
          ẤT BÓP    

1. Đối tượng bảo hiểm:  

Áp dụng cho tất cả các Chủ thẻ tín dụng quốc tế cao cấp: Visa Platinum/ World MasterCard/ 

Visa Signature/ Privilege Signature. 

2. Điều kiện được bảo hiểm: 

 Thẻ mới phát hành: Thẻ phải được kích hoạt và có phát sinh giao dịch đầu tiên. 

 Thẻ hiện hữu (Thẻ gia hạn/Thẻ đến kỳ tính phí thường niên): Chủ thẻ chỉ được bảo hiểm 

khi thẻ có tổng doanh số giao dịch (*) đạt từ 10.000.000  NĐ trở lên trong vòng 12 tháng gần 

nhất tính đến thời điểm gia hạn/ đến kỳ tính phí thường niên. 

(*) Giao dịch phát sinh là các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (sale) được ghi nợ thành 

công vào tài khoản thẻ  

3. Nội dung bảo hiểm:  

Công ty Bảo hiểm sẽ bảo hiểm cho Chủ thẻ những chi phí dưới đây trong trường hợp Chủ thẻ bị 

thất  ạc/ mất cắp/ bị cướp bóp/ ví trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam: 

- Các chi phí thay thế bóp/ ví bị thất  ạc/ mất cắp/ bị cướp cũng như các giấy tờ cá nhân và các 

thẻ của chủ thẻ trong ví đó.    

- Chi phí nộp đơn để xin  ại các giấy tờ cá nhân và/hoặc thẻ mới.  

4.  iới hạn bảo hiểm:  

- Số tiền bồi thường tối đa: 5,000,000 đ/vụ; 20,000,000 đ/năm 

- Khấu trừ 5% trên mỗi số tiền bồi thường. 

5. Thủ tục thông báo tổn thất: 

Khi có tổn thất xảy ra, chủ thẻ cần thực hiện: 

-  ước 1: Chủ thẻ chủ động liên hệ với Công An khu vực bị thất lạc/ mất cắp/ bị cướp trong 

vòng 24 giờ để lấy biên bản xác nhận về sự việc xảy ra. 

-  ước 2: Chủ thẻ gọi cho ACB hoặc Công ty Bảo hiểm ngay khi xảy ra sự cố để được hướng 

dẫn thủ tục bồi thường. 

6. Chứng từ yêu cầu:  

-     Thư thông báo tổn thất (mẫu biểu trên website : www.acb.com.vn) 

-     Biên bản xác nhận của công an 

- Hoá đơn phát sinh cho việc thay thế ví, bóp, giấy tờ cá nhân và các thẻ thanh toán khác của 

chủ thẻ. 

- Hoá đơn phát sinh cho việc thay thế ví, bóp và giấy tờ cá nhân và các thẻ thanh toán khác của 

chủ thẻ.  

+ Đối với chi phí thay thế ví mới: hóa đơn bán  ẻ nếu chi phí < 200.000 đồng và hóa đơn tài 

chính (VAT) đối với chi phí > 200.000 đồng.  

+ Đối với các chi phí, lệ phí cho việc cấp lại giấy tờ tùy thân hoặc thẻ: Giấy nộp tiền ngân 

hàng đối với trường hợp nộp phí bằng tiền mặt. Xác nhận của ngân hàng đối với trường 

hợp ngân hàng chủ động cắt tài khoản của chủ thẻ để làm lại thẻ. Phiếu thu tiền đối với các 

lệ phí làm lại CMND/ Passport… 



Hồ sơ bồi thường phải được gởi đến Công ty Bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày đầu tiên 

khai báo tổn thất. Các chứng từ  iệt kê dưới đây không phải đã bao gồm tất cả. Trong quá trình 

giải quyết bồi thường, Công ty Bảo hiểm có thể yêu cầu thêm các chứng từ khác nếu cần thiết 

7. Điều khoản loại trừ: 

Công ty Bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho:  

- Tiền, séc, vé vận chuyển, hoặc các món đồ tương tự khác nằm trong ví bị thất  ạc/ mất cắp/ bị 

cướp ngoài các giấy tờ cá nhân và các thẻ của Chủ thẻ;  

- Tổn thất gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào ngoài việc thất  ạc/ mất cắp/ bị cướp, như  à  ửa, nước, 

hao mòn thông thường, khiếm khuyết do lỗi nhà sản xuất, sâu bọ, côn trùng, lau chùi hoặc sửa 

chữa, hoặc các sự cố tương tự; 

- Thiệt hại bất ngờ đối với ví của Chủ thẻ và các vật bên trong  (điểm loại trừ này loại trừ các 

thiệt hại về “vật chất” của bóp/ ví, không phải tổn thất do thất lac/ mất cắp/ cướp, chẳng hạn 

các thiệt hai đối với bóp ví không thuộc phạm vi bảo hiểm như sau: hỏng hóc, hư hại, cháy, 

ướt, cong, vênh…) 

- Các chi phí bị lạm dụng/bị tính trái phép trên thẻ bị thất  ạc/ mất cắp/ bị cướp;  

- Bất kỳ chi phí nào  iên quan đến việc trộm cắp thông tin cá nhân phát sinh từ các giấy tờ cá 

nhân hoặc thẻ của Chủ thẻ bị thất  ạc/ mất cắp/ bị cướp.   

8. Liên hệ:  

- Ngân hàng Á Châu 

+ Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7: (028) 38 247 247 - 1900 545 486 

Hotline: 1800 577 775 (dành riêng cho khách hàng ưu tiên) 

+ Bộ phận Dịch vụ Khách Hàng - Trung Tâm Thẻ: (028) 38 222 022  

+ Website: www.acb.com.vn/ www.acbcard.com.vn 

- Công ty Bảo Việt Phú Mỹ 

Tòa nhà Pax Sky, 186-186 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 39 333 386   Fax: (028) 39 333 396 

Hotline 1900558899 
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