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Bảo hiểm Ô tô
BảO hiểm Ô tô toàn diện, mức phí tiết kiệm,
đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm xe

Mức phí tiết kiệm, đáp ứng mọi nhu cầu bảo hiểm xe
Bảo hiểm ô tô được xem như lá chắn cần thiết cho bất cứ ai đang sở hữu tài sản xế hộp giá trị.
Dù đã trở nên phổ biến, nhưng không phải ai cũng có lựa chọn đúng khi mua bảo hiểm ô tô.
Hiện nay, trên thị trường, gói bảo hiểm toàn diện AutoCare của Liberty được đánh giá cao vì
những ưu điểm cũng như quyền lợi bảo hiểm tối ưu dành cho khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm tiêu biểu
Bảo vệ xe toàn diện, vững tâm tiến bước trên mọi nẻo đường

Phạm vi bảo hiểm
rộng nhất, tặng kèm
bảo hiểm thủy kích

Trợ giúp giao thông 24/7,
cứu hộ miễn phí
đến 4 triệu VNĐ/năm

Bồi thường 2 lần/năm
cho cùng một bộ phận

Thay thế phụ tùng
chính hãng mới 100%
không tính khấu hao

Sửa chữa ở các garage
đạt chuẩn toàn quốc

Tóm tắt các quyền lợi
Phạm vi bảo hiểm

Mức khấu trừ

Gói Tiến bước

Gói Tự chọn

Gói Vững tâm

Tối ưu quyền lợi bảo hiểm,
mức phí cực kì tiết kiệm

Quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn,
linh hoạt chọn lựa theo nhu cầu

Bảo vệ xe toàn diện nhất, cho xe
vững tâm tiến bước trên mọi nẻo đường

1 triệu VNĐ

500.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ
Bảo hiểm tổn thất bộ phận
Bảo hiểm mất cắp toàn bộ
Hỗ trợ cứu hộ cho mọi rủi ro
Bảo hiểm thuỷ kích
Garage tuỳ chọn

x

Bảo hiểm không khấu hao
thay thế mới

x

Bảo hiểm mất cắp bộ phận

x

x

3 bước đơn giản cần làm khi xảy ra sự cố

Gọi ngay
thông báo sự cố

Mang xe đến garage
đạt chuẩn gần nhất

Miễn cước 24/7

1800 599 998

Nhận lại xe
sau khi sửa chữa

Về Tập đoàn Bảo hiểm Liberty
#

78

Xếp hạng
bởi Fortune
Dựa trên
doanh thu 2021

6

45.000 +

29

Công ty bảo hiểm
tài sản & thương vong
lớn thứ 6 toàn cầu

Nhân viên
trên toàn thế giới

Quốc gia & nền kinh tế
trên thế giới

#

A

Năng lực tài chính
vững mạnh
Xếp hạng
'A' (Xuất sắc) bởi A.M. Best Co.
'A2' (Tốt) bởi Moody's
'A' (Mạnh) bởi Standard & Poor's

Dựa trên tổng phí bảo hiểm 2020

Về Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Việt Nam

Mạng lưới Liberty Việt Nam

Công ty TNHH Bảo Hiểm Liberty Việt Nam trực
thuộc Tập đoàn Bảo hiểm toàn cầu Liberty
Mutual. Tại Việt Nam, Bảo hiểm Liberty đã tạo
được một vị thế hoàn toàn khác biệt trong thị
trường bảo hiểm phi nhân thọ bằng việc áp dụng
công nghệ hiện đại, giúp khách hàng mua bảo
hiểm trực tuyến một cách dễ dàng, an toàn và quy
trình bồi thường nhanh chóng và hiệu quả.

Trụ sở chính

Mỗi sản phẩm bảo hiểm của Liberty là kết tinh
của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và được thiết
kế phù hợp với tất cả người Việt Nam. Liberty
luôn được thị trường đánh giá cao về chất lượng
dịch vụ, là nơi khách hàng tìm tới đầu tiên cho
những giải pháp bảo hiểm thực tế bảo vệ trước
mọi rủi ro, an tâm tận hưởng cuộc sống.

Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ có Sản
phẩm & Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu (2022)

Tầng 10, Tháp Đông, Tòa nhà Lotte Center Hà Nội,
54 Đường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
ĐT: (84-24) 37 557 111
Fax: (84-24) 37 557 066

Chi nhánh Hải Phòng
Tầng 3, Tòa nhà Seabank
Số 17, Khu B1, Lô 7B, Đường Lê Hồng Phong
Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, TP Hải Phòng
ĐT: (84-225) 3 999 366 225
Fax: (84-225) 3 999 368 225

Liberty Việt Nam được vinh danh với 3 giải
thưởng danh giá tại Giải thưởng Dịch vụ Tài chính
tiêu biểu trong 2 năm liên tiếp (2021 - 2022):

Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ có Sản
phẩm Dịch vụ Sáng tạo tiêu biểu - Bảo
hiểm ô tô toàn diện (2021)

Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh, văn phòng giao dịch khác

Liberty Việt Nam tự hào được bình chọn Top 10
Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín nhất Việt
Nam trong 3 năm liên tiếp (2018, 2019, 2020) và là
doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài duy nhất đạt
thành tích này.

Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ được
khách hàng hải lòng về trải nghiệm số
nhất (2021)

Tầng 18, Tòa nhà Vincom
45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (84-28) 38 125 125
Fax: (84-28) 38 125 018

Văn phòng giao dịch Thái Nguyên
Tầng 3, Tòa nhà Đông Á Plaza
Số 668, Đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
ĐT: (84-28) 38 125 125

Văn phòng giao dịch Nghệ An
Tầng 3, Tòa nhà Nhà Việt, số 8 Đại lộ V.I Lê Nin
TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
ĐT: (84-28) 38 125 125

Văn phòng giao dịch Đà Nẵng
Tầng 2, Tòa nhà SAVICO
66 Võ Văn Tần, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: (84-236) 3 749 999; (84-236) 3 749 998;
(84-236) 3 749 997
Fax: (84-236) 3 749 996

Văn phòng giao dịch Cần Thơ
C36, Đường số 1
KĐT Mới Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
ĐT: (84-28) 38 125 125

Văn phòng giao dịch Biên Hòa
101 Vũ Hồng Phô, Khu phố 2, P. Bình Đa
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (84-28) 38 125 125

Dịch vụ Khách hàng 24/7 (miễn cước)
1800 599 998 - Miễn cước 24/7
Hotline@libertyinsurance.com.vn
www.libertyinsurance.com.vn

