, núi lửa phun (F); 
- Giông bão (G); 
- Giông bão, Lụt (H); 
- Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống 

dẫn nước (I); 
- Xe cộ hay súc vật không thuộc sở hữu, kiểm soát đâm 

vào (J) 

Không áp dụng Áp dụng Áp dụng 

- BH trộm cướp xâm nhập và tẩu thoát (Hạn mức 
100.000.000 VND và cho cả thời hạn bảo hiểm) 
- BH mở rộng chi phí thuê nhà tạm thời (Hạn mức 

10.000.000VND/vụ tổn thất)  
 

Không áp dụng Không áp dụng Áp dụng 

Quyền lợi bổ sung  - Không tính phụ phí 

- Điều khoản loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu 
phần mềm và  các chương trình máy tính 

- Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố 

- Tự động khôi phục hiệu lực hợp đồng 

- Đoan kết tuân thủ các quy định về an toàn PCCC 

- LMA5394 Loại Trừ Bệnh Truyền Nhiễm 

- LMA5411 Loại Trừ Thiệt Hại Mạng 

- Điều khoản chi phí chữa cháy (Hạn mức: 5% STBH, 
tối đa 100.000.000VND/vụ) 

- Điều khoản chi phí dọn dẹp hiện trường (Hạn mức: 
5% STBH tối đa 100.000.000VND/vụ  )  

- Điều khoản tính toán bồi thường tạm ứng (50%) 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Ghi chú: Tổng mức chi trả tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá số tiền tham gia bảo hiểm.  
 


