Bảo hiểm Liberty là thành viên của Liberty Mutual

Trụ sở chính

Insurance (www.LibertyMutual.com), một tập đoàn

Tầng 15, Kumho Asiana Plaza Saigon

bảo hiểm đa ngành toàn cầu, thành lập năm 1912 và

39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

có trụ sở chính tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

T: (84-8) 38 125 125 – F: (84-8) 38 125 018

Chi nhánh
Tầng 16, tòa nhà Quốc tế Hòa Bình
106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
T: (84-4) 37 557 111 – F: (84-4) 37 557 066

Văn phòng Giao dịch
Đà Nẵng
Tầng 2, tòa nhà Savico
66 Võ Văn Tần, Đà Nẵng

Tính đến ngày 31/12/2014, Liberty Mutual Insurance
có tổng tài sản 124,3 tỷ đô la Mỹ, tổng doanh thu 39,6
tỷ đô la Mỹ, và xếp hạng:

T: (84-511) 374 9998 – 374 9999
F: (84-511) 374 9996

Đồng Nai

 Thứ 3 nước Mỹ và thứ 6 thế giới trong lĩnh vực

F218 Võ Thị Sáu,
Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

bảo hiểm tài sản và thiệt hại.

T: (84-61) 391 8983
 Thứ 78 trong danh sách các tập đoàn lớn nhất

F: (84-61) 391 8407

nước Mỹ.

việc ở 900 văn phòng tại 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7
Tầng 5, tòa nhà Etown 1
364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, Bảo hiểm Liberty cung cấp các sản
phẩm bảo hiểm toàn diện dành cho xe ô tô, nhà cửa,
sức khỏe, du lịch, tài sản và trách nhiệm, v.v. với chi
phí hợp lý.
Bảo hiểm Liberty là công ty đầu tiên (và duy nhất ở
Việt Nam hiện nay) thiết lập Trung tâm Dịch vụ Khách
hàng đa năng

(miễn cước)

hoạt động 24/7. Điều này góp phần giúp Liberty trở
thành nhà bảo hiểm ô tô được yêu thích nhất theo
khảo sát từ các công ty nghiên cứu thị trường danh
tiếng như Cimigo và Ipsos.
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Liberty Mutual Insurance có hơn 50.000 nhân viên làm

Bảo hiểm tai nạn (Áp dụng cho gói bảo hiểm cao cấp)

Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba (Áp dụng cho gói bảo hiểm cao cấp)

Tài sản của ngưới phục vụ bị mất mát hoặc hư hỏng (Áp dụng cho gói bảo hiểm cao cấp)

Hỏa hoạn
Sấm chớp hoặc sét
Nổ
Bạo động, đình công, hành động ác ý của bất kỳ một người nào
Động đất, phun trào núi lửa, bão, giông, gió xoáy và lũ lụt
Tràn nước từ bể chứa, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
Rò rỉ từ hệ thống vòi phun tự động
Thiệt hại do đâm va bởi máy bay và các thiết bị trên không khác
Trộm cắp hoặc thiệt hại hành vi cố ý trộm cắp

