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Sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới

Một số câu hỏi thi



Là hậu quả pháp lý do nhà nước bắt buộc
bên vi phạm nghĩa vụ dân sự phải thực hiện
đúng các nghĩa vụ dân sự của mình hoặc
phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm
nghĩa vụ của mình gây ra.

Trách nhiệm dân sự (TNDS)

Là những người bị thiệt hại về thân thể
và tài sản do xe cơ giới gây ra, loại trừ
người trên xe, lái phụ xe và hành khách
trên chính chiếc xe đó, chủ sở hữu xe trừ
trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ
chức, cá nhân khác chiếm hữu, sử dụng
chiếc xe đó.

Bên thứ ba

Hành động cố ý gây thiệt hại
Là việc một người nhận thức rõ hành vi của
mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn
thực hiện và mong muốn hoặc không mong
muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra

Xe cơ giới

Bao gồm xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công,
xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại
xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an
ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc, và sơ mi
rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy
kéo), xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe
gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể
cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) có tham
gia giao thông.
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Là tổ chức, cá nhân sở hữu xe ô tô hoặc
được chủ sở hữu xe ô tô giao chiếm hữu,
sử dụng hợp pháp xe ô tô; hoặc cá nhân,
tổ chức là chủ sở hữu thực tế chưa làm
thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có
Hợp đồng mua bán.

Chủ xe
CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

Là giá mua bán trung bình của chiếc xe
tương tự cùng năm sản xuất, cùng hãng
sản xuất (make), cùng mẫu xe (model),
cùng km lăn bánh, cùng mục đích sử dụng
chào bán trên thị trường ngay tại thời
điểm xác định giá trị thị trường của xe.

Giá Thị Trường Thời gian sử dụng xe
Là khoảng thời gian tính từ tháng đăng ký lần
đầu tại Việt Nam đến tháng giao kết hợp đồng
bảo hiểm. Đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng
ở nước ngoài, thì thời gian sử dụng tính từ
tháng một của năm sản xuất đến tháng giao kết
hợp đồng.

Xe ô tô

Là loại phương tiện giao thông đường bộ chạy
bằng động cơ của chính nó và có từ bốn bánh
trở lên, bao gồm các loại xe đã được quy định
theo TCVN phương tiện giao thông đường bộ -
kiểu – định nghĩa và thuật ngữ hiện hành.
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- Là xe cơ giới hai hoặc ba bánh

- Dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên

- Tải trọng bản thân không vượt quá 400kg đối với
xe máy hai bánh và 500kg đối với xe máy 3 bánh

Môtô – xe máy
CÁC KHÁI NIỆM CHUNG

Được BHBV cấp cho Chủ xe, là bằng
chứng kí kết Hợp đồng bảo hiểm và
được điều chỉnh theo quy tắc bảo hiểm

Giấy chứng nhận BH/ Đơn BH Hiệu lực bảo hiểm
Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đến
lúc kết thúc bảo hiểm được ghi trên
Giấy chứng nhận bảo hiểm

Người khác ngồi trên xe

Là người được chủ xe hoặc người điều 
khiển chiếc xe đó cho phép lên xe.
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BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CHỦ XE CƠ 
GIỚI

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

MỘT SỐ SẢN PHẨM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI CỦA BẢO VIỆT



(Thực hiện theo Thông tư
22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016)
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Người được bảo hiểm

Chủ xe cơ giới, kể cả người nước
ngoài tham gia giao thông trên Lãnh
thổ Việt Nam

Là trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Bao gồm:
• TNDS đối với bên thứ ba
• TNDS của chủ xe đối với hành khách

(xe kinh doanh vận chuyển hành khách)

Đối tượng bảo hiểm

• Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân
thể, tính mạng và tài sản đối với
bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.

• Thiệt hại về thân thể và tính 
mạng của hành khách theo hợp 
đồng vận chuyển hành khách do 
xe cơ giới gây ra.

Phạm vi bảo hiểm
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Loại trừ bảo hiểm
Ø Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe và/hoặc lái xe, hoặc của người bị thiệt

hại.

Ø Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe
và/hoặc lái xe cơ giới.

Ø Lái xe không có giấy phép lái xe hợp lệ

Ø Thiệt hại có tính chất gây ra hậu quả gián tiếp.
Ø Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn
Ø Chiến tranh và nguyên nhân tương tự (Khủng bố, động đất..)
Ø Thiệt hại về tài sản đặc biệt bao gồm: Vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ

có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
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Phí bảo hiểm và mức trách nhiệm

MOTO-XE MÁY Ô TÔ

Phí bảo hiểm
Xe <= 50cm3 55,000 VND

Xe >50cm3 60,000 VND

Mức trách nhiệm
Về người 100 tr/người/vụ

Về tài sản 50 tr/vụ

Phí bảo hiểm
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-
BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính

Mức trách nhiệm
Về người 100 tr/người/vụ

Về tài sản 100 tr/vụ

(Phí chưa bao gồm 10%VAT)
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Quyền lợi bảo hiểm 

Thiệt hại về người

• Trả theo quy định tại phụ lục 6 – Thông tư 22/2016/TT-BTC của BTC.
• Trường hợp lỗi hoàn toàn do nạn nhân thì mức bồi thường thiệt hại về người bằng 

50% mức bồi thường quy định tại phụ lục 6 – Thông tư 22 của BTC

Thiệt hại về tài sản
• Thiệt hại về tài sản/1 vụ tai nạn: được xác định theo thiệt hại thực tế và mức độ lỗi

của chủ xe (không vượt quá mức trách nhiệm BH).
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A B

Chi phí sửa chữa 200 tr đồng 100 tr đồng

Lỗi 30% 70%

Công ty bảo hiểm X Y
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A BX Y
30% x 100tr = 30tr

70% x 200tr = 140tr
30 tr 100 tr



MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM
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MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM Ô TÔ 



Hỏi và đáp
Thời hạn BH áp dụng đối với BH TNDS Bắt buộc?

Trường hợp chưa hết thời hạn BH mà chủ xe chuyển quyền sở hữu sang người khác
thì hợp đồng BH TNDS bắt buộc có còn hiệu lực hay không?

Ngoài hợp đồng BH TNDS bắt buộc, người được bảo hiểm có được mua thêm BH
TNDS tự nguyện hay không?

Chủ xe có được mua nhiều hợp đồng BH TNDS bắt buộc cho 1 xe cơ giới hay không?
Trong trường hợp tham gia nhiều hợp đồng BH TNDS bắt buộc thì khi xảy ra tổn thất
sẽ giải quyết như thế nào?

Trường hợp chủ xe và DNBH không thống nhất trong giải quyết bồi thường thì sẽ xử lý
như thế nào?

Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn thì BHBV giải quyết thế nào?
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BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ
(Thực hiện QĐ 9998/BHBV/QĐ-BHBV)
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Người được bảo hiểm

Chủ xe ô tô, kể cả người nước ngoài
sử dụng xe tại Việt Nam
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Phạm vi bảo hiểm

1.1 Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự
kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong
những trường hợp: Đâm va, lật,
đổ,lệch trọng tâm, chìm, rơi toàn bộ
xe, bị các vật thể khác rơi, va chạm
vào, hành vi phá hoại của người khác.

1.3 Những tai họa
bất khả kháng do
thiên nhiên gây ra.

1.4 Mất toàn bộ xe do trộm, cướp. 2.2 Chi phí cứu hộ và
vận chuyển xe bị thiệt hại
tới nơi sửa chữa gần nhất
tối đa không vượt quá 10%
STBH của xe đó

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

1.2 Hỏa hoạn, cháy,
nổ.

2.1 Chi phí ngăn ngừa 
hạn chế tổn thất phát 
sinh thêm.



Loại trừ bảo hiểm
Ø Hành động cố ý gây thiệt hại của Chủ xe, người điều khiển xe và những người có

quyền lợi liên quan đến sở hữu, khai thác và sử dụng xe.
Ø Tại thời điểm xe tham gia giao thông xảy ra tổn thất, Xe không có Giấy chứng nhận

kiểm định hợp lệ (trừ trường hợp xe mới chờ đăng kiểm và không kéo dài quá 30
ngày kể từ ngày bảo hiểm có hiệu lực) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ø Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc giấy phép điều khiển xe
hợp lệ. Không áp dụng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm khi không có giấy phép lái xe
đối với học viên lái xe trên xe tập lái, thi tuyển LX trên xe sát hạch.

Ø Người điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu
hoặc 0,25mg/1 lít khí thở; sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định
của pháp luật.

Ø Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép); Kéo xe khác không tuân thủ quy định của
pháp luật
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Loại trừ bảo hiểm
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Ø Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều (đi ngược chiều của đường một
chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, rẽ, quay đầu tại nơi bị cấm,
không chấp hành hiệu lệnh của đèn tính hiệu giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh
của người điều khiển giao thộng, xe đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định.

Ø Chở hàng trái phép theo quy định của pháp luật (có kết luận của cơ quan chức năng).
Ø Tổn thất xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Ø Tổn thất xảy ra trong những trường hợp: Chiến tranh, khủng bố.
Ø Tổn thất do Hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, giảm giá trị thương mại,

hỏng hóc do khuyết tật hoặc hỏng hóc thêm do sửa chữ, trong quá trình sửa chữa (bao gồm
chạy thử).

Ø Thiệt hại xảy ra đối với thiết bị điện, điều hòa, dụng cụ điện hay các bộ phận của thiết bị điện,
điều hòa do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện hay rò điện do
bất kỳ nguyên nhân nào.

Ø Tổn thất hệ thống điện, động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước.



Loại trừ bảo hiểm

Ø Tổn thất đối với săm lốp, bạt thùng xe, nhãn mác, trừ trường hợp tổn thất xảy ra do cùng 
một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.

Ø Mất cắp bộ phận xe do bị trộm hoặc bị cướp.

Ø Mất toàn bộ xe trong trường hợp lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe (xe cho 
thuê hoặc xe cho mượn hoặc siết nợ hoặc tranh chấp).

Ø Xe chở quá tải trọng hoặc quá số lượng người từ 50% trở lên (không bao gồm trẻ em dưới 
7 tuổi) theo quy định trên giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Ø Tổn thất của các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài thiết bị do nhà sản xuất đã lắp ráp (không 
bao gồm các thiết bị mang tính chất bảo vệ cho xe: hệ thống báo động, cản trước, cản sau) 
và tổn thất về xe ô tô do các thiệt bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất  đã 
lắp ráp gây ra trừ các thiết bị lắp thêm theo quy định.
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Mức giảm bồi thường

1) Bảo Việt sẽ giảm 10% STBT trong các trường hợp.

Ø Chủ xe không gửi thông báo bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất
(trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đã được BV giám định trong thời gian này).

Ø Chủ xe không thực hiện đầy đủ các biện pháp cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài
sản,bảo vệ hiện trường tổn thất trừ trường hợp di chuyển để đảm bảo an toàn hoặc phải thi
hành theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
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2)   Bảo Việt sẽ giảm 25% STBT trong các trường hợp.

Ø Chủ xe tự tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bảo Việt (trừ
trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản
hoặc phải theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ø Chủ xe vượt quá tốc độ cho phép và có kết luận bằng văn bản của cơ quan chức năng xác
định vượt quá từ 20% trở lên.



Mức giảm bồi thường
3. BV giảm tối đa 100% số tiền bồi thường tùy theo mức độ lỗi của chủ xe trong các 
trường hơp.

Ø Chủ xe không bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi người thứ ba cho BV kèm theo 
toàn bộ hồ sơ, các căn cứ tài liệu cần thiết, không hợp tác với BV để đòi lại người thứ ba hoặc 
tự động thỏa thuận bồi thường với người thứ ba gây thiệt hại cho BV.

Ø Chủ xe không trung thực trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng từ trong hồ sơ bồi 
thường.
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4. Giảm số tiền bồi thường tương ứng với tỷ lệ % chở quá trọng tải, số người (từ trên 
20% đến dưới 50 %) theo quy định trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường  phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.



Mức giảm bồi thường

5. BV sẽ giảm STBT theo tỷ lệ giữa phí thực nộp và số phí phải nộp theo quy định trong các 
trường hợp:

- Chủ xe kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm sai (không đúng mục đích sử dụng của xe) làm thu 
thiếu phí BH theo quy định.

- Chủ xe không thông báo cho BV trường hợp có sự gia tăng thêm rủi ro để bổ sung phí bảo 
hiểm như: hoán cải xe, thay đổi mục đích sử dụng xe, nâng cấp làm tăng giá xe.

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Lưu ý: Khi chủ xe bị giảm trừ STBT theo nhiều tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, 
BV sẽ lựa chọn áp dụng duy nhất một loại giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ cao nhất.



Số tiền bảo hiểm và giá trị xe
Số tiền bảo hiểm (STBH)

Chủ xe có thể thỏa thuận với Bảo Việt bảo hiểm với STBH vật chất
xe bằng hoặc thấp hơn giá trị thị trường của xe

Số tiền bảo hiểm toàn bộ xe được xác định trên cơ sở giá trị thị
trường của xe tại thời điểm giao kết HĐBH

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI



BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI

Phí bảo hiểm  
(Phí áp dụng cho thời hạn BH  1 năm, chưa bao gồm 10%VAT; Tính bằng tỷ lệ (%) trên số tiền bảo hiểm

* Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản: là tỷ lệ phí áp dụng đối với từng nhóm, loại xe (chưa bao gồm: 
Phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung và tăng giảm phí). 

STT Nhóm lại xe/mục đích sửa 
dụng

Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản theo thời gian sử dụng 
xe ô tô (%)

Dưới 3 
năm

Từ 3 đến 
dưới 6 năm

Từ 6 đến 
dưới 10 năm

Trên 10 
năm

1 Xe chở hàng
2 Xe chở người
3 Xe vừa chở người vừa chở 

hàng
4 Các nhóm loại xe còn lại 

ngoài các nhóm loại xe trên



Quyền lợi bảo hiểm 

Tổn thất toàn bộ

üDự toán sửa chữa xe được phê duyệt bởi Bảo 
Việt với mức chi phí sửa chữa ước tính trên 75% 
giá thị trường của xe ô tô.
üXe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận của cơ
quan công an đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ khởi 
tố hình sự liên quan đến chiếc xe đó).

Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong trường hợp sau:

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI



Tổn thất toàn bộ

STBT toàn bộ bằng giá trị thị trường của xe trước khi
xảy ra tai nạn và không vượt quá số tiền ghi trên
GCNBH.

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI



Quyền lợi bảo hiểm 

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Tổn thất bộ phận

Trường hợp phải thay thế bộ phận mới: Xác định chí phí thay mới bằng
chi phí thực tế thay thế mới vật tư, phụ tùng đó và áp dụng trừ khấu hao
theo điều 13, QĐ 9998/QĐ- BHBV của BHBV

STBH < GTTT của xe: số tiền bồi thường được tính theo tỷ lệ giữa STBH 
và GTTT của xe

Bảo Việt chi trả toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của 
xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra (nếu STBH = GTTT)

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 

(Lưu ý: Mức khấu trừ là số tiền mà chủ xe phải tự gánh chịu trong mỗi vụ tổn thất.
MKT tối thiểu: 500.000 VND.)



Quyền lợi bảo hiểm 

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

Điều khoản bổ sung
1. Bảo hiểm không khấu hao thay mới
2. Thanh toán chi phí thuê xe
3. Bảo hiểm sửa chữa xe tại Gara chính hãng
4. Bảo hiểm áp dụng mức khấu trừ
5. Bảo hiểm mất cắp bộ phận
6. Bảo hiểm xe bị ngập nước
7. Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm
8. Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 



Quyền lợi bảo hiểm 

Bảo Việt sẽ bồi thường áp dụng trừ khấu hao phụ tùng thay mới từ 10% đến 50% tùy
theo thời gian sử dụng xe. Nếu tham gia bảo hiểm theo phụ lục bổ sung 01-BHVC,
khách hàng sẽ được bồi thường theo giá trị mới của vật tư, phụ tùng đó và không bị
trừ khấu hao tương ứng với thời gian sử dụng xe.

1. BẢO HIỂM KHÔNG KHẤU HAO THAY MỚI

* Lưu ý: Không nhận bảo hiểm vật chất xe cũ sử dụng trên 20 năm



Quyền lợi bảo hiểm 

Khi xe bị tổn thất, khách hàng và Bảo Việt có thể thỏa thuận nơi sửa chữa xe. Tuy
nhiên, bảo Việt sẽ chỉ giải quyết bồi thường theo chi phí bình quân theo báo giá của
các Gara liên kết của Bảo Việt và chi phí sửa chữa này thường thấp hơn chi phí sửa
chữa tại Gara chính hãng từ 10-30%. Nếu khách hàng tham gia điều khoản sửa chữa
chính hãng, BV sẽ bồi thường đầy đủ thiệt hại thực tế theo đúng chi phí phát sinh sửa
chữa tại hãng..

2. BẢO HIỂM SỬA CHỮA XE TẠI GARAGE CHÍNH HÃNG (PL02-BHVC)



Quyền lợi bảo hiểm 

Bảo Việt mở rộng nhận bảo hiểm trong trường hợp xe ô tô bị thiệt hại động cơ hoặc
hư hỏng về điện do lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được bồi thường.
* Lưu ý: Mức khấu trừ/vụ áp dụng riêng cho điều khoản ngập nước là 10% STBT
không thấp hơn 3.000.000 đ.

3. BẢO HIỂM XE BỊ NGẬP NƯỚC (PL03-BHVC)



Quyền lợi bảo hiểm 

Phạm vi bảo hiểm cơ bản loại trừ bồi thường đối với mất cắp bộ phận xe. Khách hàng
có thể lựa chọn điều khoản này để được bồi thường cả trường hợp mất cắp bộ phận
xe.
* Lưu ý: Khi khách hàng tham gia điều khoản này cần bổ sung nội dung loại trừ:
không nhận bảo hiểm những bộ phận không gắn cố định trên xe ô tô, có thể dễ dàng
tháo rời, di chuyển khỏi xe như: chìa khóa, lốp dự phòng, kích (con đội)...

4. BẢO HIỂM MẤT CẮP BỘ PHẬN (PL04-BHVC)



Quyền lợi bảo hiểm 

Phạm vi bảo hiểm cơ bản, BV sẽ áp dụng mức khấu trừ 500.000 đ/vụ. Hoặc lựa chọn
mực khấu từ từ 1 tr.đ trở lên để được giảm phí bảo hiểm.

5. BẢO HIỂM LỰA CHỌN MỨC KHẤU TRỪ (PL05-BHVC)

STT Mức khấu trừ áp dụng/vụ

1 500.000 đ

2 1.000.000 đ

3 2.000.000 đ

4 3.000.000 đ

5 4.000.000 đ

6 5.000.000 đ

7 Từ 10.000.000 đ trở lên



Quyền lợi bảo hiểm 

Khi khách hàng tham gia thêm điều khoản bổ sung này Bảo Việt sẽ thanh toán tiền
thuê xe khác để sử dụng trong thời gian chiếc xe được bảo hiểm bị tai nạn phải
ngừng sử dụng để sửa chữa.

6. BẢO HIỂM THANH TOÁN CHI PHÍ THUÊ XE (PL06-BHVC)

STT Mức trách nhiệm bảo hiểm

1 300.000 đ/ngày và tối đa 9.000.000 đ/vụ

2 500.000 đ/ngày và tối đa 15.000.000 đ/vụ

3 1.000.000 đ/ngày và tối đa 30.000.000 đ/vụ



Quyền lợi bảo hiểm 

Xe ô tô được bảo hiểm với STBH thấp hơn giá thị trường. Nhưng khi xảy ra tổn thất
thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ được bồi thường như xe tham gia đúng giá trị thực tế (đối
với tổn thất bộ phận) và bồi thường theo số tiền bảo hiểm (đối với tổn thất toàn bộ) .

7. BẢO HIỂM THEO GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM (PL07-BHVC)



Quyền lợi bảo hiểm 
BV nhận bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất xảy ra ngoài
lãnh thổ Việt nam và trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái
Lam.

8. BẢO HIỂM THIỆT HẠI XẢY RA NGOÀI LÃNH THỔ VIỆT NAM (PL08-BHVC)



CHỤP HÌNH KIỂM TRA XE

- Bộ hình yêu cầu tối thiểu
05 hình

- Hình chụp phải có biển
số, và được chụp cùng
địa điểm, thời gian



CHỤP HÌNH KIỂM TRA XE



CỔNG CẤP ĐƠN BVDP

Thao tác đơn giản
Cấp đơn mọi lúc, mọi
nơi

Tích hợp tra cứu giá trị
xe
Hình thức thanh toán
linh hoạt

Sử dụng chữ ký điện tử
trên GCNBH
Thuận tiện lưu trữ, 
giảm rủi ro chuyển phát



CỔNG CẤP ĐƠN BVDP

Thông tin xe
- Đăng ký
- Đăng kiểm

Thông tin chủ xe
- Số CMND/MST
- Số điện thoại
- Email



Hỏi và đáp

Phạm vi bảo hiểm trong BH vật chất xe ô tô là gì?
Mức khấu trừ áp dụng trong BH vật chất xe ô tô như thế nào?
Cơ sở nào để Bảo hiểm Bảo Việt xác định giá trị xe tham gia bảo hiểm?
Thế nào được gọi là tổn thất toàn bộ?
Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn thì BHBV giải quyết thế nào?
Thời hạn yêu cầu bồi thường được quy định trong đơn BH vật chất xe ô tô là bao
lâu?

BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 



BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ 
NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 
(Thực hiện QĐ 9998/BHBV/QĐ-BHBV ngày 29/11/2018)

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 



BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 

Người được bảo hiểm

Là những người đi trên xe cơ giới, 
bao gồm: người điều khiển xe và 
người khác ngồi trên xe

•Thiệt hại về thân thể đối với lái xe 
và những người khác được chở 
trên xe.
•Những người này bị tai nạn khi đang 
ở trên xe, lên xuống xe trong quá 
trình xe đang tham gia giao thông.

Phạm vi bảo hiểm

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 



Loại trừ bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm cố ý gây thiệt hại;

Đối tượng được bảo hiểm điều khiển xe không có giấy
phép lái xe hợp lệ.

Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 
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Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

MOTO-XE MÁY Ô TÔ

(KHÔNG ÁP DỤNG VAT)

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 

STBH/người/vụ  (MTN) Tỷ lệ phí 
BH (năm) 

Từ 3.000.000 VND đến 30.000.000 VND 0,10%

Trên 30.000.000 VND đến 50.000.000 VND 0,15%

Từ 5.000 USD đến 20.000 USD 0,15%

Trên 20.000 USD đến 30.000 USD 0,30%

STBH/người/vụ (MTN) Tỷ lệ phí 
BH (năm)

Từ 5.000.000 VND đến 200.000.000 
VND

0,10%

Từ 5.000 USD đến 10.000 USD 0,10%

Trên 10.000 USD đến 30.000 USD 0,15%

Trên 30.000 USD đến 50.000 USD 0,30%

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x STBH x số chỗ ngồi

BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 



Quyền lợi bảo hiểm 

Người được bảo hiểm chết

Thanh toán toàn bộ số tiền BH ghi trên GCNBH

Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể
STBH ≤ 200 triệu đồng:  
Trả theo bảng tỷ lệ trả tiền BH ban hành kèm theo thông tư 22/2016/TT-BTC ngày 
16/02/2016 của Bộ tài chính.
STBH > 200 triệu đồng: 
üThương tật tạm thời: Thanh toán theo chi phí thực tế, hợp lý và chi phí bồi 
dưỡng (<=0,1% STBH/ngày), nhưng không vượt quá tỷ lệ quy định tại bảng tỷ lệ trả 
tiền BH. 
üThương tật vĩnh viễn: Được chi trả theo tỷ lệ trả tiền BH quy định tại bảng tỷ lệ 
trả tiền BH.

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 
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Quyền lợi bảo hiểm (tiếp) 

Trường hợp tại thời điểm xảy ra tai nạn, số người thực tế chở trên xe (không
bao gồm trẻ em dưới 7 tuổi) lớn hơn số người được phép chở quy định trong
Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương
tiện cơ giới đường bộ, Bảo Việt sẽ bồi thường (cho cả người lớn và trẻ em
dưới 7 tuổi) theo tỷ lệ giữa số người được phép chở so với số người thực tế
chở trên xe.

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 
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Hỏi và đáp

Bảo hiểm Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe có phải là BH bắt buộc hay không?

Phạm vi bảo hiểm trong BH tai nạn lái xe và người ngồi trên xe là gì?

BH Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe áp dụng mức thuế VAT là bao nhiêu %?

Phí bảo hiểm của BH tai nạn lái xe và người ngồi trên xe được tính dựa trên
những yếu tố nào?

Tỷ lệ phí tối thiểu với BH tai nạn lái xe và người ngồi trên xe ô tô là bao nhiêu?

Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với sản phẩm BH tai nạn lái xe và người ngồi trên
môtô – xe máy là bao nhiêu? Với ô tô là bao nhiêu?

Trường hợp tai nạn xảy ra mà số người thực tế lớn hơn số người được BH
(không gồm trẻ em dưới 7 tuổi) thì giải quyết bồi thường như thế nào?

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI NGỒI TRÊN XE 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG KDBH SỐ 08 – CÔNG TY BẢO VIỆT SÀI GÒN
Địa Chỉ Văn Phòng Lầu 01, 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh

Nhóm Zalo hỗ trợ khai thác BẢOVIỆT-BIZNET H.TRỢ NGHIỆP VỤ

Hotline Thông báo Tai Nạn  1900 558899

Hotline CSKH BHSK/Y tế 1900 558899 nhánh 3

Link sản phẩm/đào tạo Portal.Biznet.com.vn

Phụ Trách chung
Lý Huỳnh Kiều Trang (0938.113.868)
Lyhuynhkieutrang@baoviet.com.vn

Tài sản – Xây dựng – Trách nhiệm
Châu Mỹ Linh (0949.375.988)
Chaumylinh@baoviet.com.vn

Xe cơ giới –Tai Nạn –Sức Khỏe – Du lịch
Bùi Nhật Minh (0977.734.607)
buinhatminh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thị Hương Sơn (0847.259.999)
Nguyenthihuongson@baoviet.com.vn

Võ Thị Hồng Lam (0909.596.267)
Vothihonglam@baoviet.com.vn
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BẢO HIỂM BẢO VIỆT – TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 

CHÚC CÁC ANH CHỊ TƯ VẤN THÀNH CÔNG


