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Cảnh giác về những vụ khả nghi
• Người đi bộ nói rằng quý vị de xe đụng vào 

họ nhưng không có vẻ gì là bị thương và họ 
muốn chi tiết bảo hiểm của quý vị.

• Xe quý vị đụng nhau với xe khác và người 
lái xe kia bỏ đi khỏi hiện trường mà không 
cung cấp chi tiết bảo hiểm cho quý vị.

Hãy trình báo ngay một vụ nghi ngờ có 
gian lận cho:
• Công ty bảo hiểm mà quý vị nghi là họ bị 

gian lận. Quý vị còn có thể hội đủ điều kiện 
được tưởng thưởng nếu quý vị trình báo  
một vụ lừa đảo. Theo luật, công ty đó phải 
trình báo một vụ đòi bồi thường khả nghi 
trong vòng 60 ngày cho Ban Điều Tra 
Gian Lận của Sở Bảo Hiểm Tiểu Bang 
CA (CA State Insurance Division’s Fraud 
Investigation Branch).

Cùng làm việc với nhau để 
giảm bớt nạn gian lận sẽ 

giảm được phí tổn bảo hiểm.

• Đường Dây Hotline cho Người Tiêu Thụ của 
Bộ Bảo Hiểm CA (CA Dept. of Insurance 
Consumer Hotline) tại www.insurance.ca.gov 
hoặc số 1-800-927-4357. 

Giữ lại tất cả dữ kiện liên quan đến 
trường hợp nghi ngờ gian lận
Thí dụ:  
• Bất cứ dữ kiện nào quý vị có về nghi can 

(tên, bằng lái xe)
• Bất cứ dữ kiện nào về xe của nghi can
• Bất cứ dữ kiện nào về công ty bảo hiểm của 

nghi can
• Bất cứ hình ảnh nào chụp bằng điện thoại di 

động về nghi can, chỗ hư hại xe, những lần liên 
lạc qua lại với nghi can bằng email hoặc text
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Tai Nạn hay  
Gian Lận?

Quý Vị Có Thể Làm Gì?



Gian lận bảo hiểm có thể là những vụ do người 
có khế ước bảo hiểm, thành phần thứ ba, hoặc 

những nơi chăm sóc y tế nộp đơn đòi bồi thường 
giả tạo. Nghi can cố tình nộp dữ kiện sai lạc cho 
một hãng bảo hiểm để đòi bồi hoàn không chính 
đáng hoặc đòi bồi thường một vụ hay nhiều vụ 

liên quan đến một khế ước bảo hiểm.

Kỹ nghệ bảo hiểm Hoa Kỳ  
gồm hơn 7,000 công ty thu  

vào mỗi năm hơn $1 ngàn tỷ  
bảo phí. Kỹ nghệ khổng lồ  
này tạo ra nhiều cơ hội và  
động lực hơn để gian lận.

 

Nạn gian lận bảo hiểm gây tốn 
kém cho cư dân California  

mỗi năm hơn $15 tỷ, tính ra  
mỗi cư dân tốn kém trung  
bình hơn $500 mỗi năm.

• Gian lận là loại phạm pháp của giới cổ 
trắng (văn phòng) tốn kém thứ nhì tại Hoa 
Kỳ (đứng sau nạn trốn thuế)

• Một phần tiền bảo phí được dùng để trả 
cho nạn gian lận bảo hiểm

Gian Lận Bảo Hiểm

Các Thí Dụ về Gian  
Lận Bảo Hiểm

• Giả tạo một vụ trộm cắp
• Mua khế ước bảo hiểm sau khi đã bị mất 

mát rồi nộp đơn đòi bồi thường
• Phóng đại những vụ đòi bồi thường hư 

hại tài sản
• Cố ý gây ra hoặc dàn dựng sự việc gây 

thiệt hại hoặc tai nạn
• Giả tạo biên nhận tài sản hoặc kéo xe
• Trợ giúp, rủ rê hoặc cùng nhau âm mưu 

gian lận bảo hiểm
• Nộp đơn đòi bồi thường của nơi phục vụ 

y tế cho các dịch vụ không cung cấp
• Gửi hóa đơn tính tiền cho những nơi phục 

vụ y tế không có giấy phép hành nghề
• Gửi hóa đơn tính tiền những phương thức 

y khoa phức tạp để được bồi hoàn cao hơn

Nạn Gian Lận Bảo Hiểm Ảnh 
Hưởng đến Tất Cả Mọi Người

Người phạm tội gian lận bảo hiểm có thể bị 
truy tố về:

• Trọng tội gian lận – 5 năm tù và/hoặc 
phạt tiền $50,000 hoặc gấp đôi số tiền 
gian lận (tùy theo số tiền nào nhiều hơn)

• Khinh tội gian lận – một năm tù và/hoặc 
phạt tiền đến tối đa $10,000

Hình Phạt


