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Nội Dung 

 

I.  Bảo Hiễm 1 Chiều – Liability  

 a. Bodily Injury – Bồi thừa về y tế  

 b. Property Damage – Bồi thừa về vật chất  

 

II. Bảo Hiễm Chiều Rưỡi (UM/UIM) 

a. Uninsured (UM) – Không có bảo hiểm 

b. Underinsured (UIM) – Không đủ bảo hiểm 

c. Deductable – Luôn luôn là $250.00 

 

III. Bảo Hiểm 2 Chiều (Full Coverage) 

a. Collision – Bảo vệ cho xe đụng xe 

b. Other than Collsion (Comprehensive) – Bảo vệ toàn diện 

c. Deductible – giải nghĩa và tại sao 

 

IV. Y Tế Cho Bảo Hiễm Xe 

a. Medical Payments 

b. (PIP) Personal Injury Protection 

 

V.  Kéo Xe (Towing and Labor Costs) 

 a. Towing – trả $4.00 nhưng bảo vệ cho $120.00 

 

VI. Tại Nạn Xe 

a. Tại nạn xe, cần phải làm sao? 
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Cơ Bản Của Bảo Hiểm Xe 

 

I. Bảo Hiễm 1 Chiều – Liability 

Bảo hiểm 1 chiều chỉ bảo vệ cho những người khác khi mình là người có lỗi cho 1 tại nạn.  Vì 
vậy khi quý vị bị tại nạn, chương trình sẻ không bồi thường cho qúy vị mà chỉ bảo vệ quý vị khỏi 
chịu trách nhiệm về thiệt hại cho người khác.  Trong Texas, thì 1 chiều ít nhất mà quý vị có thể 
mua là 25/50/25. 

 

II. Bảo Hiễm Chiều Rưỡi (UM/UIM) 

Chương trình này đề cập tới phần bảo hiễm của Mỹ ngọi là Uninsured and Underinsured.  Bảo 
hiểm chiều rười lập ra để bảo hiểm cho quý vị trong lúc người khác đụng quý vị mà không có 
hay không đủ bảo hiểm để trả cho quý vị.  Thí dụ thích hợp nhất là khi người khác đụng quý vị 
xong rồi bỏ chạy(hit and run).  Bảo hiểm sẻ đền bởi vì người bỏ chạy cũng tính là không có bảo 
hiểm. 

Trương trình bảo hiểm này có kèm theo phần bảo vệ cho người đi bộ.   

Bảo hiễm chiều rưỡi dưới luật của Texas, quý vị luôn luôn chỉ đóng $250.00 tiền deductible. 

 

III. Bảo Hiễm 2 Chiều (Full Coverage – Collision và Comprehensive) 

Bảo hiễm 2 chiều gồm có 2 phần khác nhau: Collision và Comprehensive 

Collision - bảo vệ khi xe của quý vị đụng xe của người bên kia.  Bảo hiễm sẽ luôn luôn đền cho 
quý vị không cần biết là lỗi của ai dưới phần bảo hiễm này. 

Comprehensive - Phần này trả cho tất cả những vấn đền khác thí dụ: cháy, bão, mưa đá, ngập, 
động đất, đụng thú vật (nai), và ăn cáp xe. 

Trước khi bảo hiễm trả tiền bồi thường, quý vị cần phải trả tiền deductible. 

Tại sao mình cần phải trả deductible.  Tiển deductible lập ra là để bảo hiểm không mắt công trả 
những số tiền bổi thường nhỏ. 

Hai phần này, quý vị có thể chọn không lấy, hay lấy 1 trong 2, hay lấy cả 2.  Tất cả là quyết định 
của quý vị. 
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IV. Y Tế Cho Bảo Hiễm Xe (Medical Payment/PIP) 

Về bảo hiễm y tế trên xe, nó cũng chia ra làm 2 phần: Medial Payments, và PIP (Personal Injury 
Protection).  Mỗi người chỉ chọn 1 trong 2, nhưng mà không lấy cả 2. 

Medical Payments - Sẽ bồi thường về phần y tế và tiền chôn cất cho quý vị và người thân trong 
lúc bị tai nạn xe. Trương chìng này cũng mỡ rông và bảo vệ cho quý vị và người thân khi trên xe 
của người khác. 

PIP (Personal Injury Protection) – Trương trình này trả những gì Medical Payments trả và đồng 
thời trả tiền lương cho quý vị. Thí dụ như trong lúc quý vị bị thương không thể đi làm thì dưới 
chương trình này bảo hiễm sẽ bồi thường một phần tiền lương để giúp cho quý vị. 

PIP thường thường đắt gấp đôi Medical Payment. 

 

V. Kéo Xe (Towing and Labor Costs) 

Chương trình kéo xe là rẻ nhất trong các chương trình nhưng đền bù rất tốt.  Với bảo hiễm 
Farmers, quý vị chỉ cần trả $4.00 cho 6 tháng, bảo hiệm sẽ trả cho quý vị $120.00 cho mỗi lần bị 
kéo xe.  Quý vị chỉ cần gửi receipt là họ trả lại tiền. 

 
VI. Tại Nạn Xe 

Giải thích từng bước khi bị động xe: 

1. Khi bị đụng xe, mình có cần phải dời xe hay là không? 

a.  Theo luật của Mỹ là “Thí dụ là xe cũa mình còn di động được thì mình cần phải 
dời xe khi xe của mình có thể gây thêm tai nạn.” Cũng có nghĩa nói là, khi tai nạn 
say ra trên đường mà xe của quý vị vẫn còn đi được, thì quý vị cần phải dời ra.  
Nếu như ở trong parking, quý vị không dời thì cũng không sao, bởi vì cơ hội gây 
thêm tai nạn rất nhỏ. 

2. Chụp hình xung quoanh xe.  (camera ở trên phone) 

3. Thiệt hại trên $500, gọi canh sát.  Nếu thiệt hại dưới $500, sau khi lấy tài liệu xong, quý 
vị đên trước sở canh sát làm báo cáo (blue report).  

4. Lấy tài liệu người bên kia. 

5. Lấy tài liệu của người nhân chứng 

6. 3-4 tiếng sau ngọi cho người agent hay là bảo hiễm của quý vị. 


