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QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG 
BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG – BẢO HIỂM BẢO VIỆT

CYBER CLAIMS PROCESS – BAOVIET INSURANCE
Đơn bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng của Bảo Việt bảo vệ bạn trước rất nhiều rủi ro và đội ngũ chuyên gia của chúng 
tôi sẽ hỗ trợ bạn phân loại và quản lý khủng hoảng, phân tích và khôi phục hệ thống dữ liệu, cùng với đó xử lý khiếu 
nại của bên thứ ba.
BaoViet’s cyber insurance policy covers you for a wide range of risks and our team of experts will assist you with triage, crisis 
and reputation management, system and data analysis and restoration, and third party claims.

CYBER LIABILITY INSURANCE
BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG
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CYBER LIABILITY INSURANCE
BẢO HIỂM DỮ LIỆU VÀ AN NINH MẠNG

Cảm ơn bạn đã lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho sản phẩm bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng.
Bạn có thể liên hệ tới hotline dưới đây trong trường hợp có sự cố phát sinh hoặc nghi ngờ xảy ra về an ninh mạng. 
Thank you for having BaoViet Insurance Corporation as your insurer of choice for your Cyber Insurance. 
You may contact the hotline below in the event of any actual or suspected cyber incidents.

Vui lòng chuẩn bị các thông tin dưới đây khi bạn liên hệ:
Please have the following information ready when you contact us:

1) Tên của Người được bảo hiểm
    Name of Policyholder

2) Số đơn bảo hiểm
    Policy Number

3) Tên người liên hệ và số điện thoại liên lạc
    Name of Caller, Designation and Contact Number

4) Mô tả sự cố
    Description of incident

HỖ TRỢ QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG/CRISIS MANAGEMENT SUPPORT

Người liên hệ/ 
Contact Person

Số điện thoại/ 
Contact Number

Email

Mr. Đoàn Quang Hải (+84) 979807819 doanquanghai@baoviet.com.vn


