
 
 

QUY TẮC  
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG 

 
Hợp đồng bảo hiểm số. ……………………… 

 

TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm thực hiện công việc kinh doanh chứ không phải người nào khác, đã 
gửi giấy yêu cầu bảo hiểm được xem là một bộ phận không thể tách rời của Đơn bảo hiểm cho Tổng 
Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi là “Bảo Minh”) 

ĐƠN BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN với điều kiện là Người được bảo hiểm đã nộp cho Bảo Minh số 
phí bảo hiểm, Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tất cả mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra 
trong thời hạn bảo hiểm theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm 
này hoặc các bổ sung đính kèm.  

 

PHẦN I – “MỌI RỦI RO” VỀ TÀI SẢN 

ĐỊNH NGHĨA 

Tài sản bao gồm 

• Tòa nhà 

• Tài sản bên trong tòa nhà (bao gồm bảng hiệu và ăngten bên ngoài) thuộc sở hữu của Người được 
bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm trông coi và có liên quan đến công việc kinh 
doanh của Người được bảo hiểm. 

• Các đồ đạc của chủ nhà, các phần cải tiến và trang trí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm khi 
thuê, bao gồm cả phần cải tiến của Người được bảo hiểm.   

• Kính cố định bên trong và bên ngoài ngôi nhà và các thiết bị vệ sinh cố định. 

• Chi phí phụ trội cho việc di dời chỗ ở và/hoặc tổn thất chi phí thuê mướn. 

• Tài sản cá nhân chưa được bảo hiểm ở đơn bảo hiểm khác mà thuộc sở hữu của Người được bảo 
hiểm hoặc của các đối tác của Người được bảo hiểm, giám đốc hay nhân viên. 

 

PHẠM VI BẢO HIỂM 

A. Bảo hiểm tổn thất và thiệt hại bất ngờ đối với tài sản, tại địa điểm được bảo hiểm hay di chuyển 
tạm thời trong lãnh thổ Việt Nam. Bảo Minh sẽ bồi thường giá trị thay thế mới, trừ các trường hợp 
sửa chữa, Bảo Minh sẽ chi trả số tiền sửa chữa cho Người được bảo hiểm. 

B. Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cả: 

a) chi phí sửa chữa cho các thiệt hại đối với ngôi nhà do hành động trộm cướp hoặc cố ý trộm 
cướp; 

b) chi phí phục hồi lại cửa sổ bị phá hỏng, 

c) chi phí sửa chữa các thiệt hại bất ngờ đối với dây cáp, đường ống ngầm nối với địa điểm 
được bảo hiểm.. 

C. Trong trường hợp địa điểm được bảo hiểm không thể ở do các thiệt hại không bị loại trừ trong đơn 
bảo hiểm, Bảo Minh sẽ bồi thường theo mức trách nhiệm cho Người được bảo hiểm các:  
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(i) chi phí phụ trội hợp lý cho việc di dời chỗ ở,  

(ii) chi phí tổn do tổn thất về thuê mướn của Người được bảo hiểm  

mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà. 

 

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG 

1. Chi phí thuê kiến trúc sư, giám định và tư vấn kỹ thuật 

Đơn bảo hiểm này mở rộng bảo hiểm đối với các chi phí cần thiết và hợp lý cho Kiến trúc sư, giám 
định viên và các chuyên gia tư vấn kỹ thuật nhưng không vượt qua mức quy định mà Người được 
bảo hiểm phải chi trả để ước lượng, lập hồ sơ, định lượng, lập danh mục tài sản, mở thầu và kiểm 
soát trong quá trình khôi phục tài sản. Giới hạn bồi thường không vượt quá 10% tổng số tiền bảo 
hiểm ghi trong đơn bảo hiểm.  

2. Bổ sung tài sản cố định 

Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm đối với các công việc thay đổi, bổ sung hay nâng cấp 
đối với tài sản được liệt kê trong đơn bảo hiểm (nhưng không phải là việc tăng về giá trị tài sản đó) 
với điều kiện số tiền bảo hiểm theo Điều khoản này không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm hoặc 
US$ 50.000 lấy phần ít hơn và Người được bảo hiểm cam kết sẽ thông báo hàng quý về việc thay 
đổi, bổ sung hoặc nâng cấp vào cuối quý và đóng khoản phụ phí bảo hiểm thích hợp cho Bảo Minh.  

3. Chi phí dọn dẹp hiện trường 

Đơn bảo hiểm mở rộng để bảo hiểm các chi phí cần thiết phát sinh của Người được bảo hiểm trong 
việc dọn dẹp hiện trường, tháo dỡ, phá huỷ hay để chống đỡ phần nào đó hoặc từng phần nào đó 
của tài sản được bảo hiểm bị phá huỷ hay bị hư hại với điều kiện là các chi phí này:  

a. không được bảo hiểm dưới đơn bảo hiểm khác; 

b. không bao gồm chi phí di chuyển, hủy bỏ, làm vệ sinh các chất nhiễm bẩn, rò rỉ ngoại trừ các 
tổn thất hoặc hư hại do các rủi ro được bảo hiểm.  

c. chi phí này không vượt quá 10% tổng số tiền bảo hiểm ghi trong bản Phụ lục. 

4. Hệ thống thiết bị điện 

Tổn thất hoặc thiệt hại do cháy đối với các thiết bị hoặc hệ thống điện đựơc bảo hiểm bởi Đơn bảo 
hiểm này phát sinh do hoặc gây ra bởi hoạt động quá tải, chịu áp lực quá mức, đoản mạch, phóng 
hồ quang điện, tự nung nóng hay bị rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào kể cả sét đánh.  

5 Sai sót và nhầm lẫn 

Đơn bảo hiểm này sẽ không bị vô hiệu do việc Người được bảo hiểm quên thông báo một sự thực 
quan trọng được dùng để ước lượng rủi ro hoặc có sai sót trong việc thông báo các giá trị miễn là 
khi biết được các sai sót đó, Người được bảo hiểm phải thông báo sự thực đó cho Bảo Minh. 

6. Chi phí thăm dò 

Bảo Minh sẽ chịu chi phí hợp lý để định vị nguồn gốc tổn thất do nổ hay rò rỉ các thiết bị chứa 
nước cố định. Giới hạn trách nhiệm không quá 5% tổng số tiền bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. 

7. Chi phí chữa cháy 

Đơn bảo hiểm này sẽ được mở rộng để chi trả các khỏan chi phí hợp lý cho đội cứu hỏa địa 
phương, chi phí bổ sung phương tiện chữa cháy miễn rằng trách nhiệm bồi thường của Bảo Minh 
đối với những chi phí này sẽ chỉ giới hạn ở những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh để chữa 
cháy ở tại hay kế bên địa điểm chứa tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này hoặc những đám 
cháy có khả năng gây nguy hiểm cho những tài sản được bảo hiểm đó và sẽ không vượt quá 10% 
tổng số tiền bảo hiểm trong toàn bộ thời hạn bảo hiểm 

 

8. Mô tả sai 
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Các bên thỏa thuận rằng Đơn bảo hiểm này sẽ không bị phương hại bởi bất cứ sự thay đổi hoặc 
khai báo sai lệch nào về ngành nghề kinh doanh với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông 
báo cho Bảo Minh ngay sau khi họ nhận thức được điều này và Người được bảo hiểm phải cam kết 
trả thêm phụ phí bảo hiểm theo yêu cầu kể từ ngày có sự thay đổi hay mô tả sai rủi ro bắt đầu diễn 
ra. 

9. Các tài sản khác 
Các bên đồng ý và hiểu rằng thuật ngữ tất cả các tài sản khác" trong Đơn bảo hiểm này bao gồm: 

a) Tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh nhưng chỉ tính giá trị của nguyên vật liệu cùng với hao 
phí lao động hành chính thực tế đã phát sinh để làm ra tài liệu đó mà không tính đến giá trị 
của thông tin chứa đựng trong những tài liệu đó đối với Người được bảo hiểm. Mỗi tài liệu, 
mỗi bản thảo và mỗi cuốn sổ với số tiền không vượt quá US$ 1.000 

b) Hệ thống dữ liệu máy vi tính nhưng chỉ tính giá trị của nguyên vật liệu cùng với hao phí lao 
động hành chính thực tế và thời gian máy chạy thực tế phát sinh để sao chép các dữ liệu đó 
(loại trừ bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tạo lập những thông tin lưu trữ trong đó), 
không tính gía trị của thông tin chứa đựng trong những tài liệu đó với số tiền không vượt quá 
US$ 1.000 

c) Các bản mẫu, mô hình, các bản sơ đồ và thiết kế, với số tiền bảo hiểm không vượt quá US$ 
1.000 cho bất kỳ bản mẫu, mô hình, sơ đồ và thiết kế nào. 

Và với điều kiện là chúng không được bảo hiểm bằng các đơn bảo hiểm khác 

10. Nhà chức trách 

Phạm vi bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho chi phí bổ sung trong việc 
phục hồi lại các tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hay hư hại, mà chi phí này có thể phát sinh chỉ 
trong trường hợp Người được bảo hiểm cần phải tuân thủ các quy định về việc xây dựng hay các 
quy định nào khác hay bất cứ đạo luật nào của Chính phủ hoặc điều luật địa phương nào do bất cứ 
nhà chức trách nào đưa ra với điều kiện là: 

Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản mở rộng này sẽ không bao gồm: 

a) Chi phí phát sinh để tuân thủ bất cứ quy định hay điều luật nào đã đề cập ở trên đối với: 

(i) Sự phá hủy hay hư hại xảy ra trước khi ban hành điều khoản mở rộng này. 

(ii) Sự phá hủy hay hư hại không được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm này. 

(iii) Chi phí được đề cập trong thông báo gửi cho Người được bảo hiểm trước khi xảy ra sự 
phá hủy hay hư hại. 

(iv) Những tài sản không bị tổn thất hay những bộ phận tài sản không bị tổn thất. 

b) Chi phí bổ sung lẽ ra Người được bảo hiểm đã phải thanh toán ngay cả khi chưa phát sinh sự 
cần thiết phải tuân thủ bất cứ quy định hay điều luật nào đã đề cập trên đây để sửa chữa tài 
sản bị hư hại hay bị phá hủy nhằm đưa tài sản trở lại tình trạng giống như tình trạng của nó 
khi mới. 

c) Các khoản thuế, lệ phí, chi phí để phát triển hoặc các chi phí khác hoặc chi phí để đánh giá tài 
sản mà mà chủ sở hữu tài sản có thể phải chi trả nhằm tuân thủ bất cứ quy định hoặc điều luật 
nào đã đề cập trên đây. 

Việc khôi phục có thể được tiến hành trong điều kiện cho phép đáp ứng những yêu cầu của Người 
được bảo hiểm và trong bất cứ trường hợp nào công việc này cũng phải được hoàn thành trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tổn thất hoặc thời gian mà Bảo Minh đồng ý bằng văn bản. Bảo 
Minh bồi thường toàn bộ hay từng phần theo quy định của Điều khoản này và không vượt quá mức 
trách nhiệm như qui định trong Đơn bảo hiểm khi chưa áp dụng điều khoản này. 

Trong trường hợp trách nhiệm của Bảo Minh theo bất kỳ hạng mục nào của Đơn bảo hiểm này 
giảm đi bằng việc áp dụng bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác của Đơn bảo hiểm này thì trách 
nhiệm của Bảo Minh theo điều khoản mở rộng này (đối với bất kỳ hạng mục nào như thế) cũng sẽ 
giảm đi theo tỷ lệ tương ứng 
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Tổng số tiền có thể được bồi thường đối với bất kỳ hạng mục nào của Đơn bảo hiểm này sẽ không 
vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục đó. 

Mọi điều khoản khác của Đơn bảo hiểm này, trừ những điều kiện đã được sửa đổi bởi việc áp dụng 
Điều khoản này, vẫn sẽ áp dụng như thể chúng là một bộ phận hợp thành của Điều khoản này 

11. Giá trị thay thế 

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm trong phạm vi của Đơn bảo hiểm này bị phá huỷ hoặc hư 
hại, cơ sở để xác định số tiền có thể được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này sẽ là giá trị thay thế 
hoặc khôi phục của tài sản bị phá huỷ hoặc hư hại, trên cơ sở tuân theo các qui định đặc biệt sau 
đây cũng như các điều kiện và điều khoản của Đơn bảo hiểm này trừ những điểm đã được sửa đổi 
theo Điều khoản này 

CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT 

a) Việc khôi phục (có thể được tiến hành ở nơi khác và bằng bất cứ biện pháp nào đáp ứng 
những yêu cầu của Người được bảo hiểm với điều kiện là trách nhiệm của Bảo Minh không 
vì thế mà tăng lên) phải được bắt đầu và thực hiện một cách khẩn trương nhất trong điều kiện 
cho phép và trong bất cứ trường hợp nào công việc này cũng phải được hoàn thành trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tổn thất hoặc trong vòng 24 tháng kể từ ngày đó nếu Bảo 
Minh (trong vòng 12 tháng đầu kể từ ngày xảy ra tổn thất) đồng ý bằng văn bản, nếu không, 
Bảo Minh sẽ không bồi thường theo quy định của Điều khoản này mà chỉ bồi thường không 
vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất như qui định trong 
Đơn bảo hiểm khi chưa áp dụng điều khoản này. 

b) Đối với những chi phí mà Người được bảo hiểm phải chi trong thay thế hay phục hồi lại tài 
sản bị phá hủy hay thiệt hại, Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm cho những khoản thanh 
toán nào vượt quá số tiền có thể bồi thường theo đơn bảo hiểm này nếu điều khoản mở rộng 
này không được áp dụng 

c) Vào thời điểm thay thế hay phục hồi, tổng chi phí thực tế cho việc thay thế hay phục hồi nếu 
toàn bộ tài sản bảo hiểm bị phá hủy vượt quá số tiền bảo hiểm ngay vào thời điểm xảy ra hỏa 
hoạn hay thời điểm bắt đầu sự phá hủy hay thiệt hại đối với tài sản đó do những rủi ro được 
bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này, khi đó Người được bảo hiểm sẽ được xem như là Nhà bảo 
hiểm của chính mình cho phần vượt và sẽ tự gánh chịu phần tổn thất đó. Điều khoản mở rộng 
này sẽ áp dụng riêng rẽ cho từng hạng mục của đơn bảo hiểm này (nếu nhiều hơn một hạng 
mục) tùy thuộc vào điều khoản được nêu ở trên 

d) Bảo Minh sẽ không bồi thường theo quy định của Điều khoản này mà chỉ bồi thường không 
vượt quá giá trị thiệt hại thực tế tại thời điểm xảy ra tổn thất như quy định trong Đơn bảo hiểm 
khi chưa áp dụng Điều khoản này nếu như tại thời điểm xảy ra tổn thất đối với bất kỳ tài sản 
nào được bảo hiểm, tài sản đó đã được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm khác do Người 
được bảo hiểm thực hiện mà việc bồi thường theo Đơn bảo hiểm đó không theo quy định của 
Điều khoản này 

e) Điều khoản này sẽ không có hiệu lực nếu như: 

(i) Trong vòng 6 tháng nếu Bảo Minh chấp nhận bằng văn bản kể từ khi xảy ra sự phá 
huỷ hoặc hư hại của tài sản được bảo hiểm, Người được bảo hiểm không thông báo 
cho Bảo Minh về ý định của mình đối với việc thay thế hay phục hồi lại tài sản bị phá 
huỷ hay hư hại; 

(ii) Người được bảo hiểm không thể hoặc không muốn thay thế hay phục hồi lại lại tài 
sản bị phá huỷ hay hư hại ngay tại hiện trường hoặc ở địa điểm khác. 

12. Di dời tạm thời 

Tài sản đã được bảo hiểm trong Đơn bảo hiểm này (trừ hàng hóa) cũng được bảo hiểm (với giới 
hạn là 20% số tiền bảo hiểm) trong khi chúng được di chuyển một cách tạm thời để làm vệ sinh, 
đổi mới, cải tiến, sửa chữa hoặc vì mục đích tương tự nào khác ở bất cứ nơi nào tại cùng một địa 
điểm hay chuyển tới các địa điểm khác trong quá trình chúng được vận chuyển tới đó bằng đường 
sắt, đường bộ hoặc đường thủy trong lãnh thổ Việt Nam. 
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Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản mở rộng này đối với tài sản được di chuyển như 
vậy sẽ không vượt quá số tiền có thể đuợc bồi thường như trong trường hợp tổn thất xảy ra ở khu 
vực thuộc phạm vi địa điểm được bảo hiểm mà từ đó tài sản được chuyển đi một cách tạm thời. 

Điều khoản mở rộng này không áp dụng đối với tài sản đã được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm 
khác và cũng không áp dụng đối với hàng hóa thuộc mọi chủng loại cũng như không áp dụng đối 
với: 

a) Xe cơ giới và khung gầm xe cơ giới. 

b)     Tài sản (ngoài máy móc, thiết bị) được giao phó, ủy thác cho Người được bảo hiểm. 

 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

1. Bảo hiểm tiền đã được bảo hiểm ở Phần III. 

2. Tài sản cá nhân ngoài địa điểm được bảo hiểm. 

3. Vật nuôi. 

4. Bảo hiểm xe cơ giới (bao gồm xe ghế đẩy hoặc xe dùng cho mục đích làm vườn) và các phụ tùng 
đi kèm. 

5. Hành động sai trái và không trung thực của nhà điều hành và nhân viên của Người được bảo hiểm. 

6. Trộm cướp không có dấu hiệu đột nhập và thóat ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực. 

7. Tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp gây ra bởi quá trình lau chùi, đổi mới, cải tiến, sửa chữa. 

8. Tổn thất hoặc thiệt hại do mất và thiếu thông tin trong hồ sơ lưu trữ gây ra bởi: 

a) thông lượng từ tính (trừ khi thông lượng này do sét gây ra), 

b) khi gắn vào các máy móc hay thiết bị xử lý dữ liệu trừ khi bị gây ra bởi tổn thất của máy móc 
và thiết bị đó. 

c) do lỗi trong các hồ sơ lưu trữ. 

9. Khế ước bao gồm biên bản cầm cố, hóa đơn giao dịch, giấy vay nợ, thế chấp tiền, tem, biên bản 
thương lượng, nữ trang, vàng bạc đá quý … 

10. Tổn thất hoặc thiệt hại đối với kính bị trầy xước 

11. Tổn thất hoặc thiệt hại do việc trì hoãn, trưng thu hay giam giữ của cơ quan nhà nước hoặc các nhà 
chức trách. 

12. Tổn hại do đỗ vỡ hoặc hư hỏng máy móc, thiết bị điện tử.  

13. Tài sản được bảo hiểm đặc biệt. 

Mức miễn thường US$ 100/ mỗi và mọi vụ tổn thất. 

Giới hạn 

Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất không vượt qua giới hạn quy định cho các 
tài sản dưới đây:                 
Giới hạn (US$) 

1. Máy móc thiết bị văn phòng (trừ khi được bảo hiểm riêng)  10.000 

2. Tài sản cá nhân 1.000 

3. Văn bản, chứng từ, đồ án, bản vẽ và sổ sách kinh doanh 1.000 

4. Kính lắp cố định và/hoặc bảng hiệu và/hoặc thiết bị vô tuyến 3.500 

Số tiền bảo hiểm  

Số tiền bảo hiểm phải bao gồm tất cả các tài sản được bảo hiểm bằng giá trị thay thế mới. Số tiền có thể 
được bồi thường ở từng phần không quá tổng số tiền bảo hiểm được nêu trong bản phụ lục và số tiền bảo 
hiểm này sẽ được phục hồi đầy đủ kể từ xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại với điều kiện là giới hạn trách 
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nhiệm của Bảo Minh trên tổng số vụ tổn thất trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt gấp đôi số tiền bảo 
hiểm ghi trong đơn bảo hiểm. 

Bảo hiểm dưới giá trị  

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị nhỏ hơn 85% giá trị thực tế thay thế 
mới thì Bảo Minh bồi thường theo tỷ lệ tương ứng với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm dưới giá trị. 

Bảo hiểm nhiều địa điểm 

Nếu tài sản được bảo hiểm ở nhiều địa điểm khác nhau thì Đơn bảo hiểm này sẽ bảo hiểm riêng biệt cho 
từng địa điểm với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo các địa điểm này cho Bảo Minh. 

 

PHẦN II – MÁY MÓC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LƯU ĐỘNG 

 

1.  ĐỊNH NGHĨA 

Hạng mục được bảo hiểm  Các hạng mục được nêu trong bản phụ lục bao gồm các vật dụng cầm 
tay  thuộc sở hữu hay trách nhiệm trông coi của Người được bảo hiểm. 

Tổn thất được bảo hiểm  Tổn thất do tai nạn bất ngờ và không lường trước được, hoặc do hành 
 động trộm cắp với điều kiện có để lại dấu vết đột nhập bằng vũ lực và 
gây  thiệt hại cho một phần ngôi nhà hoặc xe cộ để trong địa điểm được 
bảo  hiểm.   

 

2.  PHẠM VI BẢO HIỂM 

Bảo Minh bảo hiểm các tổn thất tài sản được bảo hiểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên 
toàn thế giới và;  

• Tùy thuộc vào thỏa thuận của Người được bảo hiểm và Bảo Minh mà các tài sản tổn thất được 
sửa chữa hay thay thế, hay bồi thường theo giá thị trường hoặc giới hạn trách nhiệm ghi trong 
đơn bảo hiểm, chọn phần thấp hơn và mức miễn thường thấp; 

• không chịu trách nhiệm cho các chi phí thay đổi, tu sửa, cải tiến trong khi sửa chữa hoặc thay thế 
do các rủi ro được bảo hiểm gây ra; 

• trong trường hợp xảy ra khiếu kiện đối với các hạng mục được bảo hiểm, Bảo Minh sẽ bồi 
thường với chi phí tháo dỡ và lắp ráp hợp lý và cần thiết. 

 

3.  ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG 

Bảo Minh không chịu trách nhiệm cho các tổn thất gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi: 

1. đỗ vỡ hoặc hư hỏng máy móc, thiết bị điện tử trừ khi là hậu quả của các rủi ro được bảo 
hiểm; 

2. làm vỡ trầy xước hoặc đồ dễ vỡ khác trừ khi là hậu quả của các rủi ro được bảo hiểm; 

3. tổn thất do bị gỉ sét, oxy hóa, nấm mốc, mối mọt, côn trùng, biến màu hoặc các quá trình đốt 
nóng, sấy khô, làm sạch, nhuộm màu hay thay đổi đối với các hạng mục được bảo hiểm; 

4 sấm chớp, điều kiện thay đổi của không khí hoặc các chấn động, sói mòn hoặc khấu hao; 

5 tính không trung thực của Người được bảo hiểm hoặc những người mà Người được bảo hiểm 
tin tưởng giao phó hoặc cho vay, mượn đồ đạc; 

6 Biển động, thủy triều, sóng thần hoặc lũ lụt. 

Bảo Minh không chịu trách nhiệm cho các tổn thất đối với các dụng cụ thể thao khi đang sử dụng. 

Bảo Minh không chịu trách nhiệm cho các tổn thất hậu quả. 
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PHẦN III- BẢO HIỂM TIỀN 

 

ĐỊNH NGHĨA 

Tiền Tiền xu, tiền giấy, hối phiếu, séc định danh, lệnh chuyển tiền qua bưu điện và lệnh 
chuyển tiền của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm 
trông coi và sử dụng trong kinh doanh. 

Giờ làm việc Bao gồm giờ làm việc hành chính và giờ làm thêm mà Người được bảo hiểm hoặc 
các đối tác, nhà điều hành hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm có trách 
nhiệm với số tiền trên đang làm việc trong tòa nhà. 

 

PHẠM VI BẢO HIỂM 

Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất về tiền trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

1. Tổn thất tiền do sự không trung thực của nhân viên Người được bảo hiểm. 

2. Thiếu hụt tiền do sai sót và nhầm lẫn. 

 

GIỚI HẠN BẢO HIỂM CHO MỖI VỤ TỔN THẤT 

Tiền 

a) Tại tòa nhà ngoài giờ làm việc 
(i) được cất giữ trong két sắt và hầm kho có khóa  : Mức giới hạn ghi trong bản phụ 
lục  
(ii) không được cất giữ trong két sắt và hầm kho có khóa: Không bảo hiểm  

b) Tại tòa nhà trong giờ làm việc    : Mức giới hạn ghi trong bản phụ 
lục. 

c) Trên đường vận chuyển bằng xe trong lãnh thổ Việt Nam  :  Mức giới hạn ghi trong bản phụ 
lục. 

 

KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ TIỀN VẬN CHUYỂN 

Đơn bảo hiểm này được hiểu rằng số tiền cho mỗi lần vận chuyển vượt quá US$ 5,000 phải được hộ tống 
bởi ít nhất 2 nhân viên chuyên nhiệm. 

 

CÁC ĐIỂM CHÍNH 

Đơn bảo hiểm này được hiểu rằng Người được bảo hiểm phải 

1. lưu giữ đầy đủ hồ sơ về lượng tiền vận chuyển và tại địa điểm được bảo hiểm; 

2. lưu trữ hồ sơ ngoài các địa điểm có két sắt và phòng bọc thép chứa lượng tiền trên; 

3. tháo chìa khóa và khóa mã két sắt và phòng bọc thép chứa lượng tiền trên. 
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PHẦN IV – TRÁCH NHIỆM 

 

ĐỊNH NGHĨA 

Giới hạn địa lý trong lãnh thổ Việt Nam  

Ngành kinh doanh bao gồm 

a) ngành nghề gia truyền của  Người được bảo hiểm, 

b) các ngành dịch vụ, các tổ chức xã hội, phúc lợi xã hội, hoạt động thể 
dục thể thao, dịch vụ cứu hộ và phòng cháy chữa cháy.  

c) kinh doanh cá thể của Người được bảo hiểm, hoặc đối tác, nhân viên 
hay nhà điều hành của Người được bảo hiểm với sự đồng ý của Người 
Bảo Hiểm.   

 

PHẠM VI BẢO HIỂM 

(A) Trách nhiệm công cộng 

Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm tất cả số tiền mà Người được bảo hiểm có trách 
nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những Thương tật thân thể bất ngờ (bao gồm tử vong và bệnh 
tật) hoặc Thiệt hại Vật chất bất ngờ xảy ra trong thời hạn bảo hiểm do một sự cố liên quan đến 
Hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm và diễn ra 

1. trong suốt thời hạn bảo hiểm, 

2. trong phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm  

VỚI ĐIỀU KIỆN trách nhiệm của Bảo Minh trong phần này đối với tất cả các khiếu nại liên quan 
đến các thiệt hại phát sinh trong một vụ hoặc tổng số vụ mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu 
sẽ không vượt quá Hạn mức trách nhiệm kê khai trong Bản Phụ lục. 

Mức miễn thường: US$ 100/mỗi và mọi vụ tổn thất chỉ đối với thiệt hại về tài sản 

(B) Trách nhiệm Người thuê nhà 

Bảo Minh sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm nếu là người thuê nhà các khiếu kiện đối với các 
tổn thất bất ngờ gây ra cho ngôi nhà hoặc một phần tài sản bên trong không phải của Người được 
bảo hiểm (bao gồm đồ đạc của chủ nhà) trong suốt thời hạn bảo hiểm với điều kiện là Người được 
bảo hiểm không được bồi thường dưới đơn bảo hiểm nào khác và trách nhiệm của Bảo Minh cho 
các tổn thất này không vượt quá giới hạn trách nhiệm ghi trong đơn bảo hiểm. 

Mức miễn thường: US$ 100 / mỗi và mọi vụ tổn thất chỉ đối với thiệt hại về tài sản. 

(C) Chi phí 

Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí mà Bảo Minh chấp thuận bằng văn 
bản cho các sự kiện liên quan đến trách nhiệm bồi thường trong phần bảo hiểm này. 

 

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG 

1. Bồi thường cho chủ tài sản 

Bảo Minh sẽ bồi thường cho bất cứ thiệt hại, thương tật nào cho chủ tài sản mà Người được bảo 
hiểm có trách nhiệm khi đang thực hiện công việc mặc dù chủ tài sản được xem là Người được bảo 
hiểm trong đơn bảo hiểm này với điều kiện là chủ tài sản tuân thủ đầy đủ các điều khỏan, điều kiện 
của đơn bảo hiểm này. 

2. Đèn, bảng hiệu quảng cáo   

Các bên thỏa thuận rằng, đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý 
của Người được bảo hiểm trực tiếp phát sinh từ các tai nạn có liên quan đến đèn hiệu quảng cáo của 
Người được bảo hiểm được đặt bất kỳ nơi nào tại Việt Nam.  
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Người được bảo hiểm cam kết tuân thủ mọi quy định pháp luật liên quan và đảm bảo rằng đèn, 
bảng hiệu đó luôn được duy trì trong một tình trạng phù hợp và khi phát hiện bất kỳ khiếm khuyết 
nào Người được bảo hiểm phải lập tức sửa chữa khiếm khuyết đó và có những biệp pháp bổ sung 
để đề phòng tai nạn tùy theo yêu cầu thực tế của tình hình. 

3. Trách nhiệm bãi đỗ xe 

Đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối 
với tổn thất hoặc thiệt hại cho xe cộ dưới sự kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên 
quản lý bãi đỗ xe của Người được bảo hiểm khi xe cộ đó đang đỗ trong bãi đỗ xe của Người được 
bảo hiểm 

Miễn là Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại nếu các tổn thất, 
thiệt hại đó được bảo hiểm bởi đơn khác. 

4. Chất dỡ hàng hóa 

Các bên thỏa thuận rằng đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của 
Người được bảo hiểm đối với thương tật thân thể, tổn thất hoặc thiệt hại tài sản gây ra ngòai phạm 
vi đường công cộng, có liên quan đến việc chất dỡ hàng hóa từ phương tiện cơ giới bao gồm việc 
phân phối và mang hàng hóa lên xe hoặc ra khỏi xe.      

5. Ngộ độc thức ăn, đồ uống  
Các bên thỏa thuận và ghi nhận rằng đơn bảo hiểm này được mở rộng để bảo hiểm trách nhiệm liên 
quan đến việc tử vong hoặc thương tật thân thể do ngộ độc thực phẩm và thức uống mà Người 
được bảo hiểm cung cấp cho bất kỳ người nào tại địa điểm được bảo hiểm.  

6. Trách nhiệm đối với xe cộ không thuộc sở hữu 

 Các bên thỏa thuận và ghi nhận rằng theo giới hạn bồi thường trong đơn bảo hiểm, Người bảo hiểm 
sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng bất 
kỳ xe cơ giới nào được thuê mướn bởi nhân viên của Người được bảo hiểm thay mặt Người được 
bảo hiểm sử dụng cho mục đích kinh doanh. 

Với điều kiện là đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho trách nhiệm mà vào lúc xảy ra sự cố dẫn 
đến khiếu nại đã được bảo hiểm bởi các đơn bảo hiểm khác, ngọai trừ phần trách nhiệm vượt quá 
mức trách nhiệm của các đơn bảo hiểm đó 

Và phụ thuộc vào các điều khỏan, điều kiện và lọai trừ của đơn bảo hiểm này 

 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 
(A) Trách nhiệm công cộng 

Đơn này không bảo hiểm trách nhiệm với: 

1 Tổn thương Cá nhân của nhân viên của Người được bảo hiểm phát sinh trực tiếp hay gián 
tiếp từ hoặc trong quá trình làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh Người được bảo 
hiểm; 

2. Tổn thất tài sản của Người được bảo hiểm hoặc dưới sự trông coi, kiểm soát của nhân viên 
Người được bảo hiểm (không phải tài sản cá nhân, bao gồm xe cộ của đối tác Người được 
bảo hiểm, người điều hành hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm; 

3. tổn thất do thanh lý hoặc bị phạt do vi phạm hợp đồng, 

4. Tổn thương Cá nhân, Thiệt hại về Tài sản thuộc quyền sở hữu, kiểm soát của Người được bảo 
hiểm hoặc do đại diện của Người được bảo hiểm sử dụng đối với. 

a) Các phương tiện hay máy móc cơ giới tự hành, bao gồm các phương tiện chạy bằng 
bánh hay dây xích hoặc rơ moóc kèm theo mà có giấy phép lưu hành trên đường (ngoại 
trừ việc xếp hàng lên hay dỡ hàng xuống từ bất kỳ một loại xe cơ giới nào trừ khi được 
bảo hiểm riêng biệt)  

b) Bất cứ máy bay, tàu thuỷ (ngoại trừ dùng lực đẩy thủ công) chạy trên đệm không khí, 

Bảo Minh_ Bảo hiểm  Mọi rủi ro văn phòng_03.06 Trang 9/19 



c) Đất đai hay tòa nhà mà Người được bảo hiểm sở hữu hay thuê mướn và không nằm 
trong địa điểm được bảo hiểm. 

(B) Trách nhiệm Người thuê nhà 

Bảo Minh sẽ không bảo hiểm đối với: 

1. tổn thất đối với tài sản bên trong thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm; 

2. các trách nhiệm đã thỏa thuận ngoại trừ các trách nhiệm Người được bảo hiểm phải gánh chịu 
mà không có thỏa thuận nào cả. 

 

PHẠM VI PHÁP LÝ 

Bảo Minh sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các khiếu kiện không phải do Tòa ánViệt Nam 
xét xử. 

 

PHẦN V- TAI NẠN CON NGƯỜI 

 

Bảo Minh sẽ chi trả số tiền theo quy định đối với các tổn thương bị gây ra trực tiếp hay gián tiếp dẫn đến 
tử vong hay thương tật cho Người được bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. 

 

ĐỊNH NGHĨA 

Thương tật Các chấn thương thân thể của Người được bảo hiểm do tai nạn bất ngờ 
không phải là bệnh tật thông thường, mệt mỏi cơ thể hay suy nhược tinh thần 
trên phạm vi toàn thế giới.  

Người được bảo hiểm  được mô tả trong đơn bảo hiểm. 

Quyền lợi gộp số tiền bồi thường cho tử vong và thương tật.  

 

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG 

Đơn bảo hiểm mở rộng bảo hiểm cho: 

1. Nguy cơ 

 Bảo Minh sẽ bồi thường cho cả trường hợp tử vong của Người được bảo hiểm khi Người được bảo 
hiểm do bị thương nên không tránh khỏi các tác động của các yếu tố là nguyên nhân trực tiếp dẫn 
đến tử vong.  

2. Mất tích  

Trong trường hợp không thể tìm thấy thi hài Người được bảo hiểm sau một năm kể từ ngày bị mất 
tích do tai nạn trên đường đi thì Người được bảo hiểm được xem như là đã chết kể từ ngày xãy ra 
tai nạn với điều kiện là nếu sau ngày Bảo Minh bồi thường số tiền trên, Người được bảo hiểm được 
tìm thấy thì số tiền bồi thường trên phải được hoàn trả toàn bộ lại cho Bảo Minh. 

3. Bị giết hay ám sát 

Người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm cho các thương tật do bị giết hại hoặc ám sát nhưng các 
thương tật này không xuất phát từ hành động khiêu khích và đồng lõa của Người được bảo hiểm. 

4. Cướp máy bay 
Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường cho các thương tật do hành động cướp và điều khiển máy 
bay trái phép của bất cứ hành khách nào trên máy bay mà Người được bảo hiểm là hành khách với 
điều kiện thương tật bất ngờ này không phải gây ra bởi hành động khiêu khích và đồng lõa của 
Người được bảo hiểm. 

5. Tự động thêm và bớt nhân viên 
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Đơn bảo hiểm sẽ áo dụng tự động bổ sung vào danh sách tham gia bảo hiểm bất kỳ người lao động 
nào mà được người sử dụng lao động chấp thuận bổ sung vào hợp đồng lao động theo số tiền bảo 
hiểm không vượt quá số tiền áp dụng tương tự đối với từng lọai lao động đã được bảo hiểm được 
kê khai trong danh sách tham gia bảo hiểm và đơn bảo hiểm này sẽ áp dụng tự động hủy bỏ từ danh 
sách tham gia bảo hiểm của người lao động không còn được sử dụng theo hợp đồng lao động của 
người sử dụng lao động với điều kiện người sử dụng lao động phải khai báo cuối kỳ cho Bảo Minh 
về sự thay đổi đó trong thời hạn bảo hiểm. 

6. Xe máy và xe kéo nhưng động cơ không quá 125 cm3. 

7. Nghẹt thở do khói, khí độc, khí ga và bị chết đuối, với điều kiện các thương tật không do hành 
động cố ý của Người được bảo hiểm. 

 

ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT 

1. Trong trường hợp bị thương Người được bảo hiểm phải tuân theo các chỉ dẫn của các bác sĩ có đủ 
trình độ chuyên môn để xác định mức độ tổn thương. 

2. Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong không rõ nguyên nhân thì Bảo Minh sẽ bằng chi 
phí của mình chỉ định chuyên gia thẩm định để xác định nguyên nhân. 

 

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

Bảo Minh sẽ không bồi thường cho các khiếu kiện bị gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp bởi: 

1. tự vẫn, tự hủy, tự gây thương tật hoặc các hành động trong khi tâm thần bất ổn hay điên lọan.; 

2. bệnh SIDA hoặc nhiễm HIV hoặc các bệnh lây qua đường tình dục; 

3. nghiện rượu hay thuốc phiện, ngoại trừ thuốc dùng để điều trị bệnh; 

4. Người được bảo hiểm, không phải là hành khách nhưng có mặt trên các chuyến bay của hãng hàng 
không chuyên dụng; 

5. phụ nữ đang mang thai hoặc sinh nở; 

6. Người được bảo hiểm tham gia các môn thể thao chuyên nghiệp, leo núi, lặn dưới độ sau hơn 50m 
và các cuộc đua (không phải đi bộ, bơi lội hay đua thuyền bườm trong hải phận);  

7. chiến tranh (bất kể có tuyên chiến hay không) hoặc các hành động vũ trang tương tự mà Người 
được bảo hiểm tham gia diễn ra trong thời hạn bảo hiểm; 

8. nguyên liệu vũ khí hạt nhân, phóng xạ ion hoá hay do ô nhiễm phóng xạ do nguyên liệu hạt nhân 
hay do bất cứ nguồn chất thải hạt nhân nào do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm 
loại trừ này từ “đốt cháy sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt 
nhân; 

9. bệnh có sẵn hoặc đau ốm thường xuyên. 
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BẢNG TỶ LỆ BỒI THƯỜNG THƯƠNG TẬT 

Bồi thường thương tật sẽ dựa trên bảng tỷ lệ bồi thường thương tật sau đây: 

Hậu quả Quyền lợi 

A. Tử vong  A. Tổng số tiền bồi thường ghi trong hợp đồng 
bảo hiểm. 

B. Thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn theo bảng 
mô tả bên dưới  

B. Số tiền bồi thường bằng tỷ lệ phần trăm của 
tổng số tiền bồi thường ghi trong hợp đồng 
bảo hiểm. Tỷ lệ phần trăm bồi thường/Người 
được bảo hiểm dựa theo mức độ thương tật 
của người đó nhưng không vượt quá 100%: 

THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ TỶ LỆ PHẦN TRĂM 

* Mù cả hai mắt toàn bộ vĩnh viễn  100% 

* Rối lọan tâm thần hoàn toàn và không thể chữa được 100% 

* Mất cả hai tay hoặc cả hai chân 100% 

* Điếc toàn bộ vĩnh viễn 100% 

* Cắt bỏ hàm dưới  100% 

* Câm vĩnh viễn 100% 

* Mất một cánh tay và một bàn chân, hoặc một cánh tay và một cẳng chân 
hoặc một bàn tay và một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một bàn chân.  

100% 

* Mất chi dưới toàn bộ vĩnh viễn  100% 

THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN  

ĐẦU  

* Mất một phần xương sọ với toàn bộ bề dày của xương:  

Mất với diện tích ít nhất 6 cm2 40% 

Mất với diện tích từ 3 - 6 cm2 20% 

* Cắt bỏ một phần hàm dưới, một cánh trên, cắt bỏ toàn bộ hoặc một nửa 
thân hàm trên  

40% 

* Mất một mắt 40% 

* Điếc hoàn toàn một bên tai 30% 

THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN  

CHI TRÊN Phải Trái 

* Mất một cánh tay hoặc một bàn tay  60% 50% 

* Mất phần xương chủ yếu của phần trên cánh tay  (thương tật vĩnh viễn 
và không có khả năng chữa lành)  

50% 40% 

* Liệt hoàn toàn một cánh tay trên (tổn thương các dây thần kinh không có 
khả năng chữa lành) 

65% 55% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh mũ  20% 15% 

* Dính khớp bả vai 40% 30% 

* Dính khớp khủy tay    

 (ở vị trí thuận lợi, 15o xung quanh góc vuông) 25% 20% 

 (ở vị trí không thuận lợi) 40% 35% 
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* Mất phần xương chủ yếu của hai xương cẳng tay (thương tật vĩnh viễn 
và không có khả năng chữa lành) 

40% 30% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh giữa (ở rãnh xoắn) 40% 35% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở cẳng tay 30% 25% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở bàn tay 20% 15% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh trụ 30% 25% 

* Cứng khớp cổ tay ở vị trí thuận lợi (ở vị trí thẳng và xấp) 20% 15% 

* Cứng khớp cổ tay ở vị trí không thuận lợi (gấp quá hoặc duỗi ngửa) 30% 25% 

* Mất hoàn toàn ngón cái 20% 15% 

* Cụt toàn bộ ngón trỏ 15% 15% 

* Cụt toàn bộ ngón cái và ngón trỏ  35% 25% 

* Cụt ngón trái và một ngón khác ngoài ngón trỏ  25% 20% 

* Cụt ba ngón bao gồm cả ngón cái  35% 30% 

* Cụt ba ngón còn ngón cái và ngón trỏ  20% 15% 

* Cụt bốn ngón bao gồm cả ngón cái 45% 40% 

* Cụt bốn ngón còn ngón cái 40% 35% 

* Cụt một ngón không phải là ngón cái và ngón trỏ 10% 05% 

Khi tính toán tỷ lệ bồi thường, nếu nạn nhân thuận tay trái thì bảng tính toán tỷ lệ sẽ được áp dụng ngược 
lại, tức là đổi phần tỷ lệ cho tay phải sang tay trái và ngược lại. 

CHI DƯỚI 

* Cụt một đùi (phần trên) 60% 

* Cụt một đùi (phần dưới) 50% 

* Mất hoàn toàn một bàn chân (tháo khớp chày cổ chân) 45% 

* Mất một phần bàn chân (tháo khớp dưới lên) 40% 

* Mất một bàn chân (tháo khớp giữa cổ chân) 35% 

* Mất một phần bàn chân (tháo khớp cổ bàn chân) 30% 

* Liệt hoàn toàn một chi dưới (tổn thương các thần kinh không có khả năng chữa 
lành) 

60% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài  30% 

* Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong 20% 

* Liệt hoàn toàn hai dây thần kinh (hông, hông khoeo ngoài và hông khoeo trong) 40% 

* Cứng khớp hông 40% 

* Cứng khớp đầu gối 20% 

* Mất phần lớn xương đùi hoặc phần lớn2 xương cẳng (không có khả năng chữa 
lành) 

60% 

* Mất phần lớn xương bánh chè bị vỡ thành nhiều mảnh và giới hạn nhiều khả 
năng duỗi cẳng chân trên đùi.  

40% 

* Mất phần lớn xương bánh chè nhưng vẫn có khả năng vận động cơ  20% 

* Ngắn chi dưới ít nhất 5cm  30% 

* Ngắn chi dưới từ 3 đến 5 cm  20% 
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* Cụt hoàn toàn 4 ngón chân bao gồm cả ngón chân cái 20% 

* Cụt hoàn toàn 3 ngón chân bao gồm cả ngón chân cái 15% 

* Cụt hoàn toàn 2 ngón chân bao gồm cả ngón chân cái  10% 

* Cụt hoàn toàn một ngón chân cái 05% 

Trường hợp bị cứng khớp các ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và cứng khớp các ngón chân (trừ ngón 
cái) thì số tiền bồi thường chỉ bằng 50% tiền bồi thường quy định trong trường hợp bị cụt (mất). 

Những trường hợp tàn tật không liệt kê trong bảng danh mục này sẽ được bồi thường theo tỷ lệ trên cơ sở 
so sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có nêu trong bảng danh mục này và không 
phương hại đến nghề nghiệp của nạn nhân. Chức năng của một chi hay một phần coi là bị mất hoàn toàn 
và tuyệt đối khi nó bị cắt rời ra. 

Trong trường hợp nạn nhân trước khi xảy ra tai nạn chỉ có một mắt và bị mất mắt còn lại thì được coi là 
tàn phế 100% thay cho 40% theo như bảng danh mục này quy định. 

Chỉ bồi thường những trường hợp thương tật một phần vĩnh viễn từ 5% trở lên.   

C. Chi phí thuốc men, phẩu thuật, nằm viện mà Người được bảo 
hiểm phải gánh chịu trong vòng 104 tuần với điều kiện các chi phí cho 
các dịch vụ chuyên nghiệp này phải hợp lý và do các bác sĩ có đủ trình độ 
chuyên môn và có giấy chứng nhận hành nghề hợp pháp hoặc tại các bệnh 
viện xác nhận.  

C. Bồi hoàn đến 10% mức 
trách nhiệm trong đơn bảo 
hiểm cho từng loại thương 
tật. 

 

Giới hạn bồi thường chung 

Bảo Minh sẽ bồi thường tối đa cho tất cả số Người được bảo hiểm đi trên cùng một chuyến bay hoặc một 
loại phương tiện đi lại số tiền không vượt quá US$ 1,000,000 (hoặc các ngoại tệ khác tương đương) hoặc 
bằng tổng số tiền bồi thường cho từng cá nhân, chọn mức thấp hơn.   

Giới hạn bồi thường cá nhân 

1. Bảo Minh sẽ không bồi thường cho: 

a) bất kỳ thương tật nào ở mục B nếu  đã được bồi thường gộp trong thương tật khác cùng mục B 
cho cùng một loại chấn thương 

b) thương tật ở mục A và bất cứ thương tật nào ở mục B nếu gây ra cùng một lọai thương tật, 
ngoại trừ Người được bảo hiểm sau khi nhân được bồi thường ở mục B bị tử vong do hậu quả 
của chấn thương đó trong vòng 104 ngày, Bảo Minh sẽ bồi thường riêng cho từng hậu quả nếu 
số tiền bồi thường cho thương tật ở mục A nhiều hơn sô tiền đã bồi thường ở thương tật ở mục 
B. 

c) trên 100% /tổng số vụ /Người được bảo hiểm (cho hậu quả B), 

2. Bảo Minh sẽ không bồi thường cho thương tật ở mục C nếu trong trường hợp Người được bảo hiểm 
đã được bảo hiểm dưới đơn bảo hiểm khác hoặc đã được bồi thường bởi bất kỳ ai khác, tuy nhiên 
Bảo Minh sẽ không giảm trách nhiệm bồi thường cho thương tật ở mục C đối với phần vượt mức 
trách nhiệm bồi thường ở các đơn bảo hiểm khác.  

Giới hạn độ tuổi 

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho người trên 65 tuổi và không tái tục hợp đồng nếu Người được bảo 
hiểm đến tuổi 65. 
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CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG 
(áp dụng cho toàn bộ hợp đồng bảo hiểm) 

 

1. Đỗ vỡ và khấu hao máy móc thiết bị điện tử. 

2. Tổn thất hậu quả. 

3. Trì hoãn, trưng thu hoặc giam giữ của nhà cầm quyền hoặc chính quyền địa phương. 

4. Thiệt hại trực tiếp do sâu bệnh, nấm móc hoặc ngưng tụ. 

5. Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho các chi phí, tổn thất hậu quả, trách nhiệm pháp lý hoặc 
những tổn thất và thiệt hại đối với tài sản trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ: 

(i) phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nguyên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất 
thải hạt nhân từ các vụ nổ nguyên liệu hạt nhân, 

(ii) chất phóng xạ, chất độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm khác từ vụ nổ nguyên liệu hạt 
nhân hoặc thành phần hạt nhân, 

(iii) Áp lực sóng do máy bay hay bất kỳ một loại thiết bị bay trên không có âm thanh hoặc siêu 
thanh. 

(iv) Chiến tranh, hành động xâm lược của ngoại thù, các hoạt động thù địch hay khiêu khích (dù 
chiến tranh có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn quân sự, khởi nghĩa, bạo động, 
cách mạng, binh biến hay đảo chính 

(v) Hành động khủng bố gây ra bởi một người hay nhiều người hành động thay mặt hay có liên 
quan đến bất kỳ tổ chức nào, 

(vi) xói mòn ven sông, ven biển, 

(vii) nâng giảm và sụt lún đất, 

(viii) Sự lún xuống của cấu trúc tòa nhà mới, 

(ix) Bất kỳ hành động ác ý hoặc cố ý sơ xuất của Người được bảo hiểm hay của Người đại diện 
cho Người được bảo hiểm. 

6. Ô nhiễm trừ khi xảy ra bất ngờ. 

7. Trách nhiệm sản phẩm. 

8. Trách nhiệm nghề nghiệp 

9. Rủi ro về máy tính. 

 

ĐIỀU KIỆN CHUNG 
 

1. Đơn bảo hiểm này và Bản Phụ lục sẽ được đọc chung với nhau như một hợp đồng và các từ ngữ, 
thuật ngữ có nghĩa riêng được đính kèm trong bất kỳ phần nào của Đơn Bảo Hiểm này hay Bản Phụ 
lục sẽ mang cùng nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất kỳ đâu. 

2. a) Trong trường hợp xãy ra tổn thất cho tài sản bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này thì Người được 
bảo hiểm phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bảo Minh và bằng chi phí của mình trong 
vòng 15 ngày sau khi xảy ra tổn thất gởi toàn bộ hồ sơ, bằng chứng liên quan đến vụ tổn thất 
cho Bảo Minh.  Trường hợp tổn thất do trộm cắp, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay 
cho cảnh sát địa phương. Và đối với các tổn thất ở Phần II, Người được bảo hiểm phải thông 
báo cho Bảo Minh chậm nhất sau 2 ngày. 

b) Người được bảo hiểm khi nhận được thông báo tai nạn và khiếu kiện từ bên thứ ba thì phải 
thông báo ngay bằng văn bản cho Bảo Minh với đầy đủ hồ sơ khiếu kiện, giấy mời hầu tòa và 
tiến trình kiện tụng Người được bảo hiểm và cung cấp mọi thông tin cần thiết giúp Bảo Minh 
có thể giải quyết bồi thường và tiến hành kiện tụng; 
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c) Người được bảo hiểm sẽ không chịu khoản chi phí nào chi việc phục hồi tổn thất, cũng như 
không thương lượng, chi trả, giải quyết, hứa hẹn hay từ chối khiếu kiện mà không có sự đồng 
ý của Bảo Minh. 

3. Bảo Minh được quyền, 

 a) Khi xảy ra bất kỳ tổn thất hay tổn hại nào cho tài sản được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này, 
có thể vào chiếm hữu tòa nhà hay nơi mà tổn thất, tổn hại xảy ra hay xử lý hợp lý đối với tài 
sản cứu vớt trong phạm vi hợp đồng cho phép và Người được bảo hiểm không được từ bỏ tài 
sản đó Bảo Minh.  

 b) đứng tên hoặc đại diện Người được bảo hiểm kiểm tra, kiểm soát và tiến hành các vụ khiếu 
kiện bằng chi phí của mình và bằng quyền lợi của mình nhưng trên danh nghĩa của Người 
được bảo hiểm đứng ra bồi thường cho bên thứ ba đối với các tổn thất được bảo hiểm theo đơn 
bảo hiểm này và Người được bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ thông tin để hỗ trợ mà Bảo Minh 
yêu cầu. 

4. Trong trường hợp Bảo Minh phát hiện có sự gian dối do Người được bảo hiểm hoặc những người 
đại diện cho Người được bảo hiểm trong các khiếu kiện để trục lợi bảo hiểm thì Người được bảo 
hiểm sẽ không nhận được quyền lợi bảo hiểm nào từ Bảo Minh. 

5. Bảo Minh sẽ không có trách nhiệm đối với tổn thất do trộm cắp ở phần I và phần III nếu trong thời 
gian bảo hiểm ngôi nhà bị bỏ hoang sau 15 ngày. 

6. Đơn bảo hiểm có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào khi Người được bảo hiểm có thông báo bằng văn bản 
đến Bảo Minh và phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh trên cơ sở Bảo Minh nhận được số phí tối thiểu 
cho khoản thời gian bảo hiểm ngắn hạn.  Bảo Minh cũng thông báo hủy đơn bảo hiểm trong vòng 7 
ngày bằng văn bản theo địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm có 
trách nhiệm trả cho Bảo Minh phần phí bảo hiểm tỷ lệ cho thời gian đã bảo hiểm 

7. Người được bảo hiểm phải sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ tài sản trước các 
tổn thất bất ngờ.   

8. Đơn bảo hiểm này sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất cứ trường hợp dưới đây trừ khi 
Người được bảo hiểm thông báo sửa đổi bổ sung và có sự đồng ý của Bảo Minh trước khi xảy ra 
tổn thất: 

a) Người được bảo hiểm thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc bất cứ công việc nào có ảnh 
hưởng đến địa điểm được bảo hiểm hoặc thay đổi tài sản được bảo hiểm bằng bất cứ phương 
cách nào mà làm tăng mức độ rủi ro của tài sản đó; 

b) Người được bảo hiểm di chuyển tài sản được bảo hiểm ra khỏi các địa điểm được bảo hiểm; 

c) các quyền lợi của tài sản được bảo hiểm trừ khi các quyền lợi này được chuyển giao hợp 
pháp. 

9. Xem xét đầy đủ các điều khoản trong đơn bảo hiểm có liên quan đến Người được bảo hiểm. Các kê 
khai trung thực trong giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để xác định trách nhiêm của 
Bảo Minh trong việc chi trả các bồi thường. 

10. Trường hợp xảy ra tổn thât tài sản đã được bảo hiểm dưới đơn bảo hiểm khác, Bảo Minh chỉ chi trả 
phần tỷ lệ bồi thường theo đơn bảo hiểm này.  

11. Mặc dù mọi quy định trái ngược trong đơn bảo hiểm này hay trong mọi bổ sung đi kèm, các bên 
thỏa thuận rằng phạm vi bảo hiểm của điều khoản này sẽ không 

a) bồi thường thiệt hại do xử phạt của tòa án ngoại trừ do một tòa án có thẩm quyền trong phạm 
vi được bảo hiểm, 

b) chi phí pháp lý mà người khiếu kiện Người được bảo hiểm phải gánh chịu nhưng không nằm 
trong phạm vi địa lý được bảo hiểm. 

Lưu ý: Bảo Minh chỉ có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm khi Người được bảo hiểm 
thực hiện đúng các điều kiện điều khoản và giới hạn pháp lý ghi trong đơn bảo hiểm. 
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ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 
Điều khoản về cam kết thanh toán phí bảo hiểm 

1.  Bất kể điều gì có thể trái ngược với mục đích của cam kết này với điều kiện là phụ thuộc và không 
phương hại đến điều khoản số 2 được nêu ở dưới đây, các bên bằng cam kết này thỏa thuận điều 
kiện tiên quyết để Người bảo hiểm có trách nhiệm đối với Hợp đồng bảo hiểm, Chứng nhận tái tục, 
Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận tạm thời là việc Người được bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí 
bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm, các đại lý hay môi giới bảo hiểm liên quan  

a)  trong vòng 30 ngày tính từ  

(i) ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay 
Chứng nhận bảo hiểm tạm thời;  

(ii)  ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong mỗi Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp 
đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục hoặc Chứng nhận bảo hiểm tạm 
thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung trùng với 
ngày cấp hoặc sau ngày cấp Sửa đổi bổ sung đó; hoặc   

(iii)  ngày cấp mỗi Sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng 
nhận tái tục bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực 
của phạm vi bảo hiểm theo Sửa đổi bổ sung là trước ngày cấp;  

HOẶC  

b)  Trường hợp Công ty bảo hiểm chấp nhận thanh toán phí bảo hiểm thành nhiều kỳ, thì phí 
được thanh toán trong vòng 30 ngày tính từ  

(i)  ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy 
chứng nhận bảo hiểm tạm thời cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ 
thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm  

(ii) ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp đồng 
bảo hiểm gốc (nếu có) cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ thanh 
toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo hiểm  

HOẶC  

c) khi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm dưới 30 ngày, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng 
bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời. 

2.  Trong trường hợp các khoản phí trên không được thanh toán đầy đủ cho Công ty bảo hiểm, các đại 
lý, môi giới bảo hiểm liên quan và không được thanh toán trong “thời hạn cam kết thanh toán phí” 
được quy định bên trên thì phạm vi bảo hiểm nêu trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái 
tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ bị hủy bỏ và Công ty bảo hiểm chỉ 
chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian các văn bản trên có hiệu lực đến ngày bị hủy bỏ. 

Điều khoản về loại tiền tệ 

Được hiểu và thỏa thuận rằng Phí bảo hiểm sẽ được thanh toán bằng Đô la Mỹ (USD) bằng séc hoặc 
chuyển khoản. Trong trường hợp phí bảo hiểm được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) (trực tiếp 
hay khấu trừ hay bất cứ hình thức nào) thì số tiền bảo hiểm trong đơn bảo hiểm sẽ được tự động chuyển 
sang theo Đồng Việt Nam (VND) theo cùng tỷ giá tại thời điểm thanh toán phí. Việc giải quyết bồi 
thường cũng sẽ được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá như trên. 

Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố 

Bất kể điều khoản này có trái ngược với quy định của đơn bảo hiểm, hoặc bất kỳ sửa đổi bổ sung nào của 
đơn bảo hiểm này, các bên đồng ý rằng đơn bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, các chi phí thuộc bất 
kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, là kết quả hoặc có liên quan đến hành động khủng bố 
bất kể các nguyên nhân khác hoặc sự cố góp phần đồng thời hoặc theo một trình tự tổn thất khác.   
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Cho mục đích hoạt động của sửa đổi bổ sung này, một hành động khủng bố có nghĩa là một hành động, 
bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với việc sử dụng bạo lực và hoặc đe doạ sử dụng bạo lực của bất 
kỳ một người hoặc một nhóm người, cho dù hành động một mình hoặc đại diện, hoặc có liên quan đến bất 
kỳ tổ chức, chính phủ, được thực hiện nhằm mục đích chính trị, tôn giáo, hệ tư tưởng, hoặc các mục đích 
tương tự, kể cả ý định gây ảnh hưởng đến chính quyền và/hoặc làm cho công chúng hoặc một bộ phận 
công chúng lo sợ. 

Sửa đổi bổ sung này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí dù dưới bất kỳ hình thức nao, trực tiếp hoặc gián 
tiếp gây ra bởi, phát sinh hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào được thực hiện nhằm kiểm soát, 
ngăn ngừa, trấn áp hoặc có liên quan đến hành động khủng bố 

Điều khoản loại trừ rủi ro máy tính 

PHẦN TỔN THẤT TÀI SẢN 

LOẠI TRỪ NHẬN BIẾT DỮ LIỆU  

Trừ khi Tổn Hại Tài Sản phát sinh do các Rủi Ro Đặc Biệt, Hợp Đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho 
bất kỳ Tổn Hại Tài Sản trực tiếp hay gián tiếp nào, có nguyên nhân phát sinh từ sự Hư Hỏng Hệ Thống. 
Và sự Hư Hỏng Hệ Thống này gây ra Tổn Hại Tài Sản (dù trực tiếp hay gián tiếp) của chính bản thân Hệ 
Thống hay bất kỳ Tài Sản Được Bảo Hiểm nào khác 

ĐỊNH NGHĨA 

Điểm loại trừ này được hiểu như sau 

1. Hư Hỏng Hệ Thống nghĩa là việc hư hỏng hay mất khả năng hoạt động của Hệ Thống (dù là tài sản 
thuộc quyền sở hữu hay không thuộc quyền sở hữu của Người Được Bảo Hiểm) 

a) trong việc nhận biết hay sữ dụng bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến ngày tháng (được hiểu là 
ngày tháng của năm 2000 hay bất kỳ ngày tháng niên lịch nào khác) một khi dữ liệu được 
thiết kế để hiển thị lịch ngày tháng. 

b) trong quá trình hoạt động tuân thủ bất kỳ lệnh nào được lập trình ngay trong Hệ Thống có sử 
dụng ngày tháng (được hiểu ngày tháng của năm 2000 hay bất kỳ ngày tháng niên lịch nào 
khác) 

2. HỆ THỐNG bao gồm máy vi tính, các thiết bị máy điện toán, điện tử hay cơ giới được nối kết với 
với phần cứng (hardware), phần mềm (software), các chương trình vi tính (programs), dữ liệu 
(data), các thiết bị sữ lý dữ liệu điện tử (electronic data processing equipment), các bộ vi xử lý 
(Microchips) và bất kỳ bộ phận nào hoạt động lệ thuộc vào bộ vi xử lý  

3. Bộ vi xử lý bao gồm các bản mạch tích hợp (integrated circuits) và các bộ điều khiển vi mạch 
(microcontrollers). 

4. Rủi Ro Đặc Biệt được hiểu là các rủi ro được chấp thuận bảo hiểm theo điều kiện điều khoản hợp 
đồng này. 

Các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ khác không thay đổi   

PHẦN TRÁCH NHIỆM 

LOẠI TRỪ NHẬN BIẾT DỮ LIỆU  

Bảo Minh sẽ không bồi thường cho bất cứ trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp 
gây ra bởi hay phát sinh từ Hư hỏng hệ thống. 

ĐỊNH NGHĨA 

Điểm loại trừ này được hiểu như sau 

1. Hư Hỏng Hệ Thống nghĩa là việc hư hỏng hay mất khả năng hoạt động của Hệ Thống (dù là tài sản 
thuộc quyền sở hữu hay không thuộc quyền sở hữu của Người Được Bảo Hiểm)  

a) trong việc nhận biết hay sữ dụng bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến ngày tháng (được hiểu là 
ngày tháng của năm 2000 hay bất kỳ ngày tháng niên lịch nào khác) một khi dữ liệu được 
thiết kế để hiển thị lịch ngày tháng. 
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b) trong quá trình hoạt động tuân thủ bất kỳ lệnh nào được lập trình ngay trong Hệ Thống có sử 
dụng ngày tháng (được hiểu ngày tháng của năm 2000 hay bất kỳ ngày tháng niên lịch nào 
khác) 

2. HỆ THỐNG bao gồm máy vi tính, các thiết bị máy điện toán, điện tử hay cơ giới được nối kết với 
với phần cứng (hardware), phần mềm (software), các chương trình vi tính (programs), dữ liệu 
(data), các thiết bị sữ lý dữ liệu điện tử (electronic data processing equipment), các bộ vi xử lý 
(Microchips) và bất kỳ bộ phận nào hoạt động lệ thuộc vào bộ vi xử lý. 

3. Bộ vi xử lý bao gồm các bản mạch tích hợp (integrated circuits) và các bộ điều khiển vi mạch 
(microcontrollers). 

Các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ khác không thay đổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ QUAN TRỌNG 

Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực và đầy đủ tất cả các 
dữ liệu mà Người được bảo hiểm biết hoặc có thể biết để không bị ảnh hưởng đến quyền được bồi 

thường từ Hợp đồng bảo hiểm này 
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