
 

QUY TẮC 

BẢO HIỂM BẢNG HIỆU ĐÈN QUẢNG CÁO 
 

Hợp đồng bảo hiểm số: ……………….. 
 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm gởi Giấy yêu cầu bảo hiểm có ký tên và yêu cầu bảo hiểm đề ngày như 
được ghi trong Bản tóm lược hợp đồng là cơ sở của hợp đồng này yêu cầu Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo 
Minh (dưới đây gọi tắt là “Bảo Minh”) bảo hiểm theo nội dung như sau cho thời hạn được nêu trong Bản 
tóm lược hợp đồng và Người được bảo hiểm đóng khoản phí bảo hiểm đầu tiên cho hợp đồng bảo hiểm 
này. 

Hợp đồng bảo hiểm này xác nhận rằng trong thời hạn được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng hay trong 
thời gian tái tục mà Người được bảo hiểm đóng và được Bảo Minh chấp nhận phí tái tục thì Bảo Minh 
căn cứ theo các điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này hay trong Sửa đổi bổ 
sung sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với: 

PHẦN I - TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI (VẬT CHẤT):  

Tổn thất hay thiệt hại xảy ra cho thiết bị hay bất kỳ bộ phận nào như đã được miêu tả trong Bản tóm lược 
hợp đồng do: 
 

(a) các nguyên nhân bất ngờ từ bên ngoài bên ngoài; 
 
(b) cháy, sét đánh, nổ không phải do bản thân thiết bị hoặc mất trộm; 

LOẠI TRỪ: 

Trong mọi trường hợp, Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào do 
các nguyên nhân sau: 

(i) Chập cầu chì hay cháy bóng đèn (đèn tròn và/hoặc đèn ống) do đoản mạch hay bất kỳ hư hỏng 
đổ vỡ nào khác có nguyên nhân từ điện hoặc cơ. 

(ii) Sửa chữa, làm vệ sinh, di chuyển hoặc lắp đặt, hao mòn tự nhiên, xuống cấp hoặc lão hóa; 

(iii) Thiệt hại đối với đèn ống trừ khi kính bị vỡ; 

(iv) Quá tải, quá nóng hay dơ bẩn; 

(v) Điều kiện khí quyển. 

 

PHẦN II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 

Bảo Minh sẽ bồi thường tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả 
trong trường hợp: 
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(a) Thương tật thân thể do không cố ý đối với bất kỳ người nào không phải người nhà của Người 
được bảo hiểm hay được Người được bảo hiểm thuê mướn vào thời điểm xảy ra sự cố dẫn đến 
khiếu nại; 

(b) Thiệt hại trực tiếp do không cố ý đối với tài sản không thuộc sở hữu, được giám sát hoặc được 
điều khiển bởi Người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào được Người được bảo hiểm thuê 
mướn 

xảy ra do hay gây ra bởi bất kỳ hư hỏng nào của thiết bị nói trên. 

LOẠI TRỪ: 

Trong mọi trường hợp, Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường nào đối với: 

(i) Trách nhiệm có tính hợp đồng, giao kèo. 

NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG CHO PHẦN I & II 

Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường nào đối với: 

(i) Tổn thất hậu quả bởi bất kỳ lý do nào; 

(ii) Bất kỳ tai nạn, tổn thất, thiệt hại và/hoặc trách nhiệm; 
  

trực tiếp hay gián tiếp, gần hay xa, xảy ra bởi, được góp phần bởi hoặc có thể xảy ra có liên quan đến 
bão, lụt, sóng thần, vòi rồng, núi lửa phun, động đất hay các thảm họa thiên nhiên khác, chiến tranh, 
địch họa hay các hoạt động quân sự (dù trước hay sau chiến tranh), nội chiến, đình công, nổi loạn, 
bạo động dân sự, binh biến, lực lượng tiếm quyền hoặc bởi hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của các sự 
cố kể trên và trong trường hợp phát sinh khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo 
hiểm sẽ phải chứng minh tai nạn tổn thất thiệt hại bất ngờ và/hoặc trách nhiệm đã phát sinh độc lập 
và không hề liên quan hoặc gây ra bởi hoặc dính liếu tới bất kỳ những sự kiện đã đề cập hoặc bất kỳ 
hậu quả của chúng và nếu không đưa ra được bằng chứng như vậy, Bảo Minh sẽ không có trách 
nhiệm bồi thường bất kỳ khoản nào cho khiếu nại đó. 

(iii) (a) Tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại đối với bất kỳ tài sản nào hay bất kỳ tổn thất hoặc chi phí 
nào là hậu quả, là phát sinh từ tổn thất đó hay bất kỳ tổn thất hậu quả nào; 

(b) bất kỳ trách nhiệm pháp lý dù do nguyên nhân nào 

trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, góp phần bởi hay xảy ra do phóng xạ ion hóa hoặc nhiễm xạ từ 
nguyên liệu hạt nhân hay chất thải hạt nhân do sự bốc cháy (phân hủy) của nguyên liệu hạt nhân. 

ĐIỀU KIỆN 

1. Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm: 

(a) Nếu khai báo thiếu hoặc các chi tiết quan trọng bị bỏ qua trong Giấy yêu cầu bảo hiểm 

(b) Nếu sau khi bảo hiểm có hiệu lực, khả năng rủi ro tăng do bất kỳ nguyên nhân nào trừ khi được 
Bảo Minh chấp nhận bằng văn bản. 

2. Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh ngay lập tức sau khi xảy ra sự cố 
và trong trường hợp xảy ra khiếu nại bồi thường Người được bảo hiểm phải cung cấp tất cả các 
thông tin và sự hỗ trợ mà Bảo Minh yêu cầu. Mọi thư khiếu nại, trát đòi, lệnh triệu tập mà Người 
được bảo hiểm nhận được phải ngay lập tức giao cho Bảo Minh. Người được bảo hiểm cũng phải 
thông báo cho Bảo Minh ngay lập tức bằng văn bản khi biết bất kỳ phán quyết khởi tố hay thương tật 
chết người nào có thể xảy ra do các sự cố mà có thể gây ra khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này. 
Trong trường hợp trộm cắp hay hành động phạm pháp có thể gây ra khiếu nại theo hợp đồng bảo 
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hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo lập tức cho cảnh sát và hợp tác với Bảo Minh trong 
việc tìm kiếm bằng chứng tội phạm. 

3. Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm không được đưa ra bất kỳ một sự thừa 
nhận, đề xuất, hứa hẹn thanh toán hay bồi thường nào mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của 
Bảo Minh. Nếu cần thiết, Bảo Minh có quyền tiếp nhận và chỉ đạo nhân danh Người được bảo hiểm 
việc biện hộ hay giải quyết khiếu nại, hoặc nhân danh Người được bảo hiểm hay quyền lợi của họ 
khởi kiện hay bằng cách khác đòi bồi thường thiệt hại và có toàn quyền trong việc tiến hành kiện 
tụng hay giải quyết khiếu nại và Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Minh tất cả thông tin 
và sự trợ giúp mà Bảo Minh yêu cầu. 

4. Trong trường hợp bất kỳ người nào nhận được khoản bồi thường hoặc chi phí, hoặc cả hai mà khoản 
tiền đó lớn hơn mức trách nhiệm tối đa của Bảo Minh thì Người được bảo hiểm phải trả phần phụ 
trội và chi phí phát sinh theo tỷ lệ mà phần phụ trội phải gánh trong khoản tiền chi trả. Người được 
bảo hiểm phải trả ngay lập tức phần của mình trong khoản các chi phí nói trên cho Bảo Minh theo 
yêu cầu. 

5. Trong trường cần thiết, Bảo Minh sẽ giải trừ trách nhiệm của mình bằng cách trả cho Người được 
bảo hiểm toàn bộ khoản tiền tối đa mà Bảo Minh phải chịu trách nhiệm hay phần còn lại của khoản 
tối đa đó nếu như đã có sự chi trả nào được thực hiện. Trong trường hợp đó Bảo Minh sẽ chấm dứt 
sự theo đuổi việc thương lượng kiện tụng có liên quan đến khiếu nại bồi thường và sẽ không chịu 
trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nào đối với những vụ việc có liên quan đến xảy ra sau ngày chi 
trả nói trên. Người được bảo hiểm không được yêu cầu bồi thường với lý do là Bảo Minh phải hành 
động theo quy tắc này quy định. 

6. Tùy theo sự lựa chọn của mình, Bảo Minh sẽ sửa chữa, phục hồi hay thay thế bảng hiệu, đèn quảng 
cáo hay một phần thiệt hại của nó hoặc sẽ trả bằng tiền khoản tổn thất hay thiệt hại. Trách nhiệm của 
Bảo Minh sẽ không vượt quá giá trị thực tế của phần bị thiệt hại hoặc mất mát và không vượt quá 
mức trách nhiệm được ghi trong Bản tóm lược hợp đồng thuộc Phần I hoặc giá trị của bảng hiệu, đèn 
quảng cáo vào thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại, khoản nào thấp hơn sẽ được áp dụng. 

7. Người được bảo hiểm phải thực hiện toàn bộ những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ bảng hiệu, đèn 
quảng cáo khỏi tổn thất hay thiệt hại và duy trì chúng ở tình trạng hoạt động hữu hiệu. Bảo Minh có 
toàn quyền kiểm tra bảng hiệu, đèn quảng cáo hay bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ lúc nào. Trong 
trường hợp xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm phải thực hiện những biện pháp thích hợp để đề 
phòng tổn thất thiệt hại tiếp theo. 

8. Bảng hiệu, đèn quảng cáo được mô tả trong Bản tóm lược hợp đồng phải được kiểm tra giám định 
thường xuyên ít nhất sáu tháng một lần bởi thợ điện và kỹ sư đủ năng lực pháp lý. Bản báo cáo của 
họ chứng nhận đèn quảng cáo hoạt động tốt và được gắn chặt một cách hợp lý vào giá đỡ. Phần chân 
của toàn bộ cấu trúc phải đạt độ vững chắc thích hợp và được cố định vào nền đất hoặv mặt sàn (nếu 
có trường hợp đó) phải được nộp cho Bảo Minh ngay lập tức. 

9. Bảo Minh có thể hủy hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thông báo bằng thư bảo đảm cho Người 
được bảo hiểm trước 7 (bảy) ngày theo địa chỉ được biết sau cùng và trong trường hợp đó sẽ trả lại 
cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm tỷ lệ với thời gian còn lại. Người được bảo hiểm cũng 
vào bất kỳ lúc nào có thể hủy hợp đồng bảo hiểm bằng thông báo trước 7 (bảy) ngày (với điều kiện 
chưa có khoản bồi thường nào được trả trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực) và Người được bảo 
hiểm chỉ phải đóng khoản phí theo biểu phí ngắn hạn của Bảo Minh cho thời gian bảo hiểm có hiệu 
lực. 

10. Nếu vào thời điểm xảy ra tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại, tổng tài sản được bảo hiểm có giá trị lớn 
hơn số tiền bảo hiểm thì Người được bảo hiểm phải tự bảo hiểm cho phần chênh lệch và phải gánh 
chịu phần tổn thất theo tỷ lệ tương ứng. Mọi hạng mục tài sản theo hợp đồng bảo hiểm này sẽ được 
xét bồi thường riêng rẽ căn cứ theo quy tắc này. 
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11. Nếu vào thời điểm xảy ra sự cố có khoản hay các khoản bồi thường nào khác (dù là của Người được 
bảo hiểm hay của bất kỳ người nào khác) cùng chịu trách nhiệm thì Bảo Minh sẽ không đóng góp 
nhiều hơn phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ. 

12. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, nếu có tổn thất xảy ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm, 
Bảo Minh sẽ bồi thường cho đại diện của Người được bảo hiểm với điều kiện đại diện của Người 
được bảo hiểm phải thực hiện đầy đủ các điều kiện, điều khoản và điểm loại trừ của hợp đồng bảo 
hiểm này như Người được bảo hiểm. 

13. Mọi tranh chấp phát sinh theo hợp đồng bảo hiểm này sẽ được giải quyết bởi một trọng tài do các 
bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không đồng ý trong việc chọn một trọng tài chung thì mỗi 
bên chỉ định một trọng tài trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu như vậy bằng văn bản 
từ bên kia. Nếu hai trọng tài không thống nhất với nhau thì cả hai chỉ định bằng văn bản một trọng 
tài thứ ba, trọng tài thứ ba này sẽ chủ trì cuộc họp của cả ba trọng tài và quyết định của họ sẽ là điều 
kiện tiên quyết cho bất kỳ khiếu nại nào đối với Bảo Minh. Nếu Bảo Minh từ chối trách nhiệm đối 
với bất kỳ khiếu nại nào của Người được bảo hiểm và không có sự phản hồi nào trong vòng mười hai 
tháng kể từ khi việc từ chối được gửi đến trọng tài theo các quy định của hợp đồng bảo hiểm này thì 
coi như Người được bảo hiểm chấp nhận bãi bỏ khiếu nại và sau đó cũng sẽ không được bồi hoàn. 

14. Việc tuân thủ các điều kiện, điều khoản và sửa đổi bổ sung của hợp đồng bảo hiểm này và sự trung 
thực của lời khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết ràng buộc bất kỳ trách 
nhiệm nào của Bảo Minh để bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này. 
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CAM KẾT THANH TOÁN PHÍ 
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 Bảo Minh, các đại lý hay môi giới bảo hiểm liên quan  

nếu thời hạn bảo hiểm là từ 30 ngày trở lên, trong vòng 30 ngày tính từ  (a)  

(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 Bảo Minh 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 Bảo Minh, 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 Bảo Minh chỉ 
chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian các văn bản trên có hiệu lực đến ngày bị hủy bỏ.  

 

Bảo Minh - Bảo hiểm Bảng hiệu đèn quảng cáo_03.06  Trang 5/5  


