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THỎA THUẬN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM  
(Đính kèm và là bộ phận của Giấy chứng nhận bảo hiểm số: …..... ) 

 
- Căn cứ Giấy chứng nhận bảo hiểm số [____] ngày [____] của Công ty Bảo hiểm 
BIDV [_____] cấp cho Quý khách hàng theo Giấy yêu cầu bảo hiểm ngày [        ] 
- Xét đề nghị của Bên mua bảo hiểm, 

Hôm nay, ngày ..... tháng .....  năm ....., tại ................   chúng tôi gồm:  

Bên A : Công ty ……………  (Bên mua bảo hiểm) 
Địa chỉ :  …………………………………………………………………... 
Điện thoại  :  …………………….   Fax: …………………………… 
Người đại diện: (Ông/Bà) ………………… 
Chức vụ:………………………. 

Bên B : Công ty Bảo hiểm BIDV [______] 
Địa chỉ      : ………………………………………………………………. 
Điện thoại    : ………………………………. Fax: ………………………… 
Người đại diện : (Ông/Bà)  ………………… 
Chức vụ:……………………….. 

Hai bên cùng nhau ký kết Thỏa thuận thanh toán phí bảo hiểm với nội dung cụ thể như 
sau: 

I. THÔNG BÁO THU PHÍ BẢO HIỂM: 

1. Hai bên xác nhận tổng phí bảo hiểm mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B 
theo Giấy chứng nhận bảo hiểm số [____] đã cấp ngày [____] như sau: 

STT Số GCNBH Loại hình bảo hiểm Phí bảo hiểm 
Thuế 

GTGT 
Tổng phí thanh 

toán 
1  Vật chất xe    
      

Tổng cộng 
                                                                                      ………………. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………../.) 

2. Phí bảo hiểm được Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B. 
Trường hợp chuyển khoản, Bên A thực hiện chuyển tiền cho Bên B theo thông tin 
dưới đây 

Tên tài khoản: …………… 
Số tài khoản: …………….. 
Tại ngân hàng: ………………………. 
Nội dung: thanh toán phí bảo hiểm cho Giấy chứng nhận bảo hiểm số: ……… 

II. THỎA THUẬN  THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM: 

1. Bên A và Bên B đồng ý và thỏa thuận rằng toàn bộ số phí bảo hiểm tại Điểm 1 
Mục I nêu trên được thanh toán một (01) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho 
Bên B theo thông tin tại Điểm 2 Mục I nêu trên với thời hạn thanh toán phí bảo 
hiểm không vượt quá …i ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm.  
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2. Trường hợp Bên A không đóng phí bảo hiểm hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm 
cho Bên B theo thời hạn thanh toán phí đã thỏa thuận tại Điểm 1 Mục II thì Giấy 
chứng nhận bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực khi hết thời hạn thanh toán phí bảo 
hiểm. 

3. Trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại 
Điểm 2 Mục II nhưng sau đó Bên A đóng phí bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục được 
bảo hiểm cho xe của mình, với điều kiện sau:  
(i) Chưa có bất cứ tổn thất nào xảy ra. 
(ii) Bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm để khôi phục Giấy chứng nhận bảo hiểm 

trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn đóng phí đã quy định tại Thỏa 
thuận thanh toán phí bảo hiểm. Ngày thanh toán phí là ngày mà BIC 
nhận được tiền trong tài khoản và là ngày Giấy chứng nhận bảo hiểm 
được khôi phục hiệu lực. Trường hợp Bên A đã đóng đủ phí bảo hiểm 
vào thời điểm vượt quá 20 ngày quy định nêu trên, để khôi phục Giấy 
chứng nhận bảo hiểm thì phải được sự đồng ý của Bên B và hai Bên ký 
Phụ lục bổ sung Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

(iii) Bên A không yêu cầu hoàn lại số phí bảo hiểm tương ứng với khoảng 
thời gian Giấy chứng nhận bảo hiểm bị chấm dứt hiệu lực do vi phạm 
đóng phí. 

Bên B sẽ không có trách nhiệm bồi thường đối với các tổn thất xảy ra tính từ ngày 
Giấy chứng nhận bảo hiểm chấm dứt hiệu lực trước thời hạn đến thời điểm Bên A 
đã đóng đủ phí bảo hiểm. 
Các trường hợp yêu cầu tiếp tục được bảo hiểm mà không tuân theo điều kiện nêu 
trên thì sẽ phải ký kết lại  Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định. 

4. Trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm đang có hiệu lực và phí bảo hiểm chưa đến 
hạn thanh toán mà tổn thất xảy ra thì Bên A phải có trách nhiệm nộp toàn bộ tổng 
số phí bảo hiểm còn lại của  Giấy chứng nhận bảo hiểm này cho Bên B, trước khi 
Bên B thanh toán bồi thường. Trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường, số phí 
bảo hiểm này sẽ được Bên B khấu trừ vào giá trị bồi thường khi Bên B tiến hành 
bồi thường cho Bên A.  

5. Trường hợp Giấy chứng nhận bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực theo quy định tại 
Điểm 2 Mục II, Bên B vẫn phải có trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm trong thời 
gian được bảo hiểm theo tỷ lệ phí tương ứng giữa thời gian giấy chứng nhận bảo 
hiểm phát sinh trách nhiệm và toàn bộ thời gian bảo hiểm của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm. 

Thỏa thuận thanh toán phí bảo hiểm này được lập thành 02 bản và là một bộ phận 
không tách rời của GCNBH số [______] ngày [______]. Các nội dung của GCNBH 
không đề cập sửa đổi trong văn bản này sẽ giữ nguyên hiệu lực. 

                Bên được bảo hiểm 
                (Ký và ghi rõ họ tên) 

                   Bên bảo hiểm 
             (Ký tên và đóng dấu) 

 
                                                
i CBKT điền chính xác số ngày thỏa thuận với khách hàng, tuân thủ đúng Hướng dẫn khai thác nhưng không 
vượt quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. 


