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Điều 2. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Căn cứ vào Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo
hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với các điều khoản như sau

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1 Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây
gọi tắt là Giấy chứng nhận bảo hiểm) là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa chủ
xe cơ giới và Bảo Việt. Mỗi xe cơ giới được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm. Chủ xe cơ
giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bảo Việt (nơi đã cấp Giấy
chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
2.2 Bảo Việt cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã thanh
toán phí bảo hiểm hoặc cam kết thanh toán phí bảo hiểm theo quy định trong Giấy chứng
nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.
Điều 3. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm

Điều 1. Giải thích từ ngữ
1.1 “BẢO VIỆT”: là Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt hoặc Công ty Bảo Việt thành viên của
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
1.2 “Chủ xe cơ giới” là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao chiếm
hữu, sử dụng hợp pháp xe cơ giới.
1.3 “Xe cơ giới”: bao gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên
dùng, trong đó:
a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ
moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của
Luật Giao thông đường bộ;

3.2 Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên có
hiệu lực đối với chủ xe mới trừ trường hợp chủ xe cũ yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
Điều 4. Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm chấm dứt
4.1 Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong các trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển
số xe bị thu hồi theo quy định của Bộ Công an.
4.2 Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp chủ xe cơ giới không thanh toán đầy đủ
phí bảo hiểm theo quy định tại Giấy chứng nhận/Hợp đồng bảo hiểm.

b) Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại
xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giao
thông đường bộ.

Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trong trường hợp chủ xe không thanh toán đầy đủ phí bảo
hiểm theo thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đã thỏa thuận tại hợp đồng giao kết ban đầu và
BẢO VIỆT không có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí theo quy định pháp luật.

1.4 “Hành khách” là người được chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc
các hình thức quy định trong Bộ luật Dân sự.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt, BẢO VIỆT phải hoàn lại cho
chủ xe phần phí bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) hoặc yêu cầu chủ xe thanh toán đầy đủ
phí bảo hiểm đến thời điểm hợp đồng bảo hiểm chấm dứt. BẢO VIỆT không phải hoàn phí
bảo hiểm trong trường hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm.

1.5 “Bên thứ ba” là người bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra,
trừ những người sau:
a) Người lái xe, người trên chính chiếc xe đó.
b) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp đã giao cho tổ chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng
chiếc xe đó.

Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe cơ giới thanh toán đầy đủ
phí bảo hiểm và được BẢO VIỆT chấp thuận bằng văn bản.
4.3 Đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm.

1.6 Người được bảo hiểm là chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được
bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo
hiểm theo quy định pháp luật bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia.

1.7 Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới có sự điều khiển của người lái xe đang vận hành gồm
di chuyển, dừng xe, đỗ xe.

Trường hợp chủ xe chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn thì chủ xe phải thông báo bằng
văn bản cho BẢO VIỆT. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn
bản của chủ xe, BẢO VIỆT phải hoàn lại cho chủ xe 70% phí bảo hiểm tương ứng với thời
gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. BẢO VIỆT không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường
hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm.

1.8 Tham gia giao thông là việc chủ xe cơ giới, người lái xe điều khiển xe cơ giới tham gia
giao thông đường bộ.
1.9 “Ngày” (thời hạn) quy định trong Quy tắc này là ngày làm việc.
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3.1 Thời hạn bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng
nhận bảo hiểm.

Trường hợp BẢO VIỆT đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trong thời hạn 15 ngày
kể từ ngày BẢO VIỆT thông báo bằng văn bản cho chủ xe, BẢO VIỆT phải hoàn lại phí bảo
hiểm cho chủ xe tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
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PHẦN 2. PHẠM VI BẢO HIỂM
Điều 5. Phạm vi bồi thường thiệt hại
5.1 Thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ
giới gây ra mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
5.2 Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra mà Người được
bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
5.3 BẢO VIỆT chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do những tai nạn xe cơ giới xảy ra
trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Điều 6. Bồi thường bảo hiểm
6.1 Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa Bảo Việt có thể phải trả đối với thiệt hại về
sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba và/hoặc hành khách, thiệt hại về tài sản của bên thứ
ba do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.
6.2 Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, BẢO VIỆT phải bồi thường
cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi
thường cho người bị thiệt hại.
Trường hợp người được bảo hiểm chết, mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của
Tòa án, BẢO VIỆT bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người
bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại
(trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án
hoặc chưa đủ sáu tuổi).
6.3 Bồi thường thiệt hại về người: Số tiền bồi thường thiệt hại về người sau khi được giải
quyết bồi thường theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm
2021 của Chính phủ, phần còn lại sẽ được tính vào Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
tự nguyện theo nguyên tắc sau:
a) Mức trách nhiệm tự nguyện đến 150 triệu đồng: Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính
mạng được xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01
năm 2021 hoặc theo thỏa thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại
hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực
hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi), nhưng không vượt quá
mức bồi thường quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01 năm 2021.
b) Mức trách nhiệm tự nguyện trên 150 triệu đồng:
- Mức bồi thường được tính trên cơ sở thiệt hại thực tế hợp lý và mức độ lỗi của chủ xe cơ
giới.
- Thiệt hại thực tế hợp lý bao gồm:
+ Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị
giảm sút của người bị thiệt hại; Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc
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người bị thiệt hại trước khi chết (trường hợp tử vong). Những chi phí này bao gồm: tiền thuê
phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế, tiền thuốc và tiền mua các thiết
bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật
lý trị liệu... theo chỉ định của bác sĩ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi
dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sĩ; các chi phí thực
tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả,
mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ... để hỗ trợ hoặc thay thế
một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có).
+ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại trong quá trình điều trị
thương tật.
+ Trường hợp người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt,
liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên thì tính thêm các thiệt hại
gồm: Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại bao gồm: chi phí hợp lý hàng tháng
cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý cho người thường xuyên
chăm sóc người bị thiệt hại.
+ Thu nhập thực tế của nạn nhân được tính bằng thu nhập bình quân 6 tháng liền kề trước
khi xẩy ra tai nạn. Trường hợp không xác định được thu nhập thì mức thu nhập căn cứ theo
mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước tại thời điểm tai nạn.
+ Mai táng phí: các khoản tiền mua quan tài, các vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm,
khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang và các khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất
hoặc hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung. Theo luật không phải bồi thường chi phí cúng
tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ.
+ Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước
khi chết hoặc trước khi mất khả năng lao động.
+ Các khoản mục thiệt hại khác theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp không có cơ sở xác định thiệt hại thực tế như quy định trên đây hoặc cơ sở
xác định thiệt hại không đầy đủ thì được vận dụng trả tiền bồi thường theo quy định tại Bảng
quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục 01
ban hành kèm theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP trên cơ sở mức trách nhiệm 150 triệu
đồng.
c) Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường theo cả mức trách nhiệm bắt buộc và tự
nguyện không vượt quá hòa giải bồi thường giữa chủ xe cơ giới và nạn nhân, hoặc mức bồi
thường theo bản án của toà án.
6.4 Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức
bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng tổng mức bồi
thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
6.5 Đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn
của bên thứ ba, thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng
thuộc bên thứ ba bằng 50% mức bồi thường quy định tại khoản 6.3 Điều 6 hoặc theo thỏa
thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người thừa kế của người bị thiệt hại (trong
trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp
người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu
tuổi), nhưng không vượt quá 50% mức bồi thường quy định tại khoản 6.3 Điều 6.
7
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6.6 Mức bồi thường cụ thể về thiệt hại đối với tài sản/1 vụ tai nạn được xác định theo thiệt
hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá mức trách
nhiệm bảo hiểm.
6.7 Trường hợp chủ xe cơ giới tham gia đồng thời nhiều hợp đồng bảo hiểm tự nguyện trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì BẢO VIỆT sẽ bồi thường theo tỷ lệ giữa mức trách
nhiệm bảo hiểm tự nguyện ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm trên tổng mức trách nhiệm
bảo hiểm tự nguyện của tất cả các hợp đồng mà chủ xe cơ giới đã giao kết. Tổng số tiền
bồi thường của các hợp đồng không vượt quá số tiền thực tế (đã trừ số tiền bồi thường theo
mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc) mà chủ xe phải bồi thường cho nạn nhân theo hòa giải
dân sự hoặc theo phán quyết của tòa án.
Những điều kiện bảo hiểm không trùng nhau của các hợp đồng bảo hiểm (nếu có) sẽ được
giải quyết độc lập theo từng hợp đồng Bảo hiểm.

PHẦN 3. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
Điều 7. Bảo Việt không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:
7.1 Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.
7.2 Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe
cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm
dân sự của chủ xe Cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
7.3 Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp
luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy
phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới
nhất trong hệ thống thông tin quản Lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe
không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép
lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù
hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước
quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là
không có Giấy phép lái xe.

PHẦN 4. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
(Điều khoản bổ sung chỉ có hiệu lực thực hiện khi được quy định cụ thể trên
Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm/Văn bản sửa đổi bổ sung)
1. Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (PLNLT)
Trên cơ sở yêu cầu và chấp nhận nộp phí của Chủ xe/Người thay mặt chủ xe yêu cầu bảo
hiểm, BẢO VIỆT đồng ý nhận bảo hiểm theo quy định sửa đổi bổ sung như sau:
Mở rộng phạm vi bảo hiểm: BẢO VIỆT nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho
những thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào,
Campuchia, Thái Lan.
Tất cả các quy định khác trong Hợp đồng bảo hiểm không thay đổi.
2. Các điều khoản bổ sung khác
Ngoài điều khoản quy định trong Quy tắc này, Chủ xe và BẢO VIỆT có thể thoả thuận bảo
hiểm bằng văn bản theo các điều khoản bảo hiểm riêng, trên cơ sở chấp thuận của BẢO
VIỆT và theo nguyên tắc mở rộng phạm vi sẽ tăng phí, thu hẹp phạm vi sẽ giảm phí.

PHẦN 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Điều 8. Quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm
8.1 Yêu cầu Bảo Việt giải thích, cung cấp các thông tin liên quan đến việc giao kết, thực hiện
và huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.
8.2 Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có
quyền yêu cầu Bảo Việt giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng
bảo hiểm.
8.3 Yêu cầu Bảo Việt bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.

7.4 Thiệt hại gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại về kinh doanh do mất khả
năng sử dụng hoặc khai thác tài sản bị thiệt hại.

8.4 Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

7.5 Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ
cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm

7.6 Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
7.7 Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị
như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
7.8 Chiến tranh, khủng bố, động đất.

9.1 Kịp thời thông báo cho BẢO VIỆT để áp dụng phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn
lại của hợp đồng Bảo hiểm trong trường hợp có sự thay đổi các yếu tố dẫn đến tăng các rủi
ro được bảo hiểm.
9.2 Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
9.3 Khi tai nạn giao thông xảy ra, phải có trách nhiệm:
a) Thông báo ngay cho BẢO VIỆT để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt
hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn; thông báo ngay cho cơ
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quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ tai nạn
giao thông theo quy định và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc điều tra, xác minh
nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của
BẢO VIỆT; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức
khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
c) Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm
thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho BẢO VIỆT quy định tại
Điều 13 Quy tắc này.
d) Tạo điều kiện thuận lợi cho BẢO VIỆT trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung
cấp.
9.4 Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
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hồ sơ bồi thường theo quy định tại Điều 13 quy tắc này.
11.6 BẢO VIỆT có trách nhiệm đánh giá lại rủi ro và định phí bảo hiểm trong vòng 5 ngày kể
từ ngày nhận được thông báo thay đổi các yếu tố liên quan đến rủi ro của xe được bảo hiểm
và có trách nhiệm hoàn phí hoặc thu thêm phí theo tỷ lệ tương ứng với thời hạn còn lại của
hợp đồng bảo hiểm.
11.7 Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

PHẦN 6. THÔNG BÁO TAI NẠN,
GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Điều 12. Thông báo tai nạn và giám định thiệt hại

Điều 10. Quyền của Bảo Việt

12.1 Thông báo tai nạn:

10.1 Thu phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm

a) Khi xe bị tai nạn, Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải tìm mọi cách cứu chữa,
hạn chế thiệt hại về người cũng như tài sản, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an, BẢO
VIỆT nơi gần nhất để phối hợp giải quyết hậu quả tai nạn. Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ
ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm
phải gửi thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho BẢO VIỆT.

10.2 Yêu cầu bên mua Bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp đầy đủ và trung thực
những thông tin đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe
cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
10.3 Giảm trừ tối đa 5% số tiền bồi thường thiệt hại đối với tài sản trong trường hợp bên
mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không thông báo tai nạn cho BẢO VIỆT theo quy định
tại điểm a khoản 12.1 Điều 12 Quy tắc này hoặc sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, BẢO VIỆT
phát hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo
hiểm không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính
phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm.
10.3 Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo
hiểm.
10.4 Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Nghĩa vụ của Bảo Việt
11.1 Giải thích cho bên mua bảo hiểm, chủ xe về điều kiện, điều khoản bảo hiểm; quyền và
nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, chủ xe khi tham gia bảo hiểm.
11.2 Cấp cho bên mua bảo hiểm văn bản hợp đồng bảo hiểm, bao gồm giấy chứng nhận
bảo hiểm/đơn bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm, bản quy tắc bảo hiểm này và các điều khoản
bổ sung đi kèm, nếu có, sau khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.
11.3 Trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu
bồi thường đầy đủ, hợp lệ; không quá 30 ngày trong trường hợp BẢO VIỆT phải tiến hành
xác minh hồ sơ.
11.4 Trường hợp từ chối bồi thường, BẢO VIỆT phải gửi văn bản nêu lý do từ chối bồi thường
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày BẢO VIỆT nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường hợp lệ.
11.5 BẢO VIỆT có trách nhiệm hướng dẫn chủ xe, bên mua bảo hiểm thu thập tài liệu để lập

b) Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa
tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của BẢO VIỆT; Trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an
toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
c) Trường hợp tai nạn có liên quan đến người khác thì Bên mua bảo hiểm, người được bảo
hiểm phải xác định và cung cấp thông tin cho BẢO VIỆT để có cơ sở liên lạc và xác minh
được vụ tai nạn.
12.2 Giám định thiệt hại
a) Khi xảy ra tai nạn, BẢO VIỆT hoặc người được BẢO VIỆT ủy quyền phải phối hợp chặt chẽ
với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên
quan thực hiện việc giám định thiệt hại để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Kết quả
giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Chi phí giám định thiệt
hại do BẢO VIỆT chi trả.
b) Trường hợp chủ xe cơ giới, người lái xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt
hại do BẢO VIỆT xác định, hai bên có thể trưng cầu giám định viên độc lập, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận
được việc trưng cầu giám định viên độc lập, một trong các bên được yêu cầu Tòa án nơi xảy
ra thiệt hại hoặc nơi cư trú của người được bảo hiểm chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận
của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.
c) Trường hợp kết luận của giám định viên độc lập khác với kết luận giám định của BẢO VIỆT,
BẢO VIỆT phải trả chi phí giám định viên độc lập. Trường hợp kết luận của giám định viên
độc lập trùng với kết luận giám định của BẢO VIỆT, chủ xe cơ giới, người lái xe phải trả chi
phí giám định viên độc lập.
d) Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể thực hiện được việc
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giám định, BẢO VIỆT được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng có
thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Điều 14. Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường

Điều 13. Hồ sơ bồi thường

14.2 Thời hạn thanh toán bồi thường của Bảo Việt là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ
sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ
hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ .

BẢO VIỆT phối hợp với chủ xe, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các bên liên quan đến
vụ tai nạn để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập Hồ sơ bồi
thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:
13.1 Thông báo tai nạn/thiệt hại và yêu cầu bồi thường kèm kèm tài liệu liên quan đến xe,
người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của BẢO VIỆT sau khi đã đối
chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được Bảo hiểm cung cấp.
a) Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận
của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký xe trong thời gian tổ chức
tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ
nguồn gốc xe (trường hợp không có giấy đăng ký xe).
b) Giấy phép lái xe.
c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ
tùy thân khác của người lái xe.

14.1 Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm
trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

14.3 Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Việt phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo
hiểm, người được bảo hiểm biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ.
14.4 Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh
chấp. Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.
Điều 15. Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không giải quyết được bằng thương
lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam giải quyết.

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm.
13.2 Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc
bản sao có xác nhận của BẢO VIỆT sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo
hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:

TỔNG GIÁM ĐỐC

a) Giấy chứng nhận thương tích.
b) Hồ sơ bệnh án.
c) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết
quả giám định của Cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương
tiện giao thông, chết do tai nạn.

Nguyễn Xuân Việt

13.3 Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm
cung cấp:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao
thông gây ra (trường hợp BẢO VIỆT thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, BẢO VIỆT có
trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
b) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra
để giảm thiểu thiệt hại hay để thực hiện theo chỉ dẫn của BẢO VIỆT.
13.4 Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an do BẢO VIỆT thu thập trong các vụ
tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra,
xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai
nạn giao thông.
13.5 Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do BẢO VIỆT lập được
thống nhất giữa BẢO VIỆT và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
13.6 Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).
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