
        BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
 

QUY TẮC BẢO HIỂM CHÁY, N Ổ BẮT BUỘC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/ TT-BTC 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính) 

 

Chương I 
 NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Thông tư này quy ñịnh về chế ñộ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ñối với tài sản của các cơ sở 
có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc trong việc thực hiện chế ñộ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, 
nổ quy ñịnh tại Phụ lục 1 Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau ñây gọi tắt là 
Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP) có trách nhiệm tuân thủ các quy ñịnh tại Thông tư này và các quy 
ñịnh khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy ñịnh 
tại Phụ lục 1 Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP tham gia các loại hình bảo hiểm tài sản khác ( trong 
ñó phí bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ bắt buộc) phải ñảm bảo tuân thủ mức phí bảo hiểm bắt 
buộc ñối với rủi ro cháy, nổ theo Biểu phí quy ñịnh tại Phụ lục 3 của Thông tư này. 

3. ðối với các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính ñặc thù chưa ñược ñề cập hoặc ñề 
cập chưa ñầy ñủ trong Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm ñược phép 
thỏa thuận về ñiều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm và phải báo cáo Bộ Tài chính ñể theo dõi, quản 
lý. 

ðiều 3. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  

Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm:  

1. Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo;  

2. Máy móc thiết bị;  

3. Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác. 

Những tài sản trên ñược bảo hiểm khi giá trị của tài sản tính ñược thành tiền và ñược ghi 
trong Hợp ñồng bảo hiểm. 
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ðiều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp ñược Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và 
hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. 

2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ 
sở có nguy hiểm về cháy, nổ và ñược ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân 
nào khác.  

4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng ñột ngột với khối 
lượng lớn ñồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý ñến các vật xung quanh nhưng loại 
trừ: 

a) Tài sản ñược bảo hiểm bị phá huỷ hay hư hại do nồi hơi, thùng ñun nước bằng hơi ñốt, 
bình chứa, máy móc hoặc thiết bị mà áp suất bên trong tạo ra hoàn toàn do hơi nước tạo ra bị nổ 
(chứ không phải do bắt cháy từ nguồn nổ) nếu nồi hơi và những máy móc thiết bị ñó thuộc quyền 
sở hữu hay ñiều khiển của bên mua bảo hiểm. 

b) Bình chứa, máy móc hay thiết bị hoặc chất liệu bên trong các dụng cụ ñó bị hư hại hay 
phá huỷ do nổ các chất liệu ñó (ñiểm loại trừ này không áp dụng trong trường hợp bảo hiểm 
cháy, nổ xăng dầu). 

5. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ là các cơ sở ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 Nghị ñịnh số 
35/2003/Nð-CP.   

6. Mức khấu trừ là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm. 
Mức khấu trừ ñược quy ñịnh tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương II 
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. Hợp ñồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc  

Nội dung Hợp ñồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ñược quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 9 Nghị 
ñịnh số 130/2006/Nð-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 130/2006/Nð-CP). Trên cơ sở Hợp ñồng bảo 
hiểm ñã ký kết, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo 
hiểm. Mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

ðiều 6. Số tiền bảo hiểm  

1. Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia 
bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời ñiểm tham gia bảo hiểm.  

2. Trường hợp không xác ñịnh ñược giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các 
bên thoả thuận. Cụ thể như sau: 
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a. Trường hợp ñối tượng ñược bảo hiểm là tài sản thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành 
tiền theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế mới của tài sản tại thời ñiểm tham gia bảo hiểm do 
doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận. 

b. Trường hợp ñối tượng ñược bảo hiểm là hàng hoá (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, 
thành phẩm) thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo khai báo của bên mua bảo hiểm.   

ðiều 7. Hiệu lực bảo hiểm 

Hiệu lực bảo hiểm bắt ñầu và kết thúc theo quy ñịnh tại Hợp ñồng bảo hiểm, trừ trường 
hợp chấm dứt hợp ñồng bảo hiểm theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 8. Huỷ bỏ bảo hiểm 

1. Hợp ñồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực một phần ñối với một hoặc một số hạng mục 
tài sản: 

a) Bị tháo dỡ hoặc di chuyển ra ngoài khu vực hoặc ñịa ñiểm ñã ñược quy ñịnh tại hợp 
ñồng bảo hiểm. 

b) Không còn thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng hợp pháp của bên mua bảo 
hiểm. 

2. Hợp ñồng bảo hiểm có thể bị hủy bỏ toàn bộ trong các trường hợp sau: 

a) Bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hợp ñồng nếu trong thời hạn hợp ñồng bảo hiểm 
ñang có hiệu lực chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản 
cho doanh nghiệp bảo hiểm biết trước mười lăm (15) ngày. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể 
từ ngày nhận ñược thông báo huỷ bỏ, nếu doanh nghiệp bảo hiểm không có ý kiến thì hợp ñồng 
bảo hiểm mặc nhiên ñược huỷ bỏ, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm 
80% số phí bảo hiểm tương ứng với thời gian huỷ bỏ. 

b) Doanh nghiệp bảo hiểm ñơn phương ñình chỉ hợp ñồng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. Quyền của bên mua bảo hiểm  

1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm ñược phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 
ñể mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan ñến 
việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp ñồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, ñầy ñủ và chính xác theo 
quy ñịnh của hợp ñồng bảo hiểm. 

4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của hợp ñồng bảo hiểm 
nhưng không trái với các quy ñịnh của pháp luật. 

5. ðược hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch 
vụ ñối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc ñược tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp ñối 
với ñơn vị hành chính sự nghiệp. 
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6. Khởi kiện dân sự ñối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện 
không ñúng quy ñịnh tại Hợp ñồng bảo hiểm và pháp luật có liên quan. 

ðiều 10. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm 

1. Tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy ñịnh tại Khoản 2 
ðiều 13 Nghị ñịnh số 130/2006/Nð-CP. 

3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai ñầy ñủ, trung thực mọi 
chi tiết có liên quan ñến hợp ñồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. 

4. ðóng phí bảo hiểm ñầy ñủ, theo thời hạn và phương thức ñã thoả thuận trong hợp ñồng 
bảo hiểm và thực hiện ñầy ñủ các nghĩa vụ khác ñược quy ñịnh trong hợp ñồng bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc. 

5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay ñổi mức ñộ 
rủi ro ñể ñiều chỉnh ñiều kiện và mức phí bảo hiểm. 

6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp ñồng bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc. 

7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ các quy ñịnh về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy ñịnh tại 
ðiều 23 Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP. 

b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm ñể phối hợp giải quyết và thông báo bằng 
văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm.  

c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên 
mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý 
cần thiết ñể bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm 
ñòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành ñộng cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm 
phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát ñiều tra biết. 

d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp 
bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa ñơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê 
khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản 
và chứng từ kế toán ñể kiểm tra. 

8. Áp dụng các biện pháp ñề phòng, hạn chế tổn thất theo quy ñịnh của pháp luật. 

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy ñịnh tại ðiều này, doanh 
nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo 
mức ñộ lỗi của bên mua bảo hiểm.   

 
ðiều 11. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm 

1. Thu phí bảo hiểm theo quy ñịnh tại hợp ñồng bảo hiểm và không thấp hơn biểu phí bảo 
hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy ñịnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.  
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2. Từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm không thực hiện ñầy ñủ 
các ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 13 Nghị ñịnh số 
130/2006/Nð-CP.  

3. Yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ sách kế toán, chứng từ kế toán ñể kiểm tra các 
số liệu ñã ñược thông báo. 

4. Từ chối giải quyết bồi thường ñối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 
theo quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh số 130/2006/Nð-CP và ðiều 16 Thông tư này.  

 
ðiều 12. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm 

1. Thực hiện bảo hiểm cháy, nổ theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Tổ chức tuyên truyền về chế ñộ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; hướng dẫn, tạo ñiều kiện 
thuận lợi ñể bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm. 

3. Bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc khi bên mua bảo hiểm ñã thực hiện các ñiều kiện về 
phòng cháy và chữa cháy theo quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 10 Thông tư này. 

4. Giải thích ñầy ñủ cho bên mua bảo hiểm những thông tin liên quan ñến quyền lợi, nghĩa 
vụ của bên mua bảo hiểm và của doanh nghiệp bảo hiểm; cung cấp cho bên mua bảo hiểm nội 
dung biểu phí, quy tắc bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành. 

5. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp chặt chẽ với bên 
mua bảo hiểm và các cơ quan chức năng ñể giải quyết sự việc, thu thập các thông tin cần thiết có 
liên quan nhằm xác ñịnh nguyên nhân và mức ñộ thiệt hại do sự kiện bảo hiểm gây ra.  

6. Khi hồ sơ bồi thường ñầy ñủ theo quy ñịnh tại ðiều 17 của Thông tư này, doanh nghiệp 
bảo hiểm phải giải quyết bồi thường trong thời hạn quy ñịnh tại ðiều 18 Thông tư này. 

7. Phối hợp với cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bên mua 
bảo hiểm thực hiện chế ñộ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và ñề phòng, hạn chế tổn thất ñối với cơ 
sở ñược bảo hiểm. 

8. ðóng góp kinh phí ñể phục vụ cho các hoạt ñộng phòng cháy và chữa cháy theo quy 
ñịnh của pháp luật. Mức ñóng góp hàng năm bằng 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ñã 
thu ñược tương ứng với mức trách nhiệm thực giữ lại của doanh nghiệp bảo hiểm.  

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, 
doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chuyển số tiền ñóng góp kinh phí hoạt ñộng phòng cháy 
và chữa cháy vào Tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mở tại Kho bạc nhà nước Trung ương và 
báo cáo tình hình thực hiện theo Phụ lục 5 và Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi 
về Bộ Tài chính. 

9. Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quý, năm quy 
ñịnh tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

-  Báo cáo quý: Chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày kết thúc quý (bao gồm cả bản 
cứng và bản mềm). 

-  Báo cáo năm: Chậm nhất là chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm (bao gồm cả 
bản cứng và bản mềm). 
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10. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

11. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm các quy ñịnh tại Thông tư này sẽ bị xử 
phạt tương ứng với hành vi vi phạm quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 41/2009/Nð-CP ngày 05 tháng 5 
năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 

ðiều 13. Trách nhiệm bảo hiểm 

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá: 

1. Số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản và tổng cộng lại, không vượt quá 
tổng số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm tại thời ñiểm xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

2. Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi bồi thường bất kỳ tài sản nào bị mất mát, hủy hoại hay 
hư hại xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ñã ñồng ý khôi 
phục lại số tiền bảo hiểm sau mỗi lần thanh toán bồi thường. 

ðiều 14. Giám ñịnh tổn thất 

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức ñược doanh nghiệp 
bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám ñịnh tổn thất ñể xác ñịnh nguyên nhân và mức ñộ tổn thất. 
Chi phí giám ñịnh tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu. 

2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về 
nguyên nhân và mức ñộ tổn thất thì có thể trưng cầu giám ñịnh ñộc lập. Trong trường hợp các 
bên không thoả thuận ñược việc trưng cầu giám ñịnh viên ñộc lập thì một trong các bên ñược yêu 
cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ ñịnh giám ñịnh viên ñộc 
lập. Kết luận của giám ñịnh viên ñộc lập có giá trị bắt buộc ñối với các bên. 

ðiều 15. Hình thức bồi thường 

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận một trong các hình 
thức bồi thường sau ñây: 

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại; 

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác; 

c) Trả tiền bồi thường. 

2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thỏa thuận 
ñược về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ ñược thực hiện bằng tiền 

3. Trong trường hợp bồi thường theo quy ñịnh tại ñiểm b và ñiểm c khoản 1 ðiều này, 
doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi ñã thay thế hoặc bồi thường 
toàn bộ theo giá thị trường của tài sản. 

ðiều 16. Loại tr ừ trách nhiệm bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường nếu thiệt hại do một trong 
những nguyên nhân sau ñây gây ra: 

a) ðộng ñất, núi lửa phun hay những biến ñộng khác của thiên nhiên. 
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b) Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt. 

c) Tài sản chịu tác ñộng của một quá trình xử lý có dùng nhiệt. 

d) Sét ñánh trực tiếp vào tài sản ñược bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ. 

ñ) Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ. 

e) Thiệt hại xảy ra ñối với máy móc, thiết bị ñiện hay các bộ phận của thiết bị ñiện do 
chạy quá tải, quá áp lực, ñoản mạch, tự ñốt nóng, hồ quang ñiện hay rò ñiện do bất kỳ nguyên 
nhân nào, kể cả do sét ñánh. 

g) Những thiệt hại do hành ñộng cố ý gây cháy, nổ của bên mua bảo hiểm nhằm mục ñích 
ñòi bồi thường thiệt hại theo Hợp ñồng bảo hiểm. 

h) Những thiệt hại do bên mua bảo hiểm cố ý vi phạm các quy ñịnh về phòng cháy và 
chữa cháy ñể xảy ra cháy, nổ. 

i) Hàng hoá nhận uỷ thác hay ký gửi trừ khi những hàng hoá ñó ñược xác nhận trong giấy 
chứng nhận bảo hiểm là ñược bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm theo quy 
ñịnh. 

k) Tiền, kim loại quý, ñá quý, chứng khoán, thư bảo lãnh, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh 
doanh, tài liệu lưu trữ trong máy tính ñiện tử, bản mẫu, văn bằng, khuôn mẫu, bản vẽ, tài liệu 
thiết kế, trừ khi những hạng mục này ñược xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

l) Chất nổ, trừ khi ñược xác nhận là ñược bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

m) Những tài sản mà vào thời ñiểm xảy ra tổn thất, ñược bảo hiểm theo ñơn bảo hiểm hàng 
hải hoặc thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo ñơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá trách 
nhiệm bồi thường theo ñơn bảo hiểm hàng hải. 

n) Những thiệt hại do cháy, nổ gây ra cho bên thứ ba. 

o) Những thiệt hại ñối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính. 

p) Những thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra. 

q) Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khác theo quy ñịnh của pháp luật 
hoặc do các bên thỏa thuận. 

2. ðối với những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên (trừ trường hợp quy 
ñịnh tại ðiểm g và ðiểm h, Khoản 1 của ðiều này), nếu bên mua bảo hiểm có nhu cầu bảo hiểm 
và doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm thì các bên vẫn có thể giao kết hợp ñồng bảo 
hiểm bổ sung cho những sự kiện ñó.  

ðiều 17. Hồ sơ yêu cầu bồi thường 

1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 

2. Hợp ñồng bảo hiểm.  

3. Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận ñủ 
ñiều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 
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4. Biên bản giám ñịnh của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người ñược doanh nghiệp bảo 
hiểm ủy quyền. 

5. Biên bản giám ñịnh nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất. 

6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại. 

ðiều 18. Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường 

1. Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra 
sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 
2. Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là mười lăm (15) ngày 

kể từ khi nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 
 
Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho 

bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ 
sơ yêu cầu bồi thường. 

 
ðiều 19. Giải quyết tranh chấp 

 Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp ñồng bảo hiểm, nếu không giải quyết ñược bằng thương 
lượng giữa các bên sẽ ñược ñưa ra Toà án nơi cư trú của bị ñơn ñể giải quyết. Thời hiệu khởi 
kiện các tranh chấp liên quan ñến hợp ñồng bảo hiểm này là ba (03) năm kể từ thời ñiểm phát 
sinh tranh chấp. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không còn giá trị. 
 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
ðiều 20. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành  
 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2011 và thay thế Quyết ñịnh số 

28/2007/Qð-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy 
tắc, Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp bảo hiểm, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 
 
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, ñề nghị phản ánh kịp thời về Bộ 
Tài chính ñể nghiên cứu, giải quyết./. 
 
 
  
  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

(ðã ký) 
 
 

Tr ần Xuân Hà 
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PHỤ LỤC 2:  MỨC KHẤU TRỪ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 220/2010/ TT-BTC 
 ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính) 

  

  Mức khấu trừ tối thiểu ñược quy ñịnh như sau: 

     ðơn vị tính: USD 

Số tiền bảo hiểm Mức khấu trừ tối thi ểu 

ðến    100.000 

Trên  100.000 ñến 500.000 

Trên 500.000 ñến 2.500.000 

Trên 2.500.000 ñến 5.000.000 

Trên 5.000.000 ñến 10.000.000 

Trên 10.000.000 

200 

500 

1.000 

2.000 

3.000 

5.000 

     

  

 


