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QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI CHƠI GOLF 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-PHH ngày 13 tháng 05 năm 2021 của  

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV) 

 

 

Trên cơ sở Chủ Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm có tên trong Hợp đồng 

bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (sau đây 

gọi là "BIC") Giấy yêu cầu bảo hiểm được kê khai và là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm 

và được sử dụng cấu thành lên Hợp đồng này. 

Căn cứ vào việc Chủ Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm trả hoặc đồng ý 

trả cho BIC khoản phí được  ghi trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm, 

BIC đồng ý rằng (tuân theo các điều kiện, các giới hạn, các điểm loại trừ, sửa đổi bổ sung 

hoặc những điểm khác được thể hiện trong Quy tắc này), nếu trong Thời hạn bảo hiểm 

được nêu tại Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm hay trong bất kỳ khoảng 

thời gian được mở rộng nào mà Chủ Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm 

đã đồng ý trả và Công ty bảo hiểm đã chấp nhận khoản phí được qui định cho giai đoạn 

tái tục của Hợp đồng này, khi đó nếu Người được bảo hiểm phát sinh trách nhiệm hoặc 

phải chịu những tổn thất mất mát hoặc thương tích thân thể trong những trường hợp được 

quy định tại Quy tắc này và được định nghĩa ở dưới đây, BIC sẽ bồi thường cho Người 

được bảo hiểm theo cách thức được mô tả như sau:  

 

PHẦN I - TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN 

BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tất cả các khoản tiền mà Người được 

bảo hiểm phải có trách nhiệm pháp lý chi trả đối với:  

1. Thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn gây ra cho bất kỳ người nào; 

2. Thiệt hại tài sản do tai nạn gây ra bởi sự sơ suất của Người được bảo hiểm trong 

khi chơi hoặc tập tại bất kỳ sân golf hoặc sân tập golf. 

 

Miễn là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm đối với khoản chi trả bồi thường cho bất kỳ 

một tai nạn hay một chuỗi tai nạn xảy ra có liên quan đến hoặc phát sinh từ một sự kiện 

không được vượt quá hạn mức trách nhiệm  quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy 

chứng nhận bảo hiểm cho mỗi vụ tai nạn. 

Bên cạnh đó, BIC sẽ chịu trách nhiệm với tất cả các khoản chi phí và phí tổn 

1. Phải chi trả cho kháng cáo của nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;  

2. Phát sinh bởi Người được bảo hiểm với điều kiện phải có sự đồng ý bằng văn bản 

của BIC. 
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CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CỦA PHẦN I 

(1) Tử vong hoặc thương tật thân thể của bất kỳ cá nhân nào là thành viên gia đình hoặc 

hộ gia đình của Người được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tử vong hoặc thương tật có 

liên quan và theo dịch vụ của Người được bảo hiểm (loại trừ cá nhân liên quan đến Người 

được bảo hiểm với vai trò/tư cách duy nhất là caddie). 

(2) Thiệt hại đối với tài sản thuộc quyền kiểm soát, trông coi của Người được bảo hiểm 

hoặc của bất cứ thành viên nào của gia đình hay hộ gia đình của Người được bảo hiểm 

hay thuộc sự kiểm soát, trông coi của bất cứ cá nhân nào trong lúc phục vụ Người được 

bảo hiểm, nhưng loại trừ này sẽ không áp dụng đối với xe điện được thuê bởi Người được 

bảo hiểm và được sử dụng tại sân golf. 

(3) Bất kỳ thỏa thuận để trả bất kỳ khoản tiền bồi thường nào của Người được bảo hiểm, 

trừ khi những trách nhiệm này là trách nhiệm theo luật định cho dù không có những thỏa 

thuận như vậy. 

ĐIỂU KHOẢN VỀ TÀI PHÁN 

 Cho dù có bất cứ điều gì trong Hợp đồng này trái ngược, các bên vẫn thống nhất rằng 

khoản bồi thường của BIC sẽ không áp dụng trong trường hợp:  

1. Bồi thường thiệt hại liên quan tới các bản án không phải được tuyên sơ thẩm từ 

một tòa án có thẩm quyền trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

2. Bất kỳ chi phí pháp lý nào nguyên đơn thu hồi được từ Người được bảo hiểm mà 

các chi phí đó không phát sinh và không thể truy đòi tại Việt Nam.  

 

PHẦN II - DỤNG CỤ CHƠI GOLF 

BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ thiệt hại vật chất hoặc hư 

hỏng ngẫu nhiên nào đến dụng cụ chơi golf của Người được bảo hiểm (gậy chơi golf, túi 

đựng golf, xe chở túi golf) trong giới hạn lãnh thổ như đã được nêu trong Hợp đồng bảo 

hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

BIC có thể lựa chọn sửa chữa để phục hồi hoặc thay thế đối với các thiệt hại, hư hỏng đó 

hoặc trả bằng tiền mặt cho tổn thất hoặc thiệt hại đó. 

LOẠI TRỪ ĐỐI VỚI PHẦN II 

BIC sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất hoặc thiệt hại sau: 

(1) Gây ra bởi hay là hậu quả của quá trình hao mòn. 

(2) Vật dụng cá nhân (Bồi thường tại Phần III). 
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(3) Mất mát hoặc bị trộm cắp, tài sản bị bỏ mặc ở nơi công cộng (không phải tại sân golf 

hay sân tập golf) hoặc là hậu quả của việc Người được bảo hiểm không quan tâm, chăm 

sóc chu đáo, không có biện pháp phòng ngừa cho những tài sản đó, trừ khi những tài 

sản đó thuộc dịch vụ của bên thứ ba cho mục đích chính là lưu trữ bảo quản và gửi đồ. 

(4) Mất mát do trộm cắp không phải là hậu quả của việc xâm nhập và thoát ra bằng bạo 

lực đối với một phương tiện đã được khóa kín. 

 

PHẦN III – VẬT DỤNG CÁ NHÂN 

BIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền không vượt quá Số tiền bảo hiểm 

được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm cho những mất mát 

hoặc thiệt hại do cháy hoặc trộm cắp hay nỗ lực trộm cắp các vật dụng cá nhân xảy ra ở 

Nhà câu lạc bộ (Golf Club House) hoặc Khu vực quản lý Caddie (Caddie Master’s Hut)  

hoặc cửa hàng golf tại bất cứ sân golf hay sân tập golf nào. 

BIC có thể lựa chọn việc sửa chữa phục hồi hoặc thay thế đối với các thiệt hại theo tình 

trạng tổn thất hoặc trả bằng tiền mặt cho tổn thất hoặc thiệt hại đó. 

LOẠI TRỪ ĐỐI VỚI PHẦN III 

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu tránh nhiệm đối với những tổn thất hay mất mát của:  

(1) tiền mặt, thẻ tiền mặt, thẻ tín dụng, giấy bạc ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, tem 

hoặc bất cứ loại giấy tờ nào; 

(2) đồng hồ, đồ trang sức, phụ kiện của bất kỳ loại kính đeo mắt, kính áp tròng, răng giả; 

(3) máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị điện tử và các loại tương 

tự; 

(4) có nguyên nhân từ hoặc hậu quả do hao mòn, sứt mẻ hay trầy xước, sâu bướm hay 

chuột bọ, khấu hao; 

(5) mức khấu trừ đối với mỗi và mọi vụ tổn thất của mỗi Người được bảo hiểm được quy 

định trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

 

PHẦN IV – ĐÁNH 1 GẬY TRÚNG LỖ ( HOLE IN ONE) HOẶC ÂM 3 GẬY 

CHO MỘT LỖ (ALBATROSS) 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm thực hiện được cú đánh một gậy trúng lỗ (Hole 

in One) hay âm 3 gậy cho một lỗ (Albatross) trong khi đang chơi nhiều hơn 9 lỗ cùng với 

hơn hai người chơi khác và một nhân viên caddy tại bất cứ sân golf nào có nhiều hơn 35 

gậy chuẩn, BIC sẽ trả Số tiền bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng 

nhận bảo hiểm cho Người được bảo hiểm.Trong trường hợp BIC đã chi trả số tiền theo 
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quyền lợi này, hai bên đồng ý và thoả thuận rằng số tiền bảo hiểm sẽ được khôi phục lại 

đối với quyền lợi Hole in One hay Albatross theo hạn mức đã quy định trên Hợp đồng 

bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm cho đến ngày kết thúc thời hạn bảo hiểm. 

 

PHẦN V - ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHUNG 

BIC sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường theo Quy tắc này trong trường hợp sau đây:  

1. Là người chơi Golf chuyên nghiệp. 

2. Các hành động cố ý hoặc do lỗi cố ý của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người 

nào khác có sự thông đồng với Người được bảo hiểm. 

3. Thương tật, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh ngoài phạm vi địa lý được quy định 

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

4. Thương tật, hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hành động chiến 

tranh xâm lược của lực lượng thù địch nước ngoài (cho dù chiến tranh có được 

tuyên bố hay không), nội chiến, cách mạng, khủng bố, chiếm đoạt quân sự hay hải 

quân. 

5. Bất kỳ tai nạn, tổn thất hoặc phá huỷ, hư hỏng của bất kỳ tài sản vì bất cứ lí do gì 

hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc bất kỳ tổn thất hậu quả; bất 

kỳ trách nhiệm pháp lý nào thuộc bất kỳ tính chất nào trực tiếp hoặc gián tiếp được 

gây ra hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ bức xạ ion hoặc nhiễm phóng 

xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt 

nhân. Cho riêng mục đích của điều khoản loại trừ này, thuật ngữ “đốt cháy” sẽ bao 

gồm bất kỳ quá trình tự duy trì của hạt nhân. 

6.   Trách nhiệm bồi thường theo Quy tắc này không áp dụng cũng như không bao 

gồm bất kỳ Tai nạn, tổn thất, hư hỏng, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào trực 

tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ nguyên liệu 

vũ khí hạt nhân. 

 

PHẦN VI - CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG 

1.  VẤN ĐỀ TUÂN THỦ 

Việc thực hiện đúng các điều kiện, điều khoản và sửa đổi bổ sung của Quy tắc này trong 

phạm vi liên quan tới trách nhiệm và thực hiện của Người được bảo hiểm và tính trung 

thực của các thông tin được cung cấp trong Giấy yêu cầu bảo hiểm  là điều kiện tiên quyết  

cho trách nhiệm chia trả của BIC theo Quy tắc này.  

 

2.  NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 
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Người được bảo hiểm phải tiến hành tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết và hợp lý 

cho sự an toàn của cộng đồng và phải tuân thủ các yêu cầu luật định cùng với với tất cả 

luật lệ và quy định bắt buộc của bất kỳ cơ quan chức trách nào. 

 

3.  TƯỚC QUYỀN 

Nếu một yêu cầu bồi thường được thực hiện bởi Người được bảo hiểm hoặc đại diện của 

Người được bảo hiểm mà có bất cứ sự thiếu trung thực nào hay sử dụng bất cứ cách thức 

gian lận nào để trục lợi từ Quy tắc này thì tất cả quyền lợi bảo hiểm sẽ bị từ chối  bồi 

thường. 

4. THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN 

Người được bảo hiểm không được tự ý thừa nhận, đề nghị, hứa hẹn, thanh toán hoặc bồi 

thường nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BIC. BIC có quyền thay mặt Người 

được bảo hiểm để tiếp nhận và thực hiện việc biện hộ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại 

nào hoặc vì lợi ích của mình theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào để đòi bồi hoàn hoặc bồi 

thường thiệt hại cách khác và sẽ có toàn quyền quyết định trong việc thực hiện bất kỳ vụ 

kiện nào hoặc trong việc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào, và Người được bảo hiểm phải 

cung cấp các thông tin và hỗ trợ theo yêu cầu. 

5. ĐỒNG CHI TRẢ 

Nếu tại thời điểm có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được thực hiện theo Quy tắc này mà 

có tồn tại bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào khác được mua bởi Người được bảo hiểm hoặc 

đại diện của họ bảo hiểm cho cùng tổn thất, thiệt hại đó thì BIC sẽ không chịu trách nhiệm 

(Ngoại trừ IV)) chi trả hoặc chi trả nhiều hơn phần tỷ lệ cho những tổn thất đó. 

6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

Hợp đồng này có thể được chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào bởi BIC bằng việc gửi 

thông báo bằng văn bản trước bảy (7) ngày cho Người được bảo hiểm đến địa chỉ liên lạc 

mới nhất của họi và trong trường hợp này, BIC sẽ hoàn trả cho phần phí bảo hiểm theo tỉ 

lệ cho thời gian còn lại của Hợp đồng bảo hiểm. Hợp đồng này có thể được chấm dứt vào 

bất kỳ thời điểm nào bởi Người được bảo hiểm bằng việc gửi thông báo đến BIC trước 7 

ngày với điều kiện chưa có yêu cầu bồi thường nào phát sinh trong suốt thời hạn bảo 

hiểm,  Người được bảo hiểm sẽ được hoàn trả lại số phí bảo hiểm sau khi trừ đi phí bảo 

hiểm tùy thuộc vào tỷ lệ phí bảo hiểm ngắn hạn của BIC đã áp dụng cho thời gian Hợp 

đồng bảo hiểm có hiệu lực. 

7. TRỌNG TÀI 

Tất cả các khác biệt phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được tham chiếu tới quyết định của 

một Trọng tài được chỉ định bằng văn bản bởi các bên hoặc nếu các bên không thể đồng 

ý về một Trọng tài duy nhất thì sẽ có hai Trọng tài, mỗi Trọng tài được chỉ định bằng văn 

bản bởi mỗi bên trong vòng 1 tháng dương lịch sau khi đã được yêu cầu bằng văn bản 

làm như vây bởi một trong hai bên hoặc trong trường hợp các Trọng tài không thể thống 
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nhất với nhau thì một Trọng tài khác được chỉ định bằng văn bản bởi các Trọng tài để 

tham khảo. Trọng tài được chỉ định đó sẽ ngồi với các Trọng tài mà các bên chỉ định và 

chủ trì tất các cuộc họp của họ và sẽ lập ra một phán quyết cái sẽ là điều kiện tiên quyết 

cho hành động chống lại Công ty bảo hiểm. Nếu Công ty bảo hiểm từ chối trách nhiệm 

với bất cứ yêu cầu bồi thường nào của Người được bảo hiểm và những yêu cầu đó không 

được tham khảo tới Trọng tài trong vòng 36 tháng dương lịch từ ngày từ chối chi trả theo 

quy định được nói ở đây thì yêu cầu bồi thường đó sẽ được coi là bị bỏ qua và sẽ không 

được thu hồi lại. 
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 QUY TRÌNH BỔI THƯỜNG 

 ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC PHẦN 

Trong trường hợp có bất cứ yêu cầu bồi thường nào phát sinh theo Quy tắc bảo hiểm này, 

Người được bảo hiểm phải: 

(1) Gửi thông báo bằng văn bản tới BIC ngay lập tức. 

(2) Bằng chi phí của mình, Người được bảo hiểm phải gửi cho BIC đầy đủ các thông 

tin chi tiết bằng văn bản sớm nhất có thể, trong trường hợp có khiếu nại bảo hiểm 

tại Phần II và III thì không được muộn hơn 30 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất hay 

thiệt hại đó. 

(3) Thông báo hoặc chuyển tiếp mọi thư yêu cầu bồi thường, lệnh triệu tập hoặc thông 

báo quá trình cho BIC ngay khi nhận được. 

(4) Người được bảo hiểm hay Người đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm gửi 

thông báo bằng văn bản tới BIC ngay lập tức về những thông tin liên quan tới truy 

tố và điều tra liên quan tới vụ tai nạn có thể thuộc trách nhiệm theo Quy tắc bảo 

hiểm này. 

(5) Trong trường hợp trộm cắp hay mất mát, Người được bảo hiểm phải gửi thông báo 

ngay lập tức đến cảnh sát và thực hiện đầy đủ các hành động trong khả năng để 

phát hiện và trừng phạt bất kỳ người nào có tội, truy tìm và thu hồi tài sản. 

ÁP DỤNG CHO PHẦN IV 

Trong trường hợp xảy ra “ Hole-in-One” hay “Albatross” theo mục IV của Hợp đồng 

này, Người được bảo hiểm phải: 

(1) Ngay lập tức gửi thông báo đến BIC. Trong bất kỳ trường hợp nào BIC sẽ không 

chịu trách nhiệm cho các mất mát và thiệt hại không được thông báo trong vòng 

14 ngày sau khi xảy ra sự kiện nói trên.  

(2) Nộp cho BIC giấy xác nhận do câu lạc bộ golf  cấp liên quan tới giải đấu. 

(3) Trong vòng 6 tháng kể từ ngày đoạt được giải thưởng “Hole-in-One” phải nộp đầy 

đủ các văn bản chi tiết của yêu cầu bồi thường và gửi BIC đầy đủ những bằng chứng 

và thông tin liên quan đến khiếu nại như được yêu cầu. 

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 

Quy định rằng Người được bảo hiểm phải cung cấp thông tin cho BIC đầy đủ và trung 

thực mà Người được bảo hiểm biết và phải biết, nếu không có thể sẽ không được nhận 

bất cứ quyền lợi gì theo Quy tắc này. 
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CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

1. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 

Hiệu lực của Hợp đồng này tùy thuộc vào các điều kiện tiên quyết sau: 

(a) Rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm được nêu tên không có bất cứ chương 

trình bảo hiểm nào bị chấm dứt trong vòng 12 tháng do vi phạm bất kỳ điều kiện thanh 

toán phí bảo hiểm; hoặc 

(b) Nếu Người được bảo hiểm tiết lộ rằng có vi phạm điều kiện thanh toán phí liên quan 

tới Hợp đồng bảo hiểm trước với Công ty bảo hiểm khác trong vòng 12 tháng: 

 (i) Người được bảo hiểm đã thanh toán hết các khoản nợ phí cho khoảng thời gian 

được bảo hiểm bởi Công ty bảo hiểm trước đó dựa trên tỷ phí bảo hiểm ngắn hạn của 

Hợp đồng bảo hiểm trước; và 

(ii)  Người được bảo hiểm phải cung cấp bản copy của văn bản xác nhận từ Công ty 

bảo hiểm trước tới BIC, trước khi được nhận bảo hiểm tại BIC. 

2. ĐIỂU KHOẢN LOẠI TRỪ TỔN THẤT LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 

BIC sẽ không chi trả cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hay trách nhiệm pháp lý thuộc bất 

kỳ tính chất nào trực tiếp hoặc gián tiếp được gây ra hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát 

sinh từ sự thất bại hoặc không có khả năng của bất kỳ máy tính, thiết bị điện tử, xử lý dữ 

liệu hoặc phương tiện truyền thông, vi mạch, chip nhúng, mạch tích hợp hoặc thiết bị 

tương tự hoặc phần sụn hoặc bất kỳ phần mềm máy tính hoặc các thiết bị khác hoặc hệ 

thống xử lý lưu trữ hoặc khôi phục dữ liệu, cho dù tài sản của người được bảo hiểm hay 

không, xảy ra bất cứ lúc nào để:  

(a) nhận biết đúng bất kỳ ngày nào là ngày lịch thật sự của nó; 

(b) lưu, giữ lại, và/hoặc thao tác, thông dịch hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu hay thông tin hoặc 

lệnh hoặc chỉ dẫn vì coi bất kỳ ngày nào khác là ngày lịch thật sự của nó; 

(c) lưu, giữ lại hoặc xử lý bất kỳ dữ liệu như là kết quả từ hoạt động của câu lệnh bất kỳ 

đã được lập trình sẵn trong phần mềm máy tính, lệnh mà làm mất dữ liệu hoặc không 

có khả năng lưu hoặc giữ lại hoặc xử lý dữ liệu vào hoặc sau bất kỳ ngày nào. 

3. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ AMIĂNG 

Các bên cùng thông nhất và hiểu rằng đơn bảo hiểm này sẽ  không áp dụng và không bồi 

thường cho bất kỳ một trách nhiệm nào  dù là thực tế hay được  viện dẫn ra cho bất cứ 

một  hay nhiều vụ khiếu nại đối với những tổn thất trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ, 

hay là kết  quả/hậu quả hay  được góp phần hoặc làm trầm trọng thêm từ chất Amiăng ở 

bất kỳ hình thức hay khối lượng nào. 

4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ LATEX 
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Bất kể các quy định khác trong hợp đồng, các bên thống nhất rằng thỏa thuận này sẽ 

không áp dụng cho và BIC sẽ không phải chịu trách nhiệm với người được bảo hiểm về 

bất kì thương tật thân thể, thương tật cá nhân hay mất mát, thiệt hại nào về mặt tài sản 

phát sinh từ các sản phẩm làm từ latex, bao gồm nhưng không giới hạn ở găng tay kiểm 

tra,găng tay phẫu thuật, ống thông tiểu là những sản phẩm có thể dẫn tới các khiếu nại về 

dị ứng nhựa mủ, bao gồm chứng viêm da do tiếp xúc và phản ứng dị ứng với chất protein 

và chất gây dị ứng có trong nhựa mủ. Chất protein hay chất gây dị ứng có trong nhựa mủ 

sẽ được coi như một chất gây ô nhiễm nếu nó được thải ra hay phân tán tại một cơ sở 

chăm sóc sức khỏe và bất kì khiếu nại nào phát sinh sẽ bị loại trừ. 

5. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ NHIỄM BẨN PHÓNG XẠ VÀ LẮP RÁP HẠT 

NHÂN GÂY NỔ - NMA1622 

Đơn bảo hiểm này sẽ không bồi thường cho: 

(a) các mất mát hay thiệt hại với bất kì tài sản nào hoặc bất kì chi phí nào là kết 

quả của, phát sinh từ hoặc bất kì thiệt hại mang tính hậu quả nào 

(b) bất kì trách nhiệm pháp lí nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay được góp 

phần bởi hay phát sinh từ: 

(i) bức xạ ion hóa hay nhiễm bẩn phóng xạ bởi bất kì nhiên liệu hạt nhân 

nào hay bởi  bất kì chất thải hạt nhân nào từ sự đốt cháy nhiên liệu hạt nhân 

(ii) các tài sản có tính phóng xạ, độc hại, dễ nổi hay các rủi ro khác thuộc 

các tổ hợp lắp ráp hạt nhân hay các bộ phận đi kèm. 

6. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHIẾN TRANH VÀ KHỦNG BỐ 

Bất kể những quy định trái ngược trong Hợp đồng bảo hiểm này hoặc bất kỳ Hợp đồng 

sửa đổi bổ sung nào đính kèm, Hợp đồng bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, bất kỳ 

chi phí có tính chất nào, trực tiếp hoặc gián tiến gây ra bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan 

đến khủng bố bất kể nguyên nhân hoặc sự cố nào khác xảy ra đồng thời hoặc xảy ra theo 

một chuỗi tổn thất liên tiếp sau đó. 

(1) Chiến tranh, xâm lược, hành động của các thế lực thù địch nước ngoài,chiến sự hay 

các hành động hiếu chiến (dù có tuyên bố chiến tranh hay không), nội chiến, phiến 

loạn, cách mạng, khởi nghĩa, bạo động dân sự được cho là các phần của hay tiến lên 

thành khởi nghĩa quân sự hay đảo chính hay; 

(2) bất kì hành động khủng bố nào 

Cho mục đích của Điều khoản mở rộng này, hành động khủng bố có nghĩa là hành 

động, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bạo lực và/hoặc đe dọa sử dụng 

bạo lực của bất kỳ một hoặc một nhóm người nào, cho dù hành động đơn độc hoặc 

đại điện, hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức, chính phủ, được thực hiện nhằm mục 

đích chính trị, tôn giáo, hệ tự tưởng, hoặc các mục đích tương tự, kể cả ý định gây 

ảnh hưởng đến chính quyền và/hoặc làm cho công chúng hoặc bộ phân công chúng 

lo sợ. 
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Điều khoản này cũng loại trừ mất mát, hư hại, chi phí bất kì trực tiếp hay gián tiếp gây ra 

bởi, phát sinh từ hay có liên quan tới bất kì hành động nào được thực hiện để kiểm soát, 

ngăn ngừa, trấn áp hay dưới bất kì hình thức nào khác có liên quan tới mục (1) và  (2) 

trên đây. 

Nếu công ty bảo hiểm viện dẫn loại trừ này để không bồi thường cho bất kì mất mát,hư 

hại hay chi phí nào thì trách nhiệm chứng minh điều ngược lại sẽ thuộc về người được 

bảo hiểm. 

Trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thi 

hành được, phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

7. ĐIỀU KHOẢN TIỀN TỆ 

Các bên thỏa thuận rằng bất cứ giao dịch nào được thực hiện bằng Đồng Việt Nam (VNĐ) 

trong khi đơn vị tiền tệ trên hợp đồng/đơn bảo hiểm/sửa đổi bổ sung/ thông báo thu phí 

bảo hiểm/thông báo nợ phí bảo hiểm thể hiện bằng ngoại tệ thì quy tắc áp dụng tỷ giá hối 

đoái được quy định như sau: 

- Trong trường hợp thanh toán phí bảo hiểm cho hợp đồng/đơn bảo hiểm mới hoặc 

tái tục, tỷ giá giữa tiền đồng và ngoại tệ là tỷ giá áp dụng tại thời điểm cấp hợp 

đồng/đơn bảo hiểm/thông báo thu phí bảo hiểm và  được thể hiện trên hợp 

đồng/đơn bảo hiểm/thông báo thu phí bảo hiểm 

- Trong trường hợp đóng phí bảo hiểm bổ sung hoặc hoàn phí bảo hiểm, tỷ giá giữa 

tiền đồng và ngoại tệ là tỷ giá áp dụng tại thời điểm cấp sửa đổi bổ sung và được 

thể hiện trên sửa đổi bổ sung/ thông báo thu phí bảo hiểm/thông báo nợ phí bảo 

hiểm 

- Trong trường hợp thanh toán bồi thường, tỷ giá giữa tiền đồng và ngoại tệ là tỷ giá áp 

dụng tại thời điểm thanh toán bồi thường. 

 

Các bên cũng thỏa thuận thêm rằng tỷ giá hối đoái áp dụng trong các trường hợp trên là 

tý giá bán ra của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 

 


