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I. NGUYÊN TẮC CHUNG 

QUY TẮC BẢO HIỂM
BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Trụ sở chính: Số 263 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội | Tel: (84-24) 2220 0282   Fax: (84-24) 2220 0281 | Email: bic@bidv.com.vn

Hoặc 

- 100% số tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm lựa 
chọn được nêu trên Hợp đồng bảo hiểm/Giấy 
chứng nhận bảo hiểm.

D. Trong trường hợp thương tật bộ phận và vĩnh viễn 
(từ 80% trở xuống): bồi thường theo Bảng Phụ lục 
trả tiền bảo hiểm cho Người Lao động đính kèm 
quy tắc này - Phần D

 (Bồi thường theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo 
hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

ĐIỂM LOẠI TRỪ

BIC sẽ không có trách nhiệm trong trường hợp:

a) trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với người 
lao động theo một hay nhiều

 Thoả thuận khác, ngoài trách nhiệm quy định theo 
Luật Lao động;

b) trách nhiệm của Người được bảo hiểm đối với 
người lao động của chủ thầu độc lập, do Người 
được bảo hiểm sử dụng;

c) bất kỳ người lao động nào làm thuê cho Người được 
bảo hiểm mà không phải là

 "Người lao động" theo nghĩa của Luật Lao động quy 
định;

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3332/QĐ-PHH ngày  30/11/2010 của 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty bảo hiểm BIDV)

QUY TẮC BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Xem Bảng PHỤ LỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM CHO  
NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường những khoản 
dưới đây trong trường hợp Người lao động bị chết, 
bị thương tật vĩnh viễn hoặc thương tật tạm thời do 
tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghề nghiệp gây 
ra và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động 
của Người được bảo hiểm:

A. Chi phí y tế (bao gồm các chi phí nằm viện) theo số 
tiền bảo hiểm do Người được bảo hiểm lựa chọn.

B. Toàn bộ lương thuần hàng tháng trong thời gian 
điều trị y tế (giới hạn thời gian do

 Người được bảo hiểm lựa chọn).

C. Trong trường hợp chết hoặc thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn (từ 81% trở lên):

-  30 (ba mươi) tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo 
lựa chọn của Người được bảo hiểm) nếu không phải 
là lỗi của nạn nhân; 

-  12 (mười hai) tháng lương (hoặc nhiều hơn tuỳ theo 
lựa chọn của Người được bảo hiểm), nếu nạn nhân 
gây ra lỗi trong vụ tai nạn đó.

Trên cơ sở Người được bảo hiểm tiến hành công việc kinh doanh như miêu tả trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, và 
không ngoài mục đích tham gia bảo hiểm, Người được bảo hiểm đã gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm đến Tổng Công ty 
Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây được gọi là BIC) và Giấy yêu cầu bảo hiểm này 
sẽ là cơ sở và được xem là yếu tố cấu thành của Hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã thanh toán hoặc 
đã đồng ý thanh toán phí bảo hiểm như quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

BIC thỏa thuận rằng bất kỳ người lao động nào nằm trong Hợp đồng lao động của Người được bảo hiểm bị thương 
tật thân thể do tai nạn hay bị bệnh nghề nghiệp trong thời hạn bảo hiểm trong khi làm việc cho Người được bảo 
hiểm, BIC:

- căn cứ vào điều kiện, điều khoản, điểm loại trừ, và các cam kết, sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ 
số tiền mà Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm đền bù cho người lao động theo Luật Lao động hiện hành của 
Việt Nam, và

- ngoài khoản thanh toán nói trên, sẽ thanh toán thêm các phí tổn và các chi phí phát sinh của Người được bảo hiểm 
với sự đồng ý bằng văn bản của BIC trong việc bào chữa các khiếu nại cho các bồi thường như trên và trong trường 
hợp này BIC sẽ có trách nhiệm đối với khoản tiền vượt quá Số tiền bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận bảo 
hiểm.

Đơn bảo hiểm này tuân theo Luật pháp Việt nam.
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CHẾT HAY THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN (TỪ 81% TRỞ LÊN)

(Tính theo phần trăm số tiền bảo hiểm)

1. Chết 100%

2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

•  Mù hoàn toàn và không thể phục hồi cả hai mắt 100%

•  Rối loạn tâm thần hoàn toàn và không thể chữa được 100%

•  Mất hai cánh tay hoặc hai bàn tay 100%

•  Điếc hoàn toàn cả hai tai 100%

•  Cắt bỏ hàm dưới 100%

•  Câm 100%

•  Mất  một  cánh  tay  và  một  bàn  chân  hoặc  một  cánh  tay  và 
một cẳng chân  hoặc một bàn tay và một cẳng chân hoặc một bàn tay và một bàn chân. 100% 

•  Mất hai cẳng chân hoặc hai bàn chân. 100%

D. THƯƠNG TẬT BỘ PHẬN VĨNH VIỄN (TỪ 80% TRỞ XUỐNG) (Tính theo phần trăm số tiền bảo hiểm)

1.  Đầu

•  Mất một phần xương sọ với toàn bộ bề dày của xương

+ Mất với diện tích trên 6 cm2 40%

+ Mất với diện tích từ 3 đến 6 cm2 20% 

•  Cắt bỏ phần hàm dưới, cắt bỏ toàn bộ hoặc một nửa nhánh trồi thân hàm trên 40%

•  Mất một mắt 40%

•  Điếc  hoàn toàn một tai 30%

2.  Chi Trên Phải     Trái

•  Mất một cánh tay hay một bàn tay 60%      50%

•  Mất phần xương chủ yếu của phần trên cánh tay (thương tật vĩnh viễn và không có khả năng
chữa khỏi) 50%     40%

• Liệt hoàn toàn phần trên cánh tay (tổn thương các dây thần kinh không có khả năng chữa khỏi) 65%     55%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh mũ 20%     15%

•  Dính khớp bả vai 40%     30%
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•  Dính  khớp khuỷu tay  

+  ở vị trí thuận lợi, 15  xung quanh góc vuông 25%     20%

+  ở vị trí không thuận lợi 40%     35%

•  Mất phần xương chủ yếu của 2 xương cẳng tay (thương tổn vĩnh viễn không có khả năng
chữa khỏi) 40%     30%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh quay cánh tay 45%     35%

•   Liệt hoàn toàn dây thần kinh giữa ( rãnh xoắn ) 40%     35%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở cẳng tay 30%     25%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh ở bàn tay 20%     15%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh trụ                   30%      25%

•  Dính khớp cổ tay (ở vị trí thuận lợi tư thế thẳng và xấp) 20%     15%

•  Dính khớp cổ tay (ở vị trí không thuận lợi quá gấp hoặc duỗi ngửa) 30%     25%

•  Mất toàn bộ ngón cái 20%     15%

•  Cắt toàn bộ ngón trỏ 15%     15%

•  Cắt đồng thời ngón cái và ngón trỏ 35%     25%

•  Cắt đồng thời ngón cái và 01 ngón khác ngoài ngón trỏ 25%     20%

•  Cắt 03 ngón trừ ngón cái và ngón cái 35%     30%

•  Cắt 03 ngón trừ ngón cái và ngón trỏ 20%     15%

•  Cắt 04 ngón trong đó có ngón cái 45%     40%

•  Cắt 04 ngón trừ ngón cái 40%    35%

•  Cắt 01 ngón ngoài ngón cái và ngón trỏ 10%     05%

 Khi tính toán tỷ lệ bồi thường, nếu nạn nhân thuận tay trái thì tỷ lệ bồi thường sẽ được áp dụng ngược lại, tức 
là tỷ lệ chi trả cho tay trái áp dụng cho tay phải và ngược lại.

3. Chi dưới 

•  Cắt một đùi (nửa trên) 60%

•  Cắt một đùi (nửa dưới) 50%

•  Mất toàn bộ 01 bàn chân (tháo khớp chày- cổ chân) 45%

•  Mất một phần bàn chân (tháo khớp dưới xương sên) 40%
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•  Mất một phần bàn chân (tháo khớp giữa cổ chân) 35%

•  Mất một phần bàn chân (tháo khớp cổ - bàn chân) 30%

•  Liệt hoàn toàn chi dưới (thương tổn thần kinh không có khả năng phục hồi) 60%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo ngoài 30%

•  Liệt hoàn toàn dây thần kinh hông khoeo trong 20%

•  Liệt hoàn toàn 02 dây thần kinh hông ngoài và trong 40%

•  Dính khớp háng 40%

•  Dính khớp gối 20%

•  Mất phần lớn xương đùi hay phần lớn hai xương cẳng chân (không có khả năng hồi phục) 60%

• Mất phần lớn xương bánh chè hoặc vỡ thành nhiều mảnh và giới hạn nhiều khả năng duỗi
cẳng chân khỏi đùi 40%

•  Mất phần lớn xương bánh chè nhưng vẫn có khả năng vận động chi 20%

•  Cắt ngắn chi dưới hơn 5 cm 30%

•  Cắt ngắn chi dưới từ 3- 5 cm 20%

•  Cắt hoàn toàn 4 ngón bao gồm ngón cái 20%

•  Cắt 03 ngón trong đó có ngón cái 15%

•  Cắt 02 ngón trong đó có ngón cái 10%

•  Cắt 01 ngón cái 05%

-  Trường hợp bị dính các khớp ngón tay (trừ ngón cái và ngón trỏ) và các khớp ngón chân (trừ ngón cái) thì số 
tiền bồi thường chỉ bằng 50% số tiền bồi thường quy định trong trường hợp cụt ngón đó.

-  Những trường hợp thương tật không được liệt kê trong bảng danh mục này sẽ được bồi thường trên cơ sở so 
sánh tính nghiêm trọng của nó với những trường hợp khác có nêu trong bảng danh mục này và không làm 
phương hại đến nghề nghiệp của nạn nhân. Thương tật mất toàn bộ và mất hẳn chức năng của 01 chi hay 01 
phần của 01 chi được xem như chi đó hoặc một phần của chi đó bị cắt lìa.

-  Trong trường hợp nạn nhân trước khi xảy ra tai nạn chỉ có một mắt và nay mất nốt mắt lành còn lại thì được 
coi là tàn phế 100% thay cho 40% theo như bảng danh mục này quy định.

-    Không bồi thường cho thương tật bộ phận vĩnh viễn nếu như thương tật này dưới 5%.


