
 

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG                                          

VỀ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/2020–BM/HH ngày 01/07/2020 

của Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh) 

Với điều kiện Người được bảo hiểm có yêu cầu và nộp thêm phí bảo hiểm đồng thời 

được ghi rõ trên đơn bảo hiểm, BẢO MINH đồng ý mở rộng điều kiện bảo hiểm về 

định biên, bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn thuyền viên tàu cá theo các quy định sau 

đây:  

1. Chấp nhận bồi thường cho một trong các trường hợp: 

1.1 Thiếu định biên: Tàu được bảo hiểm không bố trí đầy đủ định biên theo qui 

định của luật pháp nhưng thiếu không quá 01 (một) thủy thủ hoặc thợ máy. 

1.2 Thiếu bằng cấp: Tàu được bảo hiểm có không quá 01 (một) thuyền viên đảm 

nhận chức danh thuyền phó hoặc thợ máy không có bằng cấp hoặc chứng chỉ 

chuyên môn theo qui định của luật pháp. 

1.3 Thuyền trưởng hoặc Máy trưởng có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn 

nhưng thấp hơn một hạng theo qui định của luật pháp. 

2. Áp dụng chế tài 10% số tiền bồi thường. 

3. Các quy định khác giữ nguyên không thay đổi. 

Ghi chú: 

 Thuyền viên: Là những thuyền viên có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên/danh sách 

thuyền viên xuất/nhập bến có xác nhận của cơ quan chức năng và có mặt trên tàu 

cá được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra sự cố. 

 Cụm từ “chấp nhận bồi thường” nêu trên được hiểu và chỉ áp dụng đối với các tổn 

thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm tàu cá hiện hành của 

Bảo Minh.  
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