
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM LŨ LỤT QUỐC GIA

BẢO HIỂM LŨ LỤT 
CHO NHỮNG NGƯỜI 
THUÊ NHÀ 

BẢO VỆ NHỮNG THỨ BẠN YÊU.
Một hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn cho người thuê nhà bảo hiểm cho 
đồ đạc cá nhân của bạn trong trường hợp bị mất cắp, thiệt hại do gió 
hoặc hỏa hoạn, nhưng hợp đồng đó thường không chi trả cho thiệt 
hại do lũ lụt.

Một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt chỉ dành cho đồ đạc bên trong của Chương 
trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program - NFIP), 
đôi khi được gọi là hợp đồng bảo hiểm lũ lụt cho người thuê nhà, có thể 
bảo hiểm các vật dụng cá nhân trong căn hộ bạn thuê bị hư hỏng do lũ 
lụt. Hợp đồng bảo hiểm riêng biệt này có thể chi trả hàng ngàn đô la cho 
những thiệt hại có thể xảy ra đối với tài sản cá nhân. Nếu không có bảo 
hiểm, bạn sẽ phải tự bỏ tiền để thay tất cả quần áo, đồ đạc, thiết bị điện tử 
và các tài sản khác bị hư hại do lũ lụt. 
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BẠN CÓ BIẾT?
Mặc dù chủ nhà của bạn có thể có bảo hiểm lũ lụt để bảo hiểm cho ngôi nhà bạn đang 
sống, nhưng bảo hiểm của họ sẽ không bảo hiểm cho đồ đạc cá nhân của bạn.

NHỮNG RỦI RO LŨ LỤT LÀ GÌ?
Lũ lụt có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào, ngay cả khi bạn ở xa nơi có 
nước. Có những rủi ro tiềm ẩn của lũ lụt mà có thể khiến bạn và đồ đạc quý giá 
của bạn dễ phải chịu tác động tiêu cực. Nắm được thông tin về những rủi ro tiềm 
ẩn của lũ lụt có thể đảm bảo bạn và cuộc sống mà bạn đã xây dựng luôn được 
bảo vệ. Một số rủi ro lũ lụt bao gồm:

• Nước chảy tràn từ công trình xây dựng mới

• Lượng mưa lớn, đột ngột

• Tuyết tan nhanh

• Những kiểu thời tiết thay đổi mang đến mưa lớn hơn, cháy rừng và 
những giòng bùn chảy

• Đê bị lở hoặc đập bị vỡ 

BẠN CÓ BIẾT?
Nếu bạn gặp lũ lụt, bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp về thảm họa của liên 
bang, nhưng sự trợ giúp đó có thể không đủ để bạn phục hồi hoàn toàn. 
Sự hỗ trợ cho thảm họa chỉ được cung cấp sau khi có tuyên bố về thảm họa của 
tổng thống, và thường được cấp dưới dạng một khoản vay phải được hoàn trả 
có tính lãi suất.
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BẠN CÓ BIẾT?
Ngập lụt là thiên tai thường gặp và gây tốn kém nhất ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, 98% 
các quận ở Hoa Kỳ đã trải qua một trận lũ lụt và trung bình 40% các yêu cầu 
đền bù của NFIP đến từ bên ngoài những Khu vực có Nguy cơ Lũ lụt Đặc biệt 
(Special Flood Hazard Areas - SFHA).

BẢO HIỂM LŨ LỤT CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ BAO GỒM 
NHỮNG GÌ?
Mức bảo hiểm cho đồ đạc bên trong các căn hộ cho thuê phía trên tầng thấp 
nhất được nâng lên (không bao gồm những tầng hầm dưới đất nền) có thể lên 
đến $100,000. Bảo hiểm này bao gồm:

Quần áo

Tác phẩm 
nghệ thuật

Đồ nội thất

Thảm

Ti vi

Sách

Nệm và khung 
giường

Đồ dùng 
nhà bếp

Tủ lạnh mini

Thiết bị 
điện tử

PHÍ BẢO HIỂM LŨ LỤT CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ ĐƯỢC 
TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Có một số yếu tố được cân nhắc trong việc xác định phí bảo hiểm lũ lụt cho người 
thuê nhà. Với Xếp hạng Rủi ro 2.0: Áp dụng sự Công bằng vào Hành động 
(Equity in Action) — phương pháp đánh giá bảo hiểm lũ lụt mới của NFIP — 
FEMA đang kết hợp nhiều biến số hơn về rủi ro lũ lụt như tần suất xảy ra ngập lụt,  
loại ngập lụt và khoảng cách đến một nguồn nước. Họ cũng xem xét các đặc điểm 
của nhà như độ cao. 

Phí bảo hiểm lũ lụt cho người thuê nhà của bạn có thể được tính dựa trên các yếu 
tố như:

• Tuổi của công trình

• Công suất sử dụng 
của công trình

• Số tầng

• Vị trí đồ đạc của bạn

• Rủi ro lũ lụt (tức là vùng lũ lụt)

• Lịch sử yêu cầu bảo 
hiểm cho công trình

• Mức khấu trừ bạn chọn 
và số tiền bảo hiểm

Để xem một so sánh chuyên sâu về bảo hiểm nhà ở cho người thuê nhà có kèm 
bảo hiểm lũ lụt cho người thuê nhà, hãy liên hệ với đại lý bảo hiểm của bạn.
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CÓ PHẢI MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ MUA BẢO 
HIỂM LŨ LỤT CHO NGƯỜI THUÊ NHÀ KHÔNG?
Bất kỳ người thuê nhà nào sống trong một cộng đồng tham gia chương trình 
đều có thể mua bảo hiểm lũ lụt. Để tìm hiểu xem cộng đồng của bạn có tham 
gia NFIP hay không, hãy xem Sổ Thông tin Cộng đồng (Community Status 
Book) tại fema.gov/flood-insurance/work-with-nfip/community-status-book 
hoặc liên hệ với một viên chức cộng đồng hoặc đại lý bảo hiểm.

TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA BẢO HIỂM LŨ LỤT CHO 
NGƯỜI THUÊ NHÀ?
Các hợp đồng NFIP có thời gian chờ 30 ngày sau khi mua mới có hiệu lực, 
vì vậy đừng trì hoãn. Bạn có thể mua hợp đồng bảo hiểm lũ lụt cho người 
thuê nhà bằng cách liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn hoặc gọi cho một 
đại lý bảo hiểm độc lập, người này có thể lập hợp đồng bảo hiểm lũ lụt trực 
tiếp với NFIP.

Nếu bạn không có công ty bảo hiểm hoặc nếu đại lý bảo hiểm của bạn 
không bán bảo hiểm lũ lụt, hãy sử dụng công cụ trực tuyến của chúng tôi tại 
FloodSmart.gov/flood-insurance/providers hoặc gọi số (877) 336-2627.

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để biết thêm thông tin về các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt cho người 
thuê nhà thông qua NFIP, hãy liên hệ với FEMA Mapping and 
Insurance eXchange (FMIX) tại FEMA-FMIX@fema.dhs.gov hoặc 
bằng cách gọi đến số (877) 336-2627. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về mức độ rủi ro của căn nhà thuê của 
bạn, hãy truy cập Trung tâm Dịch vụ Bản đồ Lũ lụt (Flood Map 
Service Center) của FEMA tại msc.FEMA.gov/portal/home. 

Quốc hội đã thành lập Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program - NFIP) 
vào năm 1968 để giảm thiệt hại lũ lụt trong tương lai thông qua quản lý bãi bồi và cung cấp cho người 
dân bảo hiểm lũ lụt thông qua các đại lý cá nhân và các công ty bảo hiểm. Cơ quan Quản lý Tình huống 
Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency - FEMA) quản lý NFIP. Nếu bạn là người 
khiếm thính, lãng tai, hoặc khiếm ngôn và sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, hãy gọi số 711 từ TTY của bạn. 

Tháng 4 năm 2022 | P-2108V 
Flood Insurance for Renters, April 2022 | P-2108V




