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Tập Ɖoàn Tài Chính Bảo Hiểm AF Group thành lập  năm 1912 tại thành phố Lansing, tiểu bang Michigan và nhóm thành đoàn viên cộng 
tác cung cấp dịch vụ bảo. hiểm tòan hảo. Hợp đồng bảo hiểm kỳ kết đuợc đảm bảo do thành đòan viên cộng tác của Tập Ɖoàn Tài Chinh 
AF Group bao gồm:: Accident Fund, United Heartland, CompWest, Third Coast. 

Công ty bẚo hiểm CompWest là thành đoàn viên 
cộng tác và đựoc bảo đảm trợ cấp tài chinh hợp pháp 
do tập đoàn AF Group..

17350 - 9/2019

70% tai nạn giao thȏng xãy ra khi tài xe chia trí. Hon 
4300 trừợng hợp đụng xe xảy ra hàng ngày. Và 28% 
tai nạn đụng xe  do tài xế nói chuyện và viết thu xài 
điện thoại di động khi lái xe hàng näm tại Mÿ.

• Nên thông hiệu cách điệu khiến xe hõi.
• Nên điếu chính kiếng chiếu hâu, ghế ngôi và âm                  
thanh trong xe trứoc khi khởi hành.

• KHỔNG nọi chuyện điện thọai di động khi lẚi xe – trứ 
trừợng hợp cấp cứu khấn cấp.

• Khộng nói chuyện või bạn bẽ, khách  khi lái xe.
• Ðeo dây nit an toàn cho mọi ngừời trong xe.
• Không nhḁt bốc và  tim kiếm đô dûng trong xe.
• Không nên chia trí nhü ăn, uống, hút thuốc lẚ khi lẚi xe.

Sự nguy hiệm khi lái 
xe chia trí

Ðừng là 
con sổ

 
*Nạn nhân Thống kẽ.

Nhấn mạnh – Tập trung tu tuởng khi lải xe trên đuờng giao 
thông và đê phòng chuyện bắt trẳc không ngờ cỡ thể xẵy ra. 

Lái xe an tâm trên đuờng giao thông 
vời hảng bảo hiểm CompWest.

Hẳy liên ląc või chúng tôi trên mąng địa chỉ CompWestInsurance.com.
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