Bảo hiểm
trách nhiệm
dân sự chủ tàu với
mức phí cố định.
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH
Bảo hiểm trách nhiệm dân
sự chủ tàu của Hiệp Hội
London P&I với mức phí cố
định cho các chủ tàu có tàu
nhỏ và vừa.
Hội nhận bảo hiểm toàn
diện trách nhiệm dân sự
chủ tàu với dịch vụ chuyên
nghiệp.

ĐIỀU KIỆN NHẬN BẢO HIỂM
Bảo hiểm P&I với mức phí cố định
dành cho các tàu nhỏ và vừa bao
gồm cả những tàu hoạt động xa bờ.
Loại hình bảo hiểm này được thiết
lập riêng cho các chủ tàu có nhu cầu
bảo hiểm toàn diện trách nhiệm dân
sự chủ tàu đối với các rủi ro P&I với
mức phí cố định mà không có yêu
cầu về mức trách nhiệm cao như bảo
hiểm tương hỗ cung cấp.
BẢO VỆ
Phạm vi bảo hiểm mà Hội cung cấp
bao gồm đầy đủ tất cả các rủi ro P&I
theo trách nhiệm dân sự chủ tàu.
Những điều khoản và điều kiện bảo
hiểm phản ánh truyền thống lịch sử
lâu đời của Hội London P&I trong
lĩnh vực bảo hiểm trách nhiệm dân
sự chủ tàu. Hội có thể linh hoạt điều
chỉnh sản phẩm bảo hiểm tùy theo
nhu cầu cụ thể của Quý khách hàng,
với mức giới hạn trách nhiệm lên
đến US$500 triệu, cơ cấu mức miễn
thường phù hợp lịch sử tổn thất của
bạn và nhận bảo hiểm cả rủi ro chiến
tranh, nếu có yêu cầu.
LINH HOẠT
Ngoài phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn
về các rủi ro P&I, chúng tôi còn cung
cấp bảo hiểm trách nhiệm mở rộng
theo hợp đồng thuê tàu, các hợp
đồng cung cấp và nâng hạ thiết bị
nặng, cũng như trách nhiệm phát
sinh khi tàu thực hiện các hoạt động
chuyên môn như nạo vét, xây dựng,
lắp đặt và công việc bảo dưỡng và/
hoặc liên quan đến những hoạt động
khác không bao gồm trong phạm vi

bảo hiểm trách nhiệm dân sự thông
thường. Mục tiêu của chúng tôi là
cung cấp cho Quý khách hàng gói
phí cố định được điều chỉnh để thích
ứng với các rủi ro có thể gặp phải
trong quá trình hoạt động khai thác.
AN TOÀN
Chúng tôi là một trong những Hội
P&I hàng đầu thế giới cung cấp bảo
hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu
(P&I) cho các chủ tàu hơn 150 năm
qua.
DỊCH VỤ P&I
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh
nghiệm tại các văn phòng London,
Hongkong, Hy Lạp và thông qua
mạng lưới correspondent của Hội
trên toàn thế giới, Hội có thể hỗ trợ
và cung cấp dịch vụ tư vấn thực tiễn
và nhanh chóng.
BẢO HIỂM FD&D
Hội còn cung cấp cả bảo hiểm FD&D
– tư vấn kịp thời cho chủ tàu được
thực hiện bởi đội ngũ luật sư hùng
hậu có mặt tại tất cả các văn phòng
của Hội.
HỖ TRỢ ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN
THẤT
Hội thường kỳ xuất bản các bản tin
“Đề phòng hạn chế tổn thất”, thường
xuyên được cập nhật bởi Chương
trình Cảnh báo của Hội; Hội cũng tổ
chức và tham gia các buổi hội thảo
và hội nghị được tổ chức dựa trên
các phản hồi của chủ tàu và người
được bảo hiểm trên toàn thế giới.

Làm việc với Hội
London P&I

Tổng quan về Hội
Hội London P&I là một trong những
tổ chức bảo hiểm P&I hàng đầu trên
thế giới, cung cấp bảo hiểm P&I, bảo
hiểm FD&D và rủi ro chiến tranh cho
các chủ tàu và người thuê tàu trên
phạm vi toàn cầu. Đội tàu tham gia
Hội lên đến hơn 50 triệu GT.

Chuyên môn pháp lý/ FD&D
Chúng tôi hiểu rằng các tư vấn pháp
luật có tính thực tiễn và kịp thời cho
các chủ tàu cũng như người được
bảo hiểm là rất quan trọng; và mục
tiêu của chúng tôi là cung cấp dịch
vụ tư vấn và hỗ trợ FD&D một cách
tốt nhất.

Dịch vụ và hỗ trợ P&I
Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên giải
quyết khiếu nại và đánh giá rủi ro tại
mỗi văn phòng London, Hong Kong
và Hy Lạp.

Chúng tôi có đội ngũ pháp chế với
hơn 20 luật sư làm việc tại 3 văn
phòng, bao gồm các luật sư Anh và
các luật sư có đủ năng lực hoạt động
trên lĩnh vực pháp lý ở nhiều nước
khác nhau

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi được
tuyển dụng từ nhiều nguồn với nền
tảng về thương mại, pháp lý, hàng
hải và những lĩnh vực khác có liên
quan. Với kinh nghiệm và kiến thức
chuyên nghiệp chúng tôi làm việc có
hiệu quả và hiểu rõ các vấn đề liên
quan đến thắc mắc và khiếu nại của
Quý khách hàng. Xin vui lòng truy
cập trang web của hội để biết thêm
về Hội cũng như đội ngũ nhân sự
của Hội tại địa chỉ
www.londonpandi.com

Chúng tôi giúp cho chủ tàu có được
lợi ích tốt nhất từ dịch vụ bảo hiểm
FD&D thông qua các tư vấn luật rõ
ràng và nhanh chóng.
Trong một số trường hợp cần đến sự
hỗ trợ từ đội ngũ luật sư độc lập bên
ngoài, chúng tôi sẽ liên hệ với những
công ty luật hàng hải uy tín trên toàn
thế giới

Hãy liên lạc với chúng tôi
Để biết rõ hơn về bảo hiểm trách nhiệm dân sự với mức
phí cố định, vui lòng liên hệ với Hội London P&I như
thường lệ hoặc đội ngũ đánh giá rủi ro theo địa chỉ Email:
underwriting@londonpandi.com
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