QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
(Ban hành theo Quyết định số: 3124/2015/QĐ/TGĐ/BHBV ngày 24 tháng 09 năm 2015 của
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt)
____________________________________________
Đính kèm Hợp đồng bảo hiểm số: HCM.D07.PBL.16.HD…

Căn cứ vào các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ và các hạn mức trách nhiệm nêu trong Hợp đồng
bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục Hợp đồng bảo hiểm kèm theo, trên cơ sở Giấy
yêu cầu bảo hiểm và Bản kê khai của Người được bảo hiểm lập và với điều kiện người được bảo hiểm
đồng ý trả hoặc đã trả phí bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là "BẢO VIỆT") sẽ bồi thường
cho Người được bảo hiểm:
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:
1.1. những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau),
1.2. những thiệt hại bất ngờ về tài sản
phát sinh từ hoạt động kinh doanh và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy
định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm và xảy ra hoặc gây
nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục
hợp đồng bảo hiểm,
2. Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng
2.1. bên nguyên đơn yêu cầu Người được bảo hiểm bồi hoàn,
2.2. phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của BẢO VIỆT
liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó
phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này
Với điều kiện là trách nhiệm của BẢO VIỆT đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay
nhiều bên nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể quy kết
cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo
hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm cho mỗi sự cố, và trách nhiệm này của BẢO VIỆT
đối với tất cả những thiệt hại về người và tài sản là kết quả của tất cả các sự cố phát sinh trong
một thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá giới hạn quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm
hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm cho toàn bộ thời hạn bảo hiểm đó.
Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh
chịu, BẢO VIỆT sẽ bồi hoàn cho người đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều kiện và
các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân
thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn
mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm:
Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có
tính chất cố ý của Người được bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý rằng những thiệt hại đó liên
quan tính chất hoặc tình huống của hành động hay sai sót cố ý như vậy,
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1. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm chấp nhận theo một thoả thuận, trừ khi Người được bảo hiểm
đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận đó,
2. Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ
hay hợp đồng học nghề với Người được bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người
đó làm thuê cho Người được bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà Người được bảo hiểm
buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề
nghiệp gây ra,
3. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản
3.1 thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;
3.2 thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người làm công hay đại lý
của họ;
3.3 gây nên bởi, xảy ra do, phát sinh từ hoặc phát sinh trong quá trình hay có liên quan đến việc
cháy nổ thiết bị, dụng cụ đốt nóng sử dụng gắn với nồi hơi hay các thiết bị hơi nước khác hoạt
động bằng áp lực bên trong của hơi nước và thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền kiểm
soát của Người được bảo hiểm hay người đại lý hoặc người làm thuê của họ.
4. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại)
gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
4.1 thang máy, thang nâng, thang cuốn hoặc cần cẩu thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền sử
dụng hay quyền quản lý của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm có trách nhiệm
bảo dưỡng khi những tài sản được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục
hợp đồng bảo hiểm ở mục "Máy móc";
4.2 Người được bảo hiểm hay người đại diện cho họ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng:
4.2.1

xe cơ giới hay máy móc tự hành cùng rơ moóc theo xe, kể cả xe chạy bằng bánh xe hay
bánh xích có giấy phép lưu hành trên công lộ hay bắt buộc phải có Giấy chứng nhận bảo
hiểm xe cơ giới, kể cả việc bốc xếp hay dỡ hàng của các phương tiện cơ giới, rơ moóc,
hoặc việc giao hàng nhận hàng có liên quan đến các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ
moóc đó trong phạm vi giới hạn của tuyến đường chuyên chở hay trên công lộ;

4.2.2

bất cứ tàu thuyền nào không được quy định cụ thể trong mục "Máy móc" của Giấy chứng
nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm, bao gồm cả việc bốc xếp và dỡ hàng
từ các phương tiện đó;

4.3 công việc tư vấn về chuyên môn hay tư vấn về các lĩnh vực khác hoặc điều trị (trừ trường hợp
điều trị cấp cứu) do Người được bảo hiểm thực hiện, điều hành hay bỏ qua;
4.4 bất kỳ hàng hoá nào hay công- ten- nơ chứa hàng hoá mà Người được bảo hiểm bán, cung cấp,
sửa chữa, tân trang, cho thuê hay xử lý và không còn thuộc quyền sử dụng hay kiểm soát của
Người được bảo hiểm;
4.5 bất kỳ khu đất hoặc ngôi nhà nào mà Người được bảo hiểm sở hữu hay sử dụng không quy định
cụ thể trong mục “Nhà cửa” của "Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo
hiểm";
4.6 tai nạn xảy ra với tàu, thuyền do hậu quả của điều kiện hay tình trạng không phù hợp của bến
cảng, bến tàu, bến đỗ.
5.

Trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau của một người nào đó, hay đối với sự mất mát, thiệt hại
tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay dịch chuyển hoặc suy yếu của vật chống đỡ gây ra.

6.

Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của việc ô nhiễm hay
nhiễm bẩn.
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7.

Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay được quy
kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:
7.1 bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải
năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả quy trình tự đốt cháy hay quy
trình phân huỷ hạt nhân);
7.2 các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân,
nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các thành phần có chứa hạt nhân;
7.3 nhiễm độc chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ
quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm
amiăng hay các vật có thành phần amiăng;

8. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của:
8.1 chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên
chiến hay không tuyên chiến),
8.2 nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc
khởi nghĩa quần chúng, đảo chính quân sự, khởi nghĩa, bạo loạn, cách mạng, đảo chính, binh
biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,
9.3 thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào
dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp, tịch thu,
trưng dụng, trưng thu, quốc hữu hoá, phá hoại và/hoặc hành động khủng bố do một người hoặc
một nhóm người hành động đại diện cho hoặc có liên quan đến một tổ chức ("khủng bố" có
nghĩa là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực vì mục
đích làm cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoảng sợ),
9.4 hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động
nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến
chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói
trên,
9.5 sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/ hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào.
Trong những điểm loại trừ này, cụm từ “tàu thuyền” sẽ bao hàm mọi tàu, thuyền, xuồng hay vật nổi nào
khác dùng để vận chuyển hay đi lại trên nước hay trên không.
CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm này sẽ được đọc
cùng với nhau như là một Hợp đồng và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc biệt ở bất cứ phần nào
của Quy tắc bảo hiểm hay Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Bản phụ lục hợp đồng bảo hiểm này vẫn sẽ
mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.
1. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo
hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho BẢO VIỆT càng sớm càng tốt.
Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông
báo hoặc chuyển ngay cho BẢO VIỆT khi nhận được.
2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BẢO VIỆT thì Người được bảo hiểm không được từ chối
trách nhiệm, không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay
thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. BẢO VIỆT nếu thấy cần thiết có
quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ
khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được
bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. BẢO VIỆT cũng có quyền
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tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được bảo hiểm phải
cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu BẢO VIỆT yêu cầu.
3. Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, BẢO VIỆT có thể trả
cho Người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cho sự cố đó
hoặc với một số tiền nhỏ hơn tuỳ theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã
bồi thường, BẢO VIỆT sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh
toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
4. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này có một Hợp đồng bảo hiểm nào
khác cũng bảo hiểm cho rủi ro đó hay một phần rủi ro đó, thì BẢO VIỆT sẽ chỉ bồi thường phần
trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
5. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, BẢO VIỆT hoặc nhân viên được uỷ quyền hay đại lý của
BẢO VIỆT vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ điểm nào
được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt
hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được
bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BẢO VIỆT làm nhiệm vụ đó.
6. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn khả năng xảy ra
thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này.
7. BẢO VIỆT có thể huỷ bỏ Hợp đồng bảo hiểm này vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo
trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm, và trong trường
hợp đó, BẢO VIỆT sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được bảo hiểm (sau khi đã điều
chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 8 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo
hiểm.
8. Nếu phí bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được tính trên cơ sở ước tính của Người được bảo
hiểm, thì Người được bảo hiểm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan
đến việc tính toán đó và cho phép BẢO VIỆT bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra các ghi chép đó.
Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải
cung cấp cho BẢO VIỆT các chi tiết và thông tin có liên quan nếu BẢO VIỆT yêu cầu. Số phí bảo
hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và BẢO VIỆT sẽ
yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Nhưng
phải tuân theo mức phí tối thiểu quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
9. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên
tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thoả thuận được việc cùng chỉ định
một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho hai trọng tài viên quyết định, mỗi bên chỉ
định một trọng tài trong vòng một tháng sau khi nhận được yêu cầu của bên kia, hoặc nếu các trọng
tài viên không thoả thuận được với nhau thì vấn đề tranh chấp sẽ được chuyển cho một trọng tài hoà
giải quyết định. Trọng tài hoà giải do các trọng tài viên cùng chỉ định bằng văn bản trước khi đưa ra
xét xử. Trọng tài hoà giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ toạ cuộc họp, việc phán quyết
cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với BẢO VIỆT.
Nếu BẢO VIỆT từ chối trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo Hợp
đồng bảo hiểm này và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng
tài phân xử theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không
được bồi hoàn theo Hợp đồng bảo hiểm này nữa.
10. Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Hợp
đồng bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được bảo hiểm phải
làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu
cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của BẢO VIỆT trong việc bồi
thường cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này.
Trang 4/6

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG
Đính kèm Hợp đồng số:
1. Điều khoản về biển quảng cáo
Đơn này mở rộng bảo hiểm trách nhiệm phát sinh từ bảng hiệu đèn neon không có giá đỡ và biển hiệu quảng
cáo của Người được bảo hiểm đặt ở trên hoặc gần cửa hàng, kho tàng của họ.
Với điều kiện là:
a.
BAOVIET sẽ không bảo hiểm cho bất kỳ trách nhiệm nào đã được bảo hiểm theo một đơn bảo
hiểm khác.
b.
Người được bảo hiểm phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn ngừa tai nạn và
tiến hành bảo dưỡng thích hợp với tất cả các loại biển hiệu.
2. Điều khoản về thay thế và sửa chữa
Người lao động được phép tiến hành việc thay đổi và sửa chữa trong hoặc xung quanh phạm vi cơ sở được
bảo hiểm với điều kiện không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Đơn bảo hiểm này.
3. Điều khoản về vi phạm các điều kiện và cam kết
Các Điều kiện và Cam kết của Đơn này sẽ áp dụng riêng không áp dụng gộp với từng rủi ro được bảo hiểm,
vì thế, việc vi phạm bất kỳ Điều kiện hay Cam kết nào sẽ chỉ làm vô hiệu phần mục bảo hiểm quy định các
rủi ro mà những điều kiện, cam kết liên quan đến chúng bị vi phạm mà không ảnh hưởng đến các phần mục
bảo hiểm quy định các rủi ro khác.
4. Điều khoản về thông báo hủy bỏ ( 60 ngày)
Người được bảo hiểm có thể yêu cầu chấm dứt đơn bảo hiểm này vào bất cứ thời điểm nào trước khi xảy ra
tổn thất hoặc thiệt hại và trong trường hợp này Công ty bảo hiểm sẽ giữ lại khoản phí bảo hiểm tính theo tỷ
lệ cho khoảng thời gian đơn bảo hiểm đã có hiệu lực.
Công ty bảo hiểm cũng có thể đơn phương hủy đơn bảo hiểm này với điều kiện phải thông báo cho Người
được bảo hiểm trước 60 ngày và trong trường hợp đó Công ty bảo hiểm sẽ hoàn trả phí theo tỷ lệ tính cho số
ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm kể từ ngày thông báo hủy đơn trừ đi khoản giảm phí cho đơn có thời hạn
bảo hiểm dài mà Công ty bảo hiểm đã tính trên khoản phí bảo hiểm ban đầu.
5. Điều khoản về chi phí y tế cấp cứu (Hạn mức VND 20.000.000/người; VND 200.000.000 mỗi tổn
thất và VND 1,000,000,000 tổng số)
A. Cho dù pha ̣m vi bảo hiể m theo Đơn bảo hiể m này có nô ̣i dung trái ngươ ̣c và phu ̣ thuô ̣c vào giới ha ̣n trách
nhiê ̣m của Đơn bảo hiể m này, Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí y tế như đươ ̣c nêu dưới đây đố i với thương
tâ ̣t của bên thứ ba gây ra bởi tai na ̣n
1. ta ̣i cơ sở đươ ̣c Người đươ ̣c bảo hiể m thuê hoă ̣c sở hữu;
2. trên đường kế ca ̣nh cơ sở đươ ̣c Người đươ ̣c bảo hiể m thuê hoă ̣c sở hữu;
3. xảy ra có liên quan đế n công viê ̣c kinh doanh của Người đươ ̣c bảo hiể m
(a) tai na ̣n xảy ra trong pha ̣m vi điạ lý và trong thời ha ̣n đươ ̣c bảo hiể m
(b) chi phí đươ ̣c chi và tường triǹ h cho Người bảo hiể m biế t trong vòng 6 tháng từ ngày xảy ra tai
na ̣n
B. Bảo Việt sẽ thanh toán như sau bấ t kể lỗi, phu ̣ thuô ̣c vào trách nhiê ̣m tố i đa là 40.000.000 VND cho mô ̣t
người đố i với các chi phí cầ n thiế t
1. Sơ cứu ta ̣i lúc xảy ra tai na ̣n
2. Các dich
̣ vu ̣ nha, X-quang, y tế bao gồ m thiế t bi ̣ giả và cứu thương, bê ̣nh viê ̣n, điề u tri ̣ chuyên môn và
dich
̣ vu ̣ mai táng.
6. Điều khoản về của tài sản của khách viếng thăm (Hạn mức VND 20.000.000/người; VND
200.000.000 mỗi tổn thất và tổng số)
Đơn này mở rộng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với quần áo và/hoặc tài sản
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của khách tới thăm với điều kiện tổng trách nhiệm của BAOVIET theo điều khoản mở rộng này không vượt
quá VND 20.000.000/người; VND 200.000.000 mỗi tổn thất và tổng số.
7. Điều khoản về cháy và nổ (Hạn mức VND 200.0000.000 mỗi tổn thất)
Đơn này mở rộng bồi thường tất cả những khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải
trả cho thiệt hại gây ra bởi Cháy và/hoặc Nổ đối với cơ sở được bảo hiểm bao gồm cả trang thiết bị, tài sản
cố định của Chủ nhà không thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm nhưng do Người được bảo hiểm
chiếm giữ hoặc thực sự quản lý hoặc có quyền quản lý về mặt luật pháp.
Trong trường hợp Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo một đơn bảo hiểm khác thì
Đơn này chỉ bồi thường cho phần vượt quá số tiền đã được chi trả theo đơn bảo hiểm khác này.
Trách nhiệm theo điều khoản mở rộng này sẽ được áp dụng gộp vào Hạn mức trách nhiệm chung của Đơn.
8. Điều khoản về đội chữa cháy và chi phí cứu hỏa (Hạn mức: 10% số tiền bảo hiểm)
Đơn bảo hiểm mở rộng bảo hiểm cho:
a) Tất cả các chi phí trong việc chữa cháy
b) Tất cả các chi phí cho việc dọn dẹp nước và chất chữa cháy
c) Tất cả các chi phí làm sạch
d) Lắp đặt rào chắn tạm thời
Phát sinh do tổn thất hay thiệt hại bởi bất kỳ rủi ro được bảo hiểm.
Tổng trách nhiệm của đơn bảo hiểm này cho cả thiệt hại vật chất và chi phí chủa cháy và các chi phí khác
không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.
Chi phí chữa cháy và các chi phí khác sẽ không được xem như để xác định giá trị thay thế trong việc áp dụng
bất kỳ điều khoản nào cấu thành đơn bảo hiểm
9. Điều khoản về phương tiện sơ cấp cứu (Hạn mức VND 20.000.000 mỗi tổn thất)
Đơn này mở rộng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với thương tật thân thể bất
ngờ của bất kỳ người nào và/hoặc tổn thất, thiệt hại tài sản bất ngờ gây ra do hoặc phát sinh từ và có liên
quan đến việc Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ nhân viên nào của Người được bảo hiểm cung cấp các thiết
bị cấp cứu.
Điều khoản này tuân thủ các điều kiện, điều khoản của Đơn.
10. Điều khoản về Mô tả sai
Điều khoản này được hiểu và quy định là Đơn bảo hiểm này sẽ không bị vô hiệu bởi việc Người được bảo
hiểm thay đổi hay khai báo sai địa điểm bảo hiểm với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho
Công ty bảo hiểm ngay khi biết có sự thay đổi hay khai báo sai và phải thanh toán phí bảo hiểm bổ sung nếu
Công ty bảo hiểm yêu cầu kể từ ngày bắt đầu gia tăng rủi ro.
11. Điều khoản về bảo toàn hiệu lực hợp đồng
Các bên thoả thuận rằng hiệu lực bảo hiểm theo Đơn này sẽ không bị mất hiệu lực do :
(i) bất cứ những thay đổi về công việc hoặc làm gia tăng rủi ro đối với tài sản được bảo hiểm mà Người
được bảo hiểm không biết trước với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho Bảo Việt
ngay sau khi phát hiện những thay đổi đó và thanh toán phụ phí bảo hiểm kể từ ngày rủi ro gia tăng.
ii) công nhân tại địa điểm được bảo hiểm đang thực hiện các công việc sửa chữa, thay đổi nhỏ, bảo
dưỡng toàn bộ hoặc với các mục đích tương tự.
12. Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo hiểm ( 30 ngày)
1) Các bên thoả thuận và ghi nhận rằng, dù cho có bất kỳ điều kiện nào trái ngược trong Đơn này, và trên cơ
sở tuân theo Điều kiện 2 quy định dưới đây (nhưng không phương hại đến quyền lợi của các bên theo Đơn
này), điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của Bảo Việt theo Đơn bảo hiểm, Chứng nhận tái tục bảo
hiểm, Điều khoản bổ sung, hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời là Người được bảo hiểm phải thanh
toán đầy đủ bất cứ khoản phí bảo hiểm đã được tính nào và Bảo Việt, Môi giới hoặc Đại lý bảo hiểm đã cấp
hoặc thu xếp Đơn bảo hiểm này phải nhận được khoản phí đó.
(a) nếu thời hạn bảo hiểm là 30 ngày hoặc lớn hơn, trong vòng 30 ngày kể từ
(i) ngày bắt đầu hiệu lực của Đơn bảo hiểm, Chứng nhận tái tục bảo hiểm, Điều khoản bổ sung, hoặc Giấy
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chứng nhận bảo hiểm tạm thời
(ii) ngày hiệu lực quy định trong mỗi Điều khoản bổ sung ( nếu có) được cấp theo Đơn bảo hiểm, Chứng
nhận tái tục bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày hiệu lực bảo hiểm kê khai đó vào đúng
hoặc sau ngày phát hành Điều khoản bổ sung.
(iii) Ngày phát hành mỗi Điều khoản bổ sung (nếu có) cấp theo Đơn bảo hiểm, Chứng nhận táI tục bảo hiểm,
hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày hiệu lực quy định trong Điều khoản bổ sung này xảy ra
trước ngày phát hành.
Hoặc
(b) nếu thời hạn bảo hiểm ít hơn 30 ngày, trong vòng thời hạn bảo hiểm kê khai tại Đơn bảo hiểm, Chứng
nhận tái tục bảo hiểm, Điều khoản bổ sung, hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời.
2) Trong trường hợp khoản phí bảo hiểm đề cập ở trên, chưa được thanh toán đầy đủ cho Bảo Việt, môi
giới, đại lý như kê khai theo tính chất và thời gian quy định như trên (thời hạn đảm bảo thanh toán phí
bảo hiểm), hiệu lực bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm, Chứng nhận tái tục bảo hiểm, Điều khoản bổ sung,
hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ coi như chấm dứt kể từ ngày hết hạn của thời hạn đảm bảo
thanh toán phí bảo hiểm và Bảo Việt sẽ được miễn tất cả trách nhiệm kể từ đó và trong trường hợp này,
Bảo Việt sẽ được hưởng khoản phí bảo hiểm tính theo tỷ lệ những ngày Đơn bảo hiểm đã có hiệu lực.
13. Điều khoản về loại trừ chiến tranh và khủng bố
Cho dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược với Đơn bảo hiểm này hoặc với bất kỳ sửa đổi bổ sung kèm theo
Đơn bảo hiểm này, các bên thoả thuận là Đơn bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất
kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào
dưới đây bất kể hành động đó có do nguyên nhân hoặc sự kiện xẩy ra đồng thời hoặc tiếp nối với tổn thất đó.
a. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, hành động khiêu khích, quân sự hoặc hiếu chiến của nước
ngoài (dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, khởi nghĩa, bạo động của quần chúng có quy mô
hoặc có thể phát triển thành khởi nghĩa của quần chúng, binh biến, đảo chính, cách mạng, âm mưu, tiếm
quyền
b. Hoặc bất kỳ hành động khủng bố nào khác
Thuật ngữ "hành động khủng bố" dùng trong điểm loại trừ này có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng
không chỉ giới hạn việc sử dụng bạo lực hoặc vũ lực và/hoặc việc đe doạ sử dụng những hành động đó của
bất kỳ một người hay một nhóm người nào, cho dù hành động một mình hay thay mặt cho hay có liên quan
đến bất kỳ một tổ chức hoặc chính phủ nào, đã cam kết các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các
mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/hoặc gây hoảng loạn dân
chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào.
Điều khoản này cũng loại trừ tổn thất, hư hại, chi phí, phí tổn của bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián
tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động được thực hiện để kiểm soát, ngăn
chặn, đàn áp hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên quan đến bất kỳ hành động được quy định tại khoản (a) và/
hoặc (b) trên đây.
Nếu Công ty bảo hiểm viện dẫn là vì lý do của loại trừ này mà mọi tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn
không được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm này, thì việc chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí
tổn đó không phải gây ra do điểm loại trừ này sẽ thuộc trách nhiệm của người được bảo hiểm.
Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể
thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên hiệu lực.
14. Điều khoản tài sản của nhân viên (Hạn mức: 10% số tiền bảo hiểm)
Đơn này mở rộng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với quần áo và/hoặc tài sản
các nhân của nhân viên làm thuê cho Người được bảo hiểm với hạn mức trách nhiệm giới hạn ở 10% số tiền
bảo hiểm
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