THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chăm sóc hàng hoá. An tâm tuyệt đối.

Giải pháp chăm sóc hàng hóa toàn diện bởi Kuehne + Nagel
Đơn giản. Thuận tiện. Chi phí hợp lý.
Chúng tôi xử lý mọi lô hàng với sự cẩn trọng và tập trung tuyệt đối, tuy nhiên hàng hóa khi vận chuyển luôn đối diện với rủi ro là các sự
kiện không thể lường trước như giông bão, hỏa hoạn, và trộm cắp. Đây là lý do Kuehne + Nagel đưa ra một giải pháp bảo hiểm hàng
hóa độc quyền, được chính chúng tôi phát triển cùng NACORA, công ty môi giới bảo hiểm của chúng tôi, cùng với sự hỗ trợ của các
công ty bảo hiểm hàng đầu.
KN Sure được đặc biệt thiết kế nhằm bảo vệ kiện hàng giá trị của
quý khách trong toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo đảm sự an
tâm tuyệt đối, tránh rủi ro khi vận chuyển và quy định Tổn thất
chung – bất kể bên vận chuyển có mức trách nhiệm thế nào.
Vì một phần lớn các lô hàng của Kuehne + Nagel được bảo
hiểm thông qua một chương trình bảo hiểm hàng hóa toàn cầu,
chúng tôi có thể đem lại cho khách hàng phạm vi bảo hiểm tốt
nhất trên thị trường, tuân thủ điều kiện ICC A (‘mọi rủi ro’),
với chi phí hợp lý và dịch vụ yêu cầu bồi thường nhanh chóng.

SPOT

Giải pháp dành cho khách hàng muốn bảo hiểm lô hàng
đơn lẻ đề phòng các tình huống không thể lường trước
trong quá trình vận chuyển.

FLE X

Gói giải pháp bảo hiểm cho các lô hàng do Kuehne +
Nagel xử lý, mang đến sự linh hoạt giảm thủ tục và tiết
kiệm thời gian.

FIX

Bảo hiểm liên tục hàng năm cho toàn bộ các lô hàng, bất
kể bạn lựa chọn bên vận chuyển nào.

KN Sure SPOT

KN Sure FLEX

Phạm vi bảo hiểm lô hàng

Lô hàng chuyển một lần

Tất cả các lô hàng

Bên vận chuyển

Chỉ dành cho Kuehne + Nagel

Chỉ dành cho Kuehne + Nagel

Tất cả các bên vận chuyển

Sô lô hàng yêu cầu hàng năm

< 25 lô hàng

≥ 25 lô hàng

≥ 50 lô hàng

Mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn KN Sure

Có thể có mức chiết khấu khi có
cam kết về lưu lượng

Có thể có mức chiết khấu khi có
cam kết về lưu lượng

Phí hành chính

Có

Có

Có đối với bảo hiểm hàng năm

Bảo hiểm loại ICC A ‘mọi rủi ro’

Có

Có

Có

Lựa chọn lập hóa đơn đóng phí bảo
hiểm

Trên từng lô hàng, bao gồm trong
hóa đơn vận chuyển

Trên từng lô hàng, bao gồm trong
hóa đơn vận chuyển

Đóng phí một lần, điều chỉnh
hàng năm

Cam kết 30 ngày,
quy trình yêu cầu bồi thường nhanh

Có, tùy thuộc tài liệu hợp lệ

Có, tùy thuộc tài liệu hợp lệ

Có, tùy thuộc tài liệu hợp lệ

Công cụ bảo hiểm điện tử
Khai bảo hiểm hàng hóa trực tuyến
bao gồm tải về giấy chứng nhận bảo
hiểm

Không

Không

Có, đối với khách hàng đóng phí bảo
hiểm hàng năm tối thiểu là 10.000
EUR

Mức phí bảo hiểm

1)

LỰA CHỌN GÓI SẢN PHẨM KN SURE

KN Sure FIX
Tất cả các lô hàng

Hầu hết các loại bảo hiểm vận chuyển trên thế giới đều dựa vào điều kiện bảo hiểm hàng hóa ICC. Điều kiện ICC A cho mức bảo hiểm rủi ro cao nhất

www.kuehne–nagel.com
www.nacora.com

KN Sure giúp quý khách không còn phải lo lắng về rủi ro, trách nhiệm
của bên vận chuyển, giới hạn trọng lượng của hàng hóa, và qui định
Tổn thất chung
TR ÁCH NHIỆM BÊN VẬN CHUYỂN
Trách nhiệm pháp lý của bên vận chuyển có thể hạn chế, cho dù
bạn sử dụng phương tiện vận tải nào – đường biển, đường
không, đường bộ, hay đường sắt. Luật trong nước hoặc quốc tế
và các công ước có thể chi phối hợp đồng chuyên chở và không
bao gồm hoặc giới hạn mức bồi thường mà bạn nhận được. Mức
yêu cầu bồi thường hàng hóa dựa vào trọng lượng của hàng hóa
bị tổn hại hoặc mất mát, tức là bạn chỉ được hưởng bồi thường
bằng một phần giá trị thật sự của kiện hàng. Bên vận chuyển chỉ
phải chịu trách nhiệm bồi thường dưới một vài điều kiện nhất
định – điều này có thể khiến bạn tiêu tốn tiền của và thời gian
mới có thể chứng minh. Hơn nữa, chủ sở hữu hàng hóa còn phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm cho một số loại rủi ro.
Khi trở thành khách hàng của KN Sure, bạn sẽ được bồi thường
toàn bộ giá trị của lô hàng, bất kể trọng lượng. Bạn chỉ cần lựa
chọn một trong ba gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của mình
nhất.

VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BIỂN - QUI ĐỊNH TỔN THẤT
CHUNG
Chủ sở hữu hàng hóa thường không biết đến Qui định Tổn thất
chung, và những rủi ro tiềm tàng cũng như khoản nợ đáng kể mà
nó mang lại. Theo qui định này, thuyền trưởng có thẩm quyền
đưa ra biện pháp hợp lý và đầy đủ nhằm cứu tàu và hàng hóa
đang cùng gặp nạn. Quy tắc York Antwerp quy định rằng bạn, với
tư cách chủ sở hữu hàng hóa, chịu trách nhiệm đảm bảo các
khoản bảo lãnh và đóng góp chung để chi trả toàn bộ các chi phí
bất thường từ hoạt động cứu hộ.

Vì vậy ngay cả khi hàng hóa của bạn đã cập cảng an toàn, theo
qui tắc Tổn thất chung bạn vẫn phải chi trả phần chi phí của
mình. Chủ sở hữu hàng hóa không được bảo hiểm đầy đủ có
nguy cơ chịu tổn thất về tài chính đáng kể cho dù giá trị hàng của
họ tương đối thấp.
Ví dụ dưới đây cho thấy những chi phí tiềm tàng mà chủ sở hữu
hàng hóa có thể phải chịu trước khi hàng được trả. Đây là lý do
chính đáng nhất để bạn chắc chắn về mức bảo hiểm phù hợp, và
lý do chính đáng nhất để đầu tư vào KN Sure.

VÍ DỤ VỀ QUI ĐỊNH TỔN THẤT CHUNG TRONG THỰC
TẾ
Giá trị tàu và tổng số hàng vận chuyển
Giá trị hàng của bạn do chủ hàng vận chuyển

50Tr EUR
1Tr EUR

Tỷ lệ (%) tổng giá trị
Tổn thất chung yêu cầu đóng góp để cứu tàu và
hàng
Chi phí theo tỉ lệ mà chủ hàng có thể phải chịu
trách nhiệm chi trả (2% trong số 4Tr EUR)

2%
4Tr EUR
80.000 EUR

LỢI ÍCH TỪ KN SURE
	
Bảo vệ toàn diện chống lại rủi ro, trách nhiệm của bên
vận chuyển, giới hạn trọng lượng hàng hóa và qui tắc
Tổn thất chung
	Bồi thường đến toàn bộ giá trị bảo hiểm của hàng hóa
không tính đến nguyên nhân hay lỗi của bên vận chuyển
	Phạm vi bảo hiểm từ người giao đến người nhận, bao
gồm công đoạn dỡ/chất hàng
Bảo hiểm rủi ro linh hoạt theo từng nhu cầu khách hàng

	
Điểm đến duy nhất cho toàn bộ nhu cầu về bảo hiểm và
vận chuyển
	Phí bảo hiểm cạnh tranh từ những công ty bảo hiểm
hàng đầu
	Không thủ tục đối với khách hàng Kuehne + Nagel
(SPOT/FLEX)
	Xử lý yêu cầu bồi thường nhanh và thanh toán đơn giản
đối với các yêu cầu hợp lệ.

KN Sure là một sản phẩm bảo hiểm hàng hóa của Bảo Việt Việt Nam. Nội dung trình bày trên đây chỉ là thông tin chung. Quý khách nên tìm đến tư vấn chuyên nghiệp
của Bảo Việt để giải đáp các câu hỏi cụ thể về sự lựa chọn bảo hiểm bằng cách truy cập trang www.baoviet.com.vn, 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh. Điện thoại +84 2838 251 500

