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QUY TẮC BẢO HIỂM VẬT CHẤT MÔ TÔ – XE MÁY 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 0580/Qð-PHH ngày 23/03/2012 của 

Tổng Giám ñốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV) 
 

Quy tắc bảo hiểm này áp dụng cho nghiệp vụ bảo hiểm vật chất mô tô – xe máy 

không mang tính chất bắt buộc của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (gọi tắt là 

“BIC”) ñã ñược Bên mua bảo hiểm (sau ñây gọi tắt là “chủ xe”) lựa chọn và tự 

nguyện tham gia bảo hiểm. 

Trên cơ sở chủ xe yêu cầu bảo hiểm và ñã ñóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận, BIC 

nhận bảo hiểm cho chủ xe theo các ñiều kiện, ñiều khoản theo quy ñịnh sau ñây: 
 

CHƯƠNG I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1: Hợp ñồng bảo hiểm 

1. Giấy chứng nhận bảo hiểm do BIC cấp theo yêu cầu bảo hiểm của chủ xe là 

bằng chứng ký kết Hợp ñồng bảo hiểm và ñược ñiều chỉnh theo Quy tắc này. Các 

yêu cầu sửa ñổi bổ sung của chủ xe ñược BIC chấp thuận bằng văn bản, các thỏa 

thuận khác ñược lập thành văn bản giữa chủ xe và BIC cũng là một bộ phận của 

Hợp ñồng bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp ñồng giữa BIC và chủ xe. 

2. Khi yêu cầu bảo hiểm, chủ xe phải kê khai ñầy ñủ và trung thực những nội 

dung trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. 

ðiều 2: Hiệu lực bảo hiểm 

- Hiệu lực bảo hiểm bắt ñầu và kết thúc ñược ghi trên Giấy chứng nhận bảo 

hiểm. 

- Mặc dù BIC ñã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng trách nhiệm bảo hiểm 

của BIC chỉ phát sinh kể từ thời ñiểm chủ xe ñã ñóng ñủ phí bảo hiểm. 

ðiều 3: Chuyển quyền sở hữu 

- Trong thời gian còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự 

chuyển quyền sở hữu xe mà chủ xe cũ không có yêu cầu hủy bỏ hợp ñồng thì quyền 

lợi bảo hiểm liên quan ñến chiếc xe ñược bảo hiểm vẫn còn hiệu lực ñối với chủ xe 

mới. 

- Trường hợp chủ xe cũ không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe mới và 

có yêu cầu hủy bỏ hợp ñồng thì BIC sẽ hoàn phí cho chủ xe cũ theo quy ñịnh tại 

ðiều 4 dưới ñây. 

ðiều 4: Hủy bỏ hợp ñồng 

Trong thời hạn bảo hiểm, một trong hai bên có quyền hủy bỏ Hợp ñồng bảo hiểm 

bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Trong 
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vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận ñược thông báo hủy bỏ Hợp ñồng bảo 

hiểm, nếu bên nhận ñược thông báo không có ý kiến nào khác thì Hợp ñồng bảo 

hiểm mặc nhiên ñược hủy bỏ: 

1. Trường hợp chủ xe yêu cầu hủy bỏ Hợp ñồng: 

BIC sẽ hoàn lại cho chủ xe 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại kể từ ngày hủy 

bỏ Hợp ñồng bảo hiểm. Tuy nhiên, BIC sẽ không hoàn lại phí bảo hiểm trong 

trường hợp Hợp ñồng bảo hiểm ñang có hiệu lực ñã xảy ra sự kiện bảo hiểm liên 

quan ñến chiếc xe yêu cầu hủy bỏ Hợp ñồng bảo hiểm và ñã ñược BIC chấp nhận 

bồi thường. 

2. Trường hợp BIC yêu cầu hủy bỏ Hợp ñồng bảo hiểm thì BIC sẽ hoàn lại 

toàn bộ số phí bảo hiểm của thời gian còn lại trong Hợp ñồng cho chủ xe. 

ðiều 5: Trách nhiệm của chủ xe, lái xe: 

1. Khi yêu cầu bảo hiểm, chủ xe, lái xe hoặc người ñại diện của mình phải ñọc, 

hiểu Quy tắc bảo hiểm, kê khai ñầy ñủ và trung thực những nội dung trong Giấy 

yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của BIC); 

2. ðóng phí bảo hiểm ñầy ñủ theo thỏa thuận trong Hợp ñồng bảo hiểm; 

3. Thực hiện các biện pháp thích hợp ñể bảo vệ xe tránh khỏi tổn thất hay thiệt 

hại và duy trì xe trong ñiều kiện hoạt ñộng hiệu quả. Trong trường hợp xảy ra tai 

nạn hay hỏng hóc, không ñược bỏ mặc xe mà không thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa hợp lý ñể ngăn chặn tổn thất hay thiệt xảy ra thêm; 

4. Phối hợp và tạo ñiều kiện thuận lợi khi BIC yêu cầu kiểm tra xe hay bất kỳ 

bộ phận nào của xe;   

5. Có trách nhiệm trình báo và lấy xác nhận của cơ quan công an trong trường 

hợp mất cắp, mất cướp hoặc cháy xe. 

Nếu chủ xe, lái xe không thực hiện ñầy ñủ các trách nhiệm quy ñịnh trên ñây thì 

BIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tương ứng với thiệt 

hại do lỗi của chủ xe, lái xe gây ra; trường hợp nếu vi phạm khoản 2 ñiều này, BIC 

sẽ từ chối bồi thường. 

ðiều 6: Trách nhiệm của BIC 

1. Giải thích cho chủ xe về các ñiều kiện, ñiều khoản bảo hiểm; quyền lợi và 

trách nhiệm của chủ xe khi tham gia bảo hiểm; 

2. Hướng dẫn chủ xe, lái xe thu thập hồ sơ khiếu nại bồi thường bảo hiểm khi 

có tổn thất xảy ra; 

3. Phối hợp chặt chẽ với chủ xe, lái xe và cơ quan chức năng ñể giải quyết tai 

nạn 

4. Giải thích bằng văn bản về lý do khi từ chối bồi thường cho khách hàng 
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5. ðối với những vụ tai nạn nghiêm trọng, BIC sẽ phối hợp giải quyết ngay từ 

ban ñầu và khi xác nhận trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm có thể tạm ứng ngay 

một phần những chi phí cần thiết nhằm khắc phục hậu quả tai nạn nhưng không 

vượt quá 50% tổng số tiền ước tính bồi thường. 

ðiều 7: Thông báo tai nạn 

Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe, lái xe phải có trách nhiệm: 

- Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường 

tai nạn, ñồng thời phải báo ngay cho cơ quan Công an và BIC nơi gần nhất ñể phối 

hợp giải quyết hậu quả tai nạn. 

- Thông báo bằng văn bản cho BIC trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy 

ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng dẫn ñến việc thông báo chậm). 

- Không ñược di chuyển, tháo dỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến của 

BIC, trừ trường hợp làm như vậy là cần thiết ñể ñảm bảo an toàn, ñề phòng hạn chế 

thiệt hại cho người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Trường hợp tổn thất xảy ra do lỗi của người khác gây ra thì chủ xe phải bảo lưu 

quyền khiếu nại và chuyển quyền ñòi bồi thường cho BIC kèm theo toàn bộ chứng 

từ cần thiết và hợp tác chặt chẽ với BIC ñòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền 

ñã ñược BIC bồi thường. 

Chủ xe, lái xe phải trung thực trong việc thu thập và cung cấp các thông tin tai nạn, 

các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

BIC trong quá trình xác minh tính chân thực các tài liệu, chứng từ ñó. 

Nếu chủ xe, lái xe không thực hiện ñầy ñủ các trách nhiệm quy ñịnh trên ñây thì 

BIC có quyền từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tương ứng với thiệt 

hại do lỗi của chủ xe, lái xe gây ra. 

ðiều 8: Giám ñịnh tai nạn 

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, mọi tổn thất liên quan ñến ñối tượng bảo hiểm ñều 

ñược BIC hoặc người ñược BIC ủy quyền tiến hành giám ñịnh trực tiếp với sự có 

mặt của chủ xe, lái xe hoặc người ñại diện hợp pháp nhằm xác ñịnh nguyên nhân và 

mức ñộ thiệt hại. Chi phí giám ñịnh tổn thất do BIC chịu.  

Trường hợp BIC và chủ xe không thống nhất ñược về nguyên nhân và mức ñộ tổn 

thất thì sẽ trưng cầu giám ñịnh viên ñộc lập ñể tiến hành giám ñịnh. Trường hợp hai 

bên không thỏa thuận ñược việc trưng cầu giám ñịnh viên ñộc lập thì một trong hai 

bên yêu cầu Tòa án tại nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của chủ xe chỉ ñịnh giám 

ñịnh viên ñộc lập. Kết luận của giám ñịnh viên ñộc lập có giá trị bắt buộc ñối với 

hai bên. 
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ðối với những tổn thất ước tính thiệt hại dưới 03 (ba) triệu ñồng mà BIC hoặc 

người ñại diện không có ñiều kiện giám ñịnh trực tiếp hoặc không có biên bản tai 

nạn của Công an thì chủ xe phải cung cấp ñầy ñủ thông tin chi tiết về nguyên nhân, 

diễn biến vụ tai nạn, mức ñộ thiệt hại cùng các chứng từ làm căn cứ xác ñịnh bồi 

thường. 

ðiều 9: Bảo hiểm trùng 

Trường hợp ñược bảo hiểm trùng theo nhiều ñơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo hiểm 

thì trách nhiệm của mỗi ñơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo hiểm chỉ giới hạn theo tỷ 

lệ giữa số tiền (hoặc hạn mức trách nhiệm) bảo hiểm ghi trên ñơn (hoặc giấy chứng 

nhận) bảo hiểm ñó so với tổng số tiền (hoặc tổng hạn mức trách nhiệm) bảo hiểm 

ghi trên tất cả các ñơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo hiểm. Những ñiều kiện bảo 

hiểm không trùng nhau của các ñơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo hiểm (nếu có) thì 

ñược giải quyết ñộc lập theo từng ñơn (hoặc giấy chứng nhận) bảo hiểm. 

ðiều 10: 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 liên quan sẽ ñược ñưa ra Trung tâm trọng tài kinh tế 

hoặc Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. 
 

CHƯƠNG II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 11. ðối tượng bảo hiểm 

BIC nhận bảo hiểm vật chất các loại mô tô, xe máy có ñăng ký hợp lệ và có thời 

hạn sử dụng không quá 7 năm. 

Mô tô, xe máy ñề cập ở ñây là tất cả các loại xe hai bánh, mô tô ba bánh ñược phép 

hoạt ñộng ñường bộ bằng ñộng cơ của chính chiếc xe ñó trừ xe ñạp máy, xe lôi, xe 

lam, xích lô máy và xe ñiện. 

ðiều 12. Phạm vi bảo hiểm 

BIC bồi thường cho chủ xe những tổn thất, thiệt hại vật chất xe do các nguyên nhân 

sau ñây: 

1. Tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường 

hợp: 

• ðâm va, lật ñổ khi xe ñang tham gia giao thông;   

• Hỏa hoạn, cháy, nổ. 

2. Những tai họa bất khả kháng: giông, cuồng phong, bão, lũ lụt, sụt lở, sét 

ñánh, ñộng ñất, mưa ñá, sóng thần, cây ñổ. 
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3. Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe (nguyên chiếc) có kèm theo: 

• Hành ñộng ñột nhập, cậy phá và hoặc thoát khỏi ngôi nhà, nơi cư trú 

bằng vũ lực, hoặc, 

• Hành ñộng tấn công, dùng vũ lực, hoặc ñe dọa dùng vũ lực ñối với chủ 

xe, lái xe. 

• Mất cắp tại các ñiểm trông giữ xe do trường học, bệnh viện, cơ quan nhà 

nước tổ chức trông giữ hoặc mất cắp tại các ñiểm trông giữ xe của tòa 

nhà, bãi giữ xe công cộng có giấy phép do cơ quan nhà có thẩm quyền 

cấp phép và có phát phiếu giữ xe. 

4. Tổn thất hoặc hư hỏng ñối với mô tô, xe máy trong quá trình ñược chuyên 

chở bằng các phương tiện khác trong giới hạn lãnh thổ Việt Nam nhưng loại trừ 

việc vận chuyển bằng các phương tiện ñường hàng không. Với ñiều kiện mô tô, xe 

máy ñược bảo hiểm này phải ñược áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp cho 

việc vận chuyển theo quy ñịnh của pháp luật.  

Ngoài ra, BIC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai 

nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm: 

• Bảo vệ và ñưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất; 

• Giám ñịnh ñể xác ñịnh nguyên nhân và mức ñộ tổn thất với ñiều kiện 

việc giám ñịnh này ñược sự ñồng ý của BIC. 

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường thiệt hại vật chất xe của BIC (bao 

gồm cả các chi phí trên) không vượt quá số tiền bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm ñã 

ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

ðiều 13:  Loại trừ bảo hiểm 

Thiệt hại xảy ra trong những trường hợp sau ñây không thuộc phạm vi bảo hiểm:  

- Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Xe có thời hạn sử dụng quá 7 năm;  

- Xe bị mất do hành ñộng lừa ñảo, ñang có tranh chấp dân sự; 

- Hành ñộng cố ý gây tai nạn của lái xe; sử dụng mô tô - xe máy ñể ñua (bao 

gồm cả hợp pháp và trái phép), sử dụng xe ñể cướp giật tài sản hoặc sử dụng vào 

các mục ñích bất hợp pháp khác gây tai nạn; 

- Tại thời ñiểm ñiều khiển xe ñể xảy ra tai nạn, lái xe không có giấy phép lái 

xe hợp lệ hoặc có giấy phép lái xe nhưng ñang bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

tạm giữ hoặc bị tước;  

- Lái xe sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác mà pháp luật 

cấm; có nồng ñộ cồn, rượu, bia vượt quá quy ñịnh của pháp luật hiện hành; 
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- Xe vận chuyển hàng trái phép hoặc không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh về 

vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Mất cắp bộ phận xe; 

- Mô tô, xe máy bị mất do trộm ñột nhập vào nhà không ñể lại dấu vết 

ñập/phá; sử dụng chìa khóa giả ñể ñột nhập hoặc tổn thất không có bằng chứng, 

không lý giải ñược, hoặc do sự bất cẩn gây ra;   

- Giảm giá thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản 

bị thiệt hại, hao mòn tự nhiên, hư hỏng, hỏng hóc ñổ vỡ về cơ hoặc ñiện;  

- Thiệt hại ñối với săm lốp (vỏ ruột), nhãn mác, ñề can xe trừ trường hợp tổn 

thất này xảy ra do cùng nguyên nhân và ñồng thời với các bộ phận khác của xe 

trong cùng một vụ tai nạn; 

- Các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất ñã lắp ráp trừ 

khi có thỏa thuận bổ sung bảo hiểm cho phần giá trị lắp ráp thêm và phải nêu rõ 

trong Hợp ñồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

- Tổn thất ñộng cơ xe do ñi vào ñường ngập nước hay do nước lọt vào ñộng 

cơ xe gây nên hiện tượng thủy kích phá hỏng ñộng cơ xe; 

- Xe ñi vào ñường cấm, khu vực cấm, ñường ngược chiều, chuyển hướng xe 

tại nơi bị cấm, vượt ñèn ñỏ, xe ñi ñêm không có ñủ ñèn chiếu sáng theo quy ñịnh; 

- Xe chở vượt quá số chỗ ngồi theo quy ñịnh (trừ trường hợp chở vượt quá chỉ 

một trẻ em dưới 14 tuổi; hoặc kèm  người bệnh ñi cấp cứu hoặc áp giải người phạm 

tội thì ñược phép chở quá một người ); 

- Xe bị tổn thất do sự trưng dụng, tịch thu của Chính quyền hoặc các cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền; 

- Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như: nội chiến, bạo 

ñộng, ñình công; 

- Ngoài ra, BIC có thể từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm mà lẽ 

ra BIC phải trả nếu chủ xe, lái xe cung cấp thông tin không trung thực, ñầy ñủ 

nhằm mục ñích trục lợi bảo hiểm. 

ðiều 14. Số tiền bảo hiểm 

Yêu cầu của ñơn bảo hiểm này là Số tiền bảo hiểm bằng chi phí thay thế mới xe 

máy ñược bảo hiểm bằng các loại xe máy mới có cùng tính năng, công suất và 

chủng loại; ñiều ñó có nghĩa là chi phí thay thế này sẽ bao gồm cả cước phí vận 

chuyển, thuế và các chi phí về hải quan (nếu có), trước bạ và các chi phí khác (nếu 

có) ñể xe ñủ ñiều kiện lưu hành theo quy ñịnh. 

ðiều 15. Phí bảo hiểm 

Phí bảo hiểm ñược tính bằng tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm. 
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ðiều 16. Mức khấu trừ 

Mức khấu trừ là khoản tiền mà Chủ xe bằng các chi phí của mình phải tự gánh 

chịu/sửa chữa trong mỗi và mọi tổn thất bộ phận của xe xảy ra, trong trường hợp 

xảy ra sự cố. 

Mức khấu trừ tối thiểu BIC áp dụng ñối với mô tô – xe máy là 300.000 ñồng cho 

mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận. 

BIC không bồi thường các mức khấu trừ ñược quy ñịnh rõ trong Hợp ñồng/Giấy 

chứng nhận bảo hiểm ñối với mỗi tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. 

ðiều 17. Bồi thường thiệt hại 

BIC chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế ñể sửa chữa, thay thế (nếu không 

thể sửa chữa ñược) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả tiền cho chủ xe ñể bù ñắp tổn thất 

trên cơ sở xác ñịnh ñược chi phí sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả.  

1. Bồi thường tổn thất bộ phận 

BIC bồi thường theo giá trị của bộ phận ñó của xe tại thời ñiểm xe bị tai nạn không 

tính tới giá trị khấu hao. Trường hợp số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền cần ñược 

bảo hiểm như ðiều 14 thì BIC bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và số 

tiền lẽ ra phải ñược bảo hiểm như yêu cầu trên.  

2. Bồi thường tổn thất toàn bộ 

Xe ñược coi là tổn thất toàn bộ khi bị thiệt hại, hư hỏng trên 75% giá trị thực tế của 

chiếc xe tại thời ñiểm xảy ra tổn thất hoặc hư hại ñến mức không thể sửa chữa, 

phục hồi lại ñược ñể ñảm bảo lưu hành an toàn. BIC bồi thường cho chủ xe toàn bộ 

giá trị thực tế ngay trước thời ñiểm xảy ra tổn thất của mô tô, xe máy ñó. Trong 

mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường thiệt hại vật chất xe của BIC không vượt 

quá giá trị thực tế, với ñiều kiện giá trị thực tế ñó của mô tô – xe máy ñược xác 

ñịnh trên cơ sở thời hạn khấu hao sử dụng áp dụng là 10 năm.   

ðiều 18. Thu hồi tài sản sau bồi thường 

Khi BIC bồi thường tổn thất toàn bộ tài sản hoặc bộ phận tài sản hư hỏng phải thay 

thế do hậu quả trực tiếp của việc sử dụng chiếc xe ñược bảo hiểm gây ra thì toàn bộ 

tài sản hoặc bộ phận tài sản ñó thuộc sở hữu của BIC; hoặc BIC sẽ thu hồi giá trị 

còn lại sau khi ñã trừ ñi các khoản chi phí thu hồi theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường 

và thiệt hại thực tế của tài sản (trường hợp bảo hiểm có sự tham gia bồi thường của 

bên thứ ba); 

ðối tượng bảo hiểm thuộc quyền sở hữu của BIC sau khi bồi thường bảo hiểm là 

các bộ phận xe bị hư hỏng ñược thay thế, xác xe tai nạn sau khi bồi thường bảo 

hiểm toàn bộ, xe tìm thấy sau khi mất cắp, mất tích, bị cướp.  

ðiều 19. Hồ sơ bồi thường 

Hồ sơ bồi thường bao gồm các giấy tờ sau:  
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1. Thông báo tai nạn và Yêu cầu bồi thường; 

2. Bản sao các giấy tờ sau:  Giấy chứng nhận bảo hiểm;  Giấy phép lái xe (ñối 

với loại xe cơ giới bắt buộc phải có giấy phép lái xe);  Giấy chứng nhận ñăng ký 

xe;  

3. Trong trường hợp có sự tham gia của cảnh sát giao thông thì cần thu thập 

bản sao bộ Hồ sơ tai nạn (có xác nhận của cơ quan thụ lý tai nạn) bao gồm: Biên 

bản khám nghiệm hiện trường (kèm theo sơ ñồ hiện trường);  Biên bản khám 

nghiệm xe liên quan tới tai nạn ; Biên bản giải quyết tai nạn; 

4. Vé gửi xe, giấp phép của bãi gửi xe, hợp ñồng chuyên chở (trường hợp xe bị 

mất trong bãi gửi xe, hoặc tổn thất trong quá trình vận chuyển); 

5. Kết luận ñiều tra vụ tai nạn của Cơ quan cảnh sát ñiều tra, Quyết ñịnh của 

Toà án (nếu có);  

6. Các giấy tờ liên quan tới trách nhiệm của người thứ ba (nếu có);  

7. Biên bản giám ñịnh thiệt hại của BIC;  

8. Các chứng từ liên quan ñến sửa chữa xe bị thiệt hại; 

9. Các hồ sơ khác theo yêu cầu của BIC (nếu cần thiết); 

ðiều 20. Chuyển quyền ñòi bồi thường 

Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người ñược bảo hiểm và 

BIC ñã trả tiền bồi thường cho người ñược bảo hiểm thì người ñược bảo hiểm phải 

chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà mình ñã nhận bồi 

thường cho BIC.  

ðiều 21. Thời hạn khiếu nại, bồi thường và giải quyết tranh chấp 

1. BIC có trách nhiệm xem xét và giải quyết bồi thường trong thời hạn 15 

(mười lăm) ngày kể từ ngày nhận ñược hồ sơ ñầy ñủ, hợp lệ về yêu cầu trả tiền bồi 

thường và không kéo dài quá 30 ngày trong trường hợp phải xác minh hồ sơ. 

2. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường là 01 (một) năm kể từ 

ngày xảy sự kiện bảo hiểm. 

3. Thời hạn khiếu nại về giải quyết bồi thường của BIC là 90 (chín mươi) ngày 

kể từ ngày chủ xe nhận ñược thông báo bồi thường của BIC. Quá thời hạn nêu trên 

BIC sẽ không giải quyết khiếu nại. 

4. Thời hiệu khởi kiện về Hợp ñồng bảo hiểm là 03 (ba) năm, kể từ thời ñiểm 

phát sinh tranh chấp. 

 

 

 


