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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XE Ô TÔ 
 

A. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 27 tháng 02 năm 2015 của 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) 

 
I. CƠ BẢN VẬT CHẤT XE Ô TÔ (Biểu phí bảo hiểm năm) 

(Biểu phí bảo hiểm cơ bản chưa bao gồm phí bảo hiểm điều khoản bảo hiểm bổ sung) 

 

Loại xe 
Tỷ lệ phí cơ bản (%) theo thời gian sử dụng xe 

Mức khấu 

trừ Dưới 3 năm 
Từ 3 đến dưới 6 

năm 
Từ 6 đến dưới 10 

năm 
Từ 10 đến 15 năm 

Xe đầu kéo, đông lạnh, Xe tải 

hoạt động trong vùng khai 

thác khoáng sản 

2,6 2,7 2,9 3,2 1.000.000đ 

Rơ mooc 1 1,1 1,3 1,5 1.000.000đ 

Xe kinh doanh vận tải 

(KDVT), hành khách liên tỉnh 
2 2,1 2,3 2,5 1.000.000đ 

Xe taxi, xe cho thuê tự lái 2,7 2,8 3,0 - 1.000.000đ 

Xe KDVT hàng hóa 1,7 1,8 1,9 2,1 1.000.000đ 

Xe kinh doanh chở người 

(còn lại) 
1,6 1,7 1,8 2,0 1.000.000đ 

Xe không kinh doanh, xe bus 1,5 1,6 1,7 1,9 500.000đ 

 
Phí bảo hiểm điều khoản bảo hiểm bổ sung 

 

Điều khoản bảo hiểm bổ sung 
Mã điều khoản 

bảo hiểm bổ sung 
Phụ phí bảo hiểm 

Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam ĐKBS 001 + 50% phí bảo hiểm 

Mất cắp bộ phận ĐKBS 002 + 0,2% 

Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa ĐKBS 003 + 600.000đ/năm 

Không tính khấu hao (tính đối với xe có thời gian 

sử dụng từ năm thứ ba trở đi) 
ĐKBS 004 + 0,1% 

Lựa chọn cơ sở sửa chữa (từ năm thứ 3 trở đi) ĐKBS 005 + 0,1%  

Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động 

trong khu vực bị ngập nước 
ĐKBS 006 + 0,1% 

(Công thức tính phí bảo hiểm gồm ĐKBS 001-006: Tỷ lệ phí cơ bản + Phụ phí bảo hiểm) 

Điều khoản bảo hiểm bổ sung 
Mã điều khoản 

bảo hiểm bổ sung 
Phí bảo hiểm 

Xe lưu hành tạm thời ĐKBS 007 1,5% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm 

Xe tạm nhập tái xuất:  

- Dưới 16 chỗ ngồi: 

- Từ 16 đến 25 chỗ ngồi: 

- Trên 25 chỗ ngồi: 

ĐKBS 008 

 

4,0% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm 

3,5% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm 

3,0% tính theo số ngày tham gia bảo hiểm 

 
Lưu ý:  

1. Biểu phí trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2. Xe tập lái tính: tỷ lệ phí cơ bản + 0,1%. 
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3. Tỷ lệ phí cơ bản + 0,1% nếu không áp dụng mức khấu trừ (500.000đ đối với xe 

không KDVT/vụ và 1.000.000đ đối với xe KDVT/vụ). 

4. Thời gian sử dụng xe là thời gian tính từ năm đăng ký lần đầu (xe sản xuất trong 

nước) hoặc từ năm sản xuất ghi trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đối với xe nhập khẩu) 

đến năm tham gia bảo hiểm tính theo năm. 

5. Xe kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh là xe hoạt động trên tuyến đường mà điểm 

đi và đến là hai tỉnh/thành phố khác nhau và phải đi qua ít nhất 01 tỉnh/thành phố khác 

hoặc không đi qua ít nhất một tỉnh/thành phố khác nhưng khoảng cách giữa điểm đi và 

điểm đến (01 lượt) trên 100 km. 

6. Mỗi một rủi ro, điều khoản bảo hiểm bổ sung khác: Tỷ lệ phí cơ bản + 0,1%. 

II. GIẢM PHÍ BẢO HIỂM 

PJICO được giảm phí cao nhất cho 01 hợp đồng bảo hiểm hoặc 01 chủ xe là 25%. Cụ thể quy 

định trong các trường hợp: 

 

1. Giảm phí theo số lƣợng xe:  

- Từ 05 xe đến 15 xe giảm tối đa 10%. 

- Từ 16 xe đến 30 xe giảm tối đa 15%. 

- Từ 31 xe đến 50 xe giảm tối đa 20%. 

- Trên 50 xe giảm tối đa tối đa 25%. 

 

2. Giảm phí theo lịch sử tổn thất của xe (xe nhiều năm không tổn thất):  

- Năm thứ nhất không có tổn thất thì năm sau giảm tối đa 10%. 

- 02 năm không có tổn thất thì năm sau giảm tối đa 20%. 

- 03 năm không có tổn thất thì giảm tối đa tối đa 25%. 

 

Trường hợp đáp ứng được cả hai điều kiện tại mục 1 và mục 2 trên đây thì tổng mức giảm phí 

tối đa là 35%. 

 

3. Xe tham gia bảo hiểm có thời hạn bảo hiểm liên tục trên 02 năm và đóng phí bảo hiểm 

01 lần khi tham gia bảo hiểm:  

- Tham gia 02 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 180% phí bảo hiểm 01 năm. 

- Tham gia 03 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 260% phí bảo hiểm 01 năm. 

- Tham gia 04 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 340% phí bảo hiểm 01 năm. 

- Tham gia 05 năm liên tục, đóng phí 01 lần: Phí bảo hiểm đóng 420% phí bảo hiểm 01 năm. 

 

B. BIỂU PHÍ TỰ NGUYỆN XE Ô TÔ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 549 ngày 09 tháng 07 năm 2013 của Tổng Giám đốc Tổng 

Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex) 

I  TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ  

1. Trách nhiệm dân sự  

Đây là mức trách nhiệm (MTN) tăng thêm, chưa bao gồm mức bảo hiểm bắt buộc trách 

nhiệm dân sự theo Thông tư 22/2016/TT-BTC và ghi riêng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm 

theo hướng dẫn. 
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1.1 Biểu phí bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự mức phổ thông 

(Đơn vị tính: VNĐ) 

STT LOẠI XE 
PHÍ BẢO HIỂM 

 Mức I   Mức II   Mức III  

A 1- Xe ô tô không kinh doanh vận tải 

1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi      219.000       365.000       584.000  

2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi      441.000       735.000    1.176.000  

3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi      705.000    1.175.000    1.880.000  

4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi   1.017.000    1.695.000    2.712.000  

5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup)      519.000       865.000    1.384.000  

B 2- Xe ô tô kinh doanh vận tải 

1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký      426.000       710.000    1.136.000  

2 6 chỗ ngồi theo đăng ký      525.000       875.000    1.400.000  

3 7 chỗ ngồi theo đăng ký      609.000    1.015.000    1.624.000  

4 8 chỗ ngồi theo đăng ký      705.000    1.175.000    1.880.000  

5 9 chỗ ngồi theo đăng ký      792.000    1.320.000    2.112.000  

6 10 chỗ ngồi theo đăng ký      834.000    1.390.000    2.224.000  

7 11 chỗ ngồi theo đăng ký      918.000    1.530.000    2.448.000  

8 12 chỗ ngồi theo đăng ký   1.011.000    1.685.000    2.696.000  

9 13 chỗ ngồi theo đăng ký   1.137.000    1.895.000    3.032.000  

10 14 chỗ ngồi theo đăng ký   1.236.000    2.060.000    3.296.000  

11 15 chỗ ngồi theo đăng ký   1.335.000    2.225.000    3.560.000  

12 16 chỗ ngồi theo đăng ký   1.419.000    2.365.000    3.784.000  

13 17 chỗ ngồi theo đăng ký   1.515.000    2.525.000    4.040.000  

14 18 chỗ ngồi theo đăng ký   1.602.000    2.670.000    4.272.000  

15 19 chỗ ngồi theo đăng ký   1.701.000    2.835.000    4.536.000  

16 20 chỗ ngồi theo đăng ký   1.785.000    2.975.000    4.760.000  

17 21 chỗ ngồi theo đăng ký   1.881.000    3.135.000    5.016.000  

18 22 chỗ ngồi theo đăng ký   1.965.000    3.275.000    5.240.000  

19 23 chỗ ngồi theo đăng ký   2.064.000    3.440.000    5.504.000  

20 24 chỗ ngồi theo đăng ký   2.160.000    3.600.000    5.760.000  

21 25 chỗ ngồi theo đăng ký   2.247.000    3.745.000    5.992.000  

22 26 chỗ ngồi theo đăng ký   2.265.000    3.775.000    6.040.000  

23 27 chỗ ngồi theo đăng ký   2.283.000    3.805.000    6.088.000  

24 28 chỗ ngồi theo đăng ký   2.301.000    3.835.000    6.136.000  

25 29 chỗ ngồi theo đăng ký   2.319.000    3.865.000    6.184.000  

26 30 chỗ ngồi theo đăng ký   2.337.000    3.895.000    6.232.000  

27 31 chỗ ngồi theo đăng ký   2.337.000    3.895.000   6.232.000  

28 
Trên 31 chỗ  

(SC: Số chỗ ngồi theo đăng ký) 
2.337.000 + 

18.000 x (SC-31)   

3.895.000 + 

30.000 x (SC-31) 

6.232.000 + 

48.000 x (SC-31) 

C 3- Xe ô tô chở hàng (xe tải)  

1 Dưới 3 tấn      438.000       730.000    1.168.000  

2 Từ 3 đến 8 tấn      855.000    1.425.000    2.280.000  

3 Trên 8 đến 15 tấn   1.176.000    1.960.000    3.136.000  

4 Trên 15 tấn   1.500.000    2.500.000    4.000.000  
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1.2 ảo hiểm trách nhiệm dân sự  
    (Đơn vị tính: VNĐ) 

STT LOẠI XE 
PHÍ BẢO HIỂM 

 Mức IV   Mức V   Mức VI 

A 1- Xe ô tô không kinh doanh vận tải 

1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi   1.600.000    3.780.000    7.560.000  

2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi   3.240.000    7.660.000   15.320.000  

3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi   5.170.000   12.220.000   24.440.000  

4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi   7.470.000   17.660.000   35.320.000  

5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup)   3.800.000    8.980.000   17.960.000  

B 2- Xe ô tô kinh doanh vận tải 

1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký   2.830.000    6.600.000   13.200.000  

2 6 chỗ ngồi theo đăng ký   3.490.000    8.140.000   16.280.000  

3 7 chỗ ngồi theo đăng ký   4.040.000    9.420.000   18.840.000  

4 8 chỗ ngồi theo đăng ký   4.660.000   10.860.000   21.720.000  

5 9 chỗ ngồi theo đăng ký   5.220.000   12.160.000   24.320.000  

6 10 chỗ ngồi theo đăng ký   5.540.000   12.920.000   25.840.000  

7 11 chỗ ngồi theo đăng ký   6.090.000   14.200.000   28.400.000  

8 12 chỗ ngồi theo đăng ký   6.700.000   15.620.000   31.240.000  

9 13 chỗ ngồi theo đăng ký   7.540.000   17.580.000   35.160.000  

10 14 chỗ ngồi theo đăng ký   8.200.000   19.120.000   38.240.000  

11 15 chỗ ngồi theo đăng ký   8.860.000   20.660.000   41.320.000  

12 16 chỗ ngồi theo đăng ký   9.410.000   21.940.000   43.880.000  

13 17 chỗ ngồi theo đăng ký  10.030.000   23.380.000   46.760.000  

14 18 chỗ ngồi theo đăng ký  10.590.000   24.680.000   49.360.000  

15 19 chỗ ngồi theo đăng ký  11.250.000   26.220.000   52.440.000  

16 20 chỗ ngồi theo đăng ký  11.800.000   27.500.000   55.000.000  

17 21 chỗ ngồi theo đăng ký  12.420.000   28.940.000   57.880.000  

18 22 chỗ ngồi theo đăng ký  12.970.000   30.220.000   60.440.000  

19 23 chỗ ngồi theo đăng ký  13.630.000   31.760.000   63.520.000  

20 24 chỗ ngồi theo đăng ký  14.250.000   33.200.000   66.400.000  

21 25 chỗ ngồi theo đăng ký  14.810.000   34.500.000   69.000.000  

22 26 chỗ ngồi theo đăng ký  14.870.000   34.620.000   69.240.000  

23 27 chỗ ngồi theo đăng ký  14.930.000   34.740.000   69.480.000  

24 28 chỗ ngồi theo đăng ký  14.990.000   34.860.000   69.720.000  

25 29 chỗ ngồi theo đăng ký  15.050.000   34.980.000   69.960.000  

26 30 chỗ ngồi theo đăng ký  15.110.000   35.100.000   70.200.000  

27 31 chỗ ngồi theo đăng ký  15.110.000   35.100.000   70.200.000  

28 
Trên 31 chỗ  

(SC: Số chỗ ngồi theo đăng ký) 
15.110.000 + 

60.000 x (SC-31)   

35.100.000 + 

120.000 x (SC-31)    

70.200.000 + 

240.000 x (SC-31)  

C 3- Xe ô tô chở hàng (xe tải)  

1 Dưới 3 tấn   3.200.000    7.560.000   15.120.000  

2 Từ 3 đến 8 tấn   6.270.000   14.820.000   29.640.000  

3 Trên 8 đến 15 tấn   8.630.000   20.400.000   40.800.000  

4 Trên 15 tấn  11.000.000   26.000.000   52.000.000  
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:  

(Đơn vị tính: Triệu đồng) 

STT 
Các mức trách 

nhiệm 
MTN/ngƣời/vụ MTN tài  sản/vụ MTN tối đa 

1 Mức I 30 30 - 

2 Mức II 50 50 - 

3 Mức III 80 80 - 

4 Mức IV 100 400 6.000 

5 Mức V 200 1.000 6.000 

6 Mức VI 400 2.000 6.000 

 

1.3 ục 1.1 và 1.2 nêu trên, tỷ lệ

 

(Đơn vị: %) 

STT LOẠI XE 
TỶ LỆ PHÍ TĂNG THÊM 

Người thứ 3 

(1) 

Hành khách 

(2) 

Tài sản 

(3) 

A 1-Xe ô tô không kinh doanh vận tải 

1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 0,44  0,29 

2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 0,88  0,59 

3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1,41  0,94 

4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 2,03  1,36 

5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup) 1,04  0,69 

B 2-Xe ô tô kinh doanh vận tải 

1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 0,71 0,06 0,47 

2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 0,87 0,06 0,58 

3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 1,00 0,06 0,67 

4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 1,16 0,06 0,77 

5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 1,30 0,06 0,86 

6 10 chỗ ngồi theo đăng ký 1,38 0,06 0,92 

7 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1,51 0,06 1,01 

8 12 chỗ ngồi theo đăng ký 1,66 0,06 1,11 

9 13 chỗ ngồi theo đăng ký 1,88 0,06 1,25 

10 14 chỗ ngồi theo đăng ký 2,04 0,06 1,36 

11 15 chỗ ngồi theo đăng ký 2,20 0,06 1,47 

12 16 chỗ ngồi theo đăng ký 2,33 0,06 1,56 

13 17 chỗ ngồi theo đăng ký 2,49 0,06 1,66 

14 18 chỗ ngồi theo đăng ký 2,63 0,06 1,75 

15 19 chỗ ngồi theo đăng ký 2,79 0,06 1,86 

16 20 chỗ ngồi theo đăng ký 2,92 0,06 1,95 

17 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3,08 0,06 2,05 

18 22 chỗ ngồi theo đăng ký 3,21 0,06 2,14 

19 23 chỗ ngồi theo đăng ký 3,37 0,06 2,25 

20 24 chỗ ngồi theo đăng ký 3,53 0,06 2,35 

21 25 chỗ ngồi theo đăng ký 3,67 0,06 2,44 

22 Trên 25 chỗ ngồi theo đăng ký 3,67 0,06 2,44 

C 3- Xe ô tô chở hàng (xe tải)  

1 Dưới 3 tấn 0,88  0,58 

2 Từ 3 đến 8 tấn 1,71  1,14 

3 Trên 8 đến 15 tấn 2,35  1,57 

4 Trên 15 tấn 3,00  2,00 
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Công thức tính phí: 

- Đối với xe không KDVT: 

Phí bảo hiểm = MTN tăng thêm về người x Cột 1 + MTN tự nguyện tăng thêm về tài sản x Cột 3. 

- Đối với xe KDVT hành khách (*): 

Phí bảo hiểm = MTN tăng thêm về người x Cột 1 + MTN tự nguyện tăng thêm về tài sản x 

Cột 3 + (MTN tăng thêm về hành khách x Cột 2) x số hành khách. 

Lưu ý (*): 

+ Đối với xe KDVT chở người dưới 10 chỗ ngồi theo đăng ký: Số hành khách bằng số 

chỗ ngồi theo đăng ký trừ đi 01 lái xe. 

 

 

 

1.4  

- Xe taxi: Tính bằng 150% phí bảo hiểm ô tô chở người KDVT cùng số chỗ ngồi. 

- Xe chuyên dùng (ô tô chở xăng, dầu, ô tô trộn bê tông...): tính bằng phí bảo hiểm ô tô chở 

hàng (xe tải) cùng trọng tải. 

- Xe máy chuyên dùng (xe nâng, xe lu, máy đào...): tính bằng phí bảo hiểm ô tô chở hàng 

(xe tải) dưới 3 tấn. 

- Đầu kéo rơmooc: Tính bằng 130% phí bảo hiểm ô tô chở hàng (xe tải) trên 15 tấn. 

 

2. TNDS với hàng hóa trên xe 

2.1 Bảo hiểm TNDS của Chủ xe cơ giới đối với hàng hóa vận chuyển trên xe (Biểu phí 

năm) 
- Số tấn hàng hóa để tính phí bảo hiểm (theo yêu cầu của Chủ xe) là trọng tải tối đa cho phép 

của xe. 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm tính trên mỗi tấn trọng tải theo yêu cầu của Chủ xe không vượt quá 

50.000.000 đồng. 

- Tổng mức trách nhiệm (Tổng MTN) = (Số tấn hàng hóa) x (Mức trách nhiệm bảo hiểm trên 

mỗi tấn trọng tải) 

Loại xe, loại hàng hóa  Tỷ lệ phí/MTN  Mức khấu trừ x MTN  

Xe đông lạnh, xe chở hoa 

quả, hải sản 
1,5 % 1,0 %, tối thiểu không thấp hơn 2.500.000 đ/vụ 

Xe chở chất lỏng, chất khí 1 % 1,0 %, tối thiểu không thấp hơn 2.500.000 đ/vụ 

 
0,9 % 0.9 %, tối thiểu không thấp hơn 1.500.000 đ/vụ 

Xe chở uặ

 
0,6 % 0.5 %, tối thiểu không thấp hơn 1.500.000 đ/vụ 

Các loại khác 0,6 % 0.5 %, tối thiểu không thấp hơn 500.000 đ/vụ 

 

ảo hiểm 

 theo công thức: (tỷ lệ phí cơ bản + tỷ lệ các phụ phí của ĐKBS) x (Tổng 
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giá trị của Container), và phải ghi rõ số loại của Container vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (trường 

hợp hợp đồng bảo hiểm.   

2.2. Điều khoản bảo hiểm hàng hóa trên xe cùng Chủ. 

-  Tham chiếu nội dung điều khoản bổ sung 009. 

-  Đối với xe vận tải hàng hóa, khi Chủ xe vận chuyển hàng hóa của chính họ, Khai thác 

viên nên tư vấn Chủ xe mua điều khoản này hoặc loại hình hàng hóa vận chuyển nội địa. Đối 

với các đội xe chở xăng dầu của các công ty xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex, có vận 

chuyển hàng của chính công ty đó, khi cấp loại hình BH TNDS hàng hóa trên xe, yêu cầu 

phải cấp kèm điều khoản bổ sung này. 

-  Xe tham gia bảo hiểm phải đồng thời có bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hàng hóa 

vận chuyển trên xe. 

-  Phụ phí bảo hiểm 0,136 %  mức trách nhiệm bảo hiểm.  

 

II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI PHỤ XE VÀ NGƢỜI NGỒI TRÊN XE 

 

1. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức phổ thông: (áp dụng cho xe trong nước) 

Số tiền bảo hiểm/ngƣời/vụ Xe không KDVT Xe KDVT 

Đến 20 trđ 0,10 % 0,15 % 

Trên 20 trđ đến 50 trđ 0,15 % 0,20 % 

Trên 50 trđ đến 100 trđ 0,25% 0,35% 

 

2. Biểu phí theo số tiền bảo hiểm mức cao: (áp dụng đối với các Chủ xe cơ giới là người 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

Số tiền bảo hiểm/ngƣời/vụ Tỷ lệ (%) 

Từ 200.000.000 đ - 400.000.000 đ 0,10 

Trên 400.000.000 đ - 600.000.000 đ 0,15 

Trên 600.000.000 đ - 1.000.000.000 đ 0,20 

Tối đa mức trách nhiệm không quá 3.000.000.000đ/ xe/vụ. 

 

III. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG KHÁC 

Khi chủ xe yêu cầu tham gia điều khoản bổ sung khác (bảo hiểm giới hạn trách nhiệm, bảo 

hiểm thân vỏ, xe tạm nhập tái xuất...) theo nhu cầu thực tế của thị trường, các Đơn vị báo cáo 

Tổng Công ty để áp dụng mức phí phù hợp. 

 

IV. BIỂU PHÍ NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN. 

(Áp dụng cho loại hình bảo hiểm tự nguyện) 

1. Biểu phí dài hạn:  

Thời hạn bảo hiểm 
Mức phí áp dụng  

(% phí bảo hiểm năm) 

Trên 12 đến 15 tháng 124% 

Trên 15 đến 18 tháng 144% 

Trên 18 đến 21 tháng 152% 

Trên 21 đến 24 tháng 160% 

Trên 24 đến 30 tháng 208% 

Trên 30 đến 36 tháng 240% 

Trên 36 tháng = phí năm/12 x số tháng x 80% 

 



NBH: 01/10/2016  PL.23.4-01 

8 

 

 

2. Biểu phí ngắn hạn: 

2.1. Phí bảo hiểm theo tháng 

Thời hạn bảo hiểm 
Phí bảo hiểm 

(% phí bảo hiểm năm) 

Dưới 03 tháng 30% 

Trên 03 đến 06 tháng 60% 

Trên 06 đến 09 tháng 90% 

Trên 09 đến 12 tháng 100% 

 

2.2. Phí bảo hiểm theo ngày  

+ Công thức tính phí bảo hiểm ngắn hạn: 

  Phí bảo hiểm năm   

 

Phí BH 

 

= ------------------------- x 
thời hạn được BH 

(ngày) 

  365 (ngày)   

+ Thời hạn bảo hiểm tối thiểu áp dụng là 30 ngày 

 

Lƣu ý: Mục 2.2 phí bảo hiểm theo ngày áp dụng trong trường hợp: 

- Chủ xe có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm, nhưng đến 

năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời đỉểm bảo hiểm để quản lý. 

- Hoàn phí bảo hiểm. 
 

V. BIỂU PHÍ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG NHIỀU XE 

  
Số lƣợng Mức giảm phí tối đa 

Từ 05 đến 15 xe 10% tổng số phí bảo hiểm 

Từ 16 đến 30 xe 15% tổng số phí bảo hiểm 

Từ 31 đến 50 xe 20% tổng số phí bảo hiểm 

Từ 50 đến 100 xe 25% tổng số phí bảo hiểm 

Trên 100 xe 30% tổng số phí bảo hiểm 

 

Lƣu ý: 

 - Phí bảo hiểm theo qui định trong biểu phí bảo hiểm tự nguyện ô tô tại mục I, III, IV, 

V, của phần B chƣa bao gồm thuế GTGT. 

- Bảo hiểm tai nạn con ngƣời theo chỗ ngồi trên xe tại mục II không thuộc diện chịu 

thuế GTGT.  

 

 

 




