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SACRAMENTO, Calif. – B?t c? ai hi?n ?ang sinh s?ng t?i phía s??n d?c xu?ng t?
khu v?c b? thiêu r?i trong các tr?n cháy r?ng g?n ?ây s? có nguy c? b? b?i l?p
trong các dòng ch?y bùn (mudflow) trong vài n?m t?i.
Các ?ám cháy ?ã phá h?y nh?ng cây có kh? n?ng hút n??c m?a cùng v?i b? r?
gi? ch?t ??t l?i v?i nhau. Khi không có gì ?? gi? ??t l?i v?i nhau, có th? không c?n
nhi?u m?a ?? bi?n ??t thành dòng ch?y bùn có th? ch?y th?ng v? phía nhà c?a
quý v?— n?u quý v? hi?n ?ang sinh s?ng phía s??n d?c xu?ng t? m?t khu v?c b?
cháy.
Thi?t h?i do dòng ch?y bùn th??ng nghiêm tr?ng và t?n kém. ?? ???c b?o v? kh?i
r?i ro ?ó, các ch? s? h?u b?t ??ng s?n có th? mua chính sách b?o hi?m l? l?t t?
Ch??ng trình B?o hi?m L? l?t Qu?c gia (NFIP) c?a C? quan Qu?n lý Tình tr?ng
Kh?n c?p Liên bang (FEMA).
M?t chính sách b?o hi?m NFIP b?o v? thi?t h?i t? dòng ch?y bùn n?u ?áp ?ng
??nh ngh?a chung v? l? l?t theo chính sách b?o hi?m l? l?t tiêu chu?n. Dòng ch?y
bùn ???c ??nh ngh?a riêng bi?t nh? "m?t dòng sông ch?y l?ng và bùn ch?y trên
b? m?t c?a các khu v?c ??t khô bình th??ng, khi ??t cát ???c m?t dòng n??c ??a
?i.”
Theo truy?n th?ng, các b?o hi?m c?a ch? nhà không bao g?m b?o hi?m cho dòng
ch?y bùn. G?n ?ây, m?t s? b?o hi?m ch? nhà ? Ti?u bang California ?ã có b?o
hi?m dòng ch?y bùn. Quý v? nên tham kh?o ý ki?n v?i ??i lý b?o hi?m c?a mình
xem li?u h?p ??ng ch? nhà c?a quý v? có b?o hi?m cho t?n th?t t? dòng ch?y bùn
hay không.
Chính sách NFIP cung c?p b?o hi?m l? l?t cho ch? s? h?u tài s?n, ng??i thuê nhà
và ch? doanh nghi?p trong các c?ng ??ng ??ng ý gi?m thi?u tác ??ng do l? l?t.
N?u c?ng ??ng c?a quý v? có tham gia ch??ng trình NFIP, quý v? có th? mua h?p
??ng b?o hi?m l? l?t thông qua ??i lý b?o hi?m v? tài s?n và th??ng vong ???c
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c?p phép. Nhà ? dành cho m?t gia ?ình có th? ???c b?o hi?m v?i s? ti?n t?i ?a là
250,000 ?ô-la và các ?? ??c trong nhà ? có th? ???c b?o hi?m trong m?t h?p
??ng riêng bi?t lên ??n t?i ?a là 100,000 ?ô-la.
V?i m?t vài tr??ng h?p ngo?i l?, các chính sách NFIP có th?i gian ch? 30 ngày
tr??c khi có hi?u l?c. Nh?ng ng??i có nguy c? b? ng?p l?t ho?c các dòng ch?y
bùn ???c khuy?n khích mua b?o hi?m ngay bây gi? vì nh?ng c?n m?a mùa ?ông
s? s?m ??n.
Quý v? nên nói chuy?n v?i ??i lý b?o hi?m c?a mình n?u có quý v? có th?c m?c,
mu?n bi?t thêm thông tin và/ho?c s?n sàng mua h?p ??ng b?o hi?m l? l?t. N?u
??i lý b?o hi?m c?a quý v? không bán b?o hi?m l? l?t, quý v? có th? liên h? v?i
Trung tâm Tr? giúp (Help Center) c?a NFIP theo s? 800-427-4661 ?? yêu c?u gi?i
thi?u ??i lý.
Quý v? c?ng có th? tìm thêm thông tin v? b?o hi?m l? l?t t?i trang m?ng
floodsmart.gov.
###
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