AN TÂM TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG
BẢO HIỂM XE Ô TÔ

3.3

Chủ xe (hoặc người thay mặt Chủ xe yêu cầu bảo hiểm) phải thanh toán đủ phí bảo hiểm
theo đúng quy định của Bảo Việt, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

3.4

Trường hợp Chủ xe chậm đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận và không có yêu cầu Bảo Việt
thoả thuận ấn định lại thời hạn thanh toán, thì Hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên chấm dứt
hiệu lực cho đến khi Chủ xe tiếp tục đóng phí bảo hiểm.

3.5

Thỏa thuận chậm đóng phí giữa Bảo Việt và Chủ xe tuân thủ theo các quy định tại các văn
bản nhà nước có liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm.

Điều 4. Sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo hiểm
4.1

Trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm, Chủ xe có thể yêu cầu Bảo Việt sửa đổi bổ sung Hợp
đồng bảo hiểm. Trên cơ sở yêu cầu của Chủ xe, nếu chấp nhận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng
Bảo Việt sẽ cấp sửa đổi bổ sung bằng văn bản.

4.2

Chủ sẽ phải nộp thêm phí/hoặc được hoàn lại một phần phí bảo hiểm tương ứng với rủi ro
tăng thêm/hoặc giảm đi với thời hạn sửa đổi bổ sung Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn
5.1

Khi Chủ xe yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, phải thông báo bằng văn
bản cho Bảo Việt trước 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày định chấm dứt. Nếu Hợp
đồng được hai bên thoả thuận chấm dứt thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, Bảo Việt sẽ
hoàn lại cho Chủ xe 70% phí bảo hiểm của thời gian còn lại, trừ trường hợp trong thời gian
Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi
thường bảo hiểm.

5.2

Trường hợp Bảo Việt yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, Bảo Việt phải
thông báo bằng văn bản cho Chủ xe trước 15 (mười lăm) ngày và hoàn lại phí bảo hiểm cho
Chủ xe tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm.

5.3

Chủ xe muốn huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bảo Việt kèm
theo Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt từ thời điểm Bảo Việt nhận được thông báo huỷ bỏ Hợp đồng bảo
hiểm.
Điều 6. Bảo hiểm trùng theo nhiều Hợp đồng bảo hiểm
Trường hợp hàng hóa được bảo hiểm theo nhiều Hợp đồng bảo hiểm (Giấy chứng nhận / Đơn bảo
hiểm) khác nhau, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bảo Việt chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ
giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các hợp đồng mà Chủ
xe đã giao kết. Tổng số tiền bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm không vượt quá giá trị
thiệt hại thực tế của hàng hóa đó.
Điều 7. Tai nạn liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (người có lỗi gây thiệt hại)
Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của người thứ ba (bên có lỗi gây thiệt hại)
thì Chủ xe phải bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho Bảo Việt kèm theo
toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, chứng từ cần thiết và hợp tác chặt chẽ với Bảo Việt đòi lại người thứ ba
trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được Bảo Việt bồi thường.
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PHẦN 5 - THÔNG BÁO TAI NẠN,
GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG VÀ KHIẾU NẠI
Điều 12. Thông báo tai nạn và giám định thiệt hại
12.1 Thông báo tai nạn:
a. Khi xe bị tai nạn, Chủ xe (hoặc lái xe) 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, Chủ xe
hoặc người đại diện hợp pháp của Chủ xe phải thông báo tai nạn bằng văn bản gửi cho Bảo
Việt (Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật).
b. Chủ xe không được di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa hàng hóa, tài sản bị thiệt hại khi chưa
có ý kiến của Bảo Việt, trừ trường hợp phải thi hành chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền.
c. Trường hợp tai nạn có liên quan đến người khác thì Chủ xe 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 tổn thất:
a. Mọi tổn thất về tài sản như ô tô, hàng hoá, ... đều được Bảo Việt tiến hành giám định trực
tiếp với sự có mặt của Chủ xe, các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện
hợp pháp, nhằm xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Bảo Việt chịu trách nhiệm về
chi phí giám định.
b. Giám định độc lập:
-

Trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa Bảo Việt với các bên thì các bên sẽ chỉ định
giám định viên chuyên môn trung gian làm căn cứ để xác định thiệt hại.

-

Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì
một trong các bên có quyền khởi kiện ra Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của Chủ
xe chỉ định giám định độc lập.

-

Bảo Việt phải trả chi phí giám định độc lập nếu kết luận của giám định độc lập khác với kết
luận giám định của Bảo Việt. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận
giám định của Bảo Việt, Chủ xe phải trả chi phí giám định độc lập.

c. Trong trường hợp không thể thực hiện được việc giám định, thì 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.
d. Đối với những tổn thất mà Bảo Việt không có điều kiện giám định trực tiếp và không có
biên bản tai nạn của Công an thì Chủ xe phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về nguyên
nhân, diễn biến vụ tai nạn, mức độ thiệt hại cùng các chứng cứ làm cơ sở xác định bồi
thường. Chủ xe phải chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp trên.
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