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d nghj phê chun san phm d ngày 15/5/2020 v vic phê 
chuân san phâm Bão hiêm sirc khOe ngu?ii vay cüa Tong cong ty cô phân Bão 
hiêm Petrolimex (Tong cong ty), B Tài chInh có kiên niur sau: 

1. Chp thu.n quy t.c, diu khoân, biu phi san phm Bâo him sue khOe 
nguèi vay cüa Tong Cong ty (gii kern) kê lit ngày ban hành Cong van nay. 

2. Tng cong ty phâi thirc hin dung và chju trách nhirn v tInh chInh 
xác, phü hçip vui quy djnh pháp 1ut ye quytàc, diêu khoán, biêu phi bão hiêm 
dâ dixçic B Tài chInh phé chuân. Khi giao kêt hçp dông bão hiem, Tong cong ty 
có trách nhim cung cap day dü thông tin lien quan den hçip dông bâo hiêm, giâi 
thich quy täc, diêu khoán bão hiêm cho ben mua bâo hiêm. 

3. Tng cong ty thirc hin trIch l.p dir phông nghip vi bào him sue 
khóe dôi vói san phâm Bâo hiêm sue khOe ngithi vay theo dung quy djnh pháp 
1u.t hin hành. Hang näm, chuyên gia tInh toán dr phông nghip vi,i và khâ näng 
thanh toán cüa Tong cong ty phãi dánh giá chênh 1ch giüa các giá djnh tInh phi 
so vâi thirc té triên khai cüa san phâm theo quy djnh tii Diêu 16 Thông Ut so 
50/2017/TT-BTC ngày 15/5/20 17 cüa B Tài chInh. 

4. Tng cong ty phâi cong b các san phm ducic phép trin khai theo quy 
dinh tai  Khoãn 7 Diêu 39 Nghj djnh sO 73/2016/ND-CP ngày 1/7/2016 cüa 
ChInh phü. 

5. Theo quy djnh tii Khoán 3 Diu 38 Nghj djnh s 73/201 6/ND-CP: 
"Doanh nghip báo hiêrn không thrçrc ép buc các to chz'c, cá nhán mua báo 
hiém du'ói mi hInh thz'c ". 
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I. QUY D!NH  CHUNG 

Biu 1. Giãi thIch tfr ngti 

1. Bâo hi/rn PJICO 

Là Tng cong ty C phn Bào bim Petrolimex (vit tt là PJICO) và các don vi thành viên dirçic 

thành lip, t chi'rc và hoat dng theo pháp lust Vit Nam. 

2. Ben rnua báo hi/rn 

Là ti churc, Ca nhãn, giao kt Hp dng bão him vâi Bão him PJICO và dóng phi bão him. Ben 

mua bão him có th dng th?ii là Ngui thrçic bão him ho.c Ngu&i thii hu&ng. 

Ben rnua Mo 1,1/rn có IhI rnua bão 1,1/rn clio nl,üng ngwöi sau day: 

a) Ca nhán ngtr?ñ mua bão him; 

b) Vçi, chng, cha, mc, con cUa Ben mua báo him; 

c) Anh, chj, em rut; nguâi cO quan h nuôi dixong và cp dix0ng theo 1ut djnh; 

d) Ca than thuOc cac t chirc vàJhoe ngui khac nu Ben rnua bão him có quyn lçii có th duçc 

bão him. 

3. Ngithi duçic bão 1,1/rn 

Là các cá nhãn có tInh mng, src khOe chrçic bão hirn theo hqp dng báo him. Nguôi duçc bão 

him có th dng thôi là ngi.rOi huâng. 

4. Ngwöi thy hu'óng 

Là th chi'rc, cá nhân duçc Ben mua bão him chi djnh d nhn tin báo him theo Giy chirng nhn 

báo himIHçip dng báo himIDcxn báo him. Triing hçp Ngithi thii hir&ng dng thai là Ngui duçic 

báo him, khi xãy ra sr kin bâo him, Bâo him PJICO sê giâi quyt theo các quy djnh cüa B lust 

dan sir v dai dién và thira k. 

S. Sw kiên bão 1,1/rn 

Là s'r kin khách quan thuc phim vi bão him nay ma khi sr kin do xáy ra thi Bâo him PJICO 

phãi chi trã tin báo him cho nguOi thi huâng hoc bi thixmg cho nguai chrçic bão him. 

6. TuJi dwic Mo hi/rn 

Là tui cüa Ngixäi &rçlc bào him vào ngày có hiu lirc cüa hçp dng bão him tinh theo ln sinh 

nhat 1in truâc ngày hçrp dng có hiu lrc. D tui PJICO nhn báo him tir 18 tui trâ len. 

7. TJ cl,ác tin dyng 

Là t chirc thãnh 1p và hoat dng theo Lu@ pháp. 

8. H9p dEing tin dyng 

Là thOa thun chi ti& v các diu khoãn và diu kiin  tin diing di.rçrc k kt gifla Nguôi dixçc bâo 

him/Bên mua bão him và t chüc tin diing. 
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9. Gi4y yêu càu bâo lzilm 

Là van bàn yêu ctu bão him cüa Ben mua bâo himINgithi duçxc bào him theo mu cüa Bàn him 

PJICO. Ben mua bão him có trách nhim khai báo dy dU và trung thirc, chju trách nhim trrnc 

pháp 1ut v nhUng ni dung thrçic khai báo và cam kt trong GMy yêu cu bào him. 

10. Tainin 

Là s1r kinIchui si,r kin Mt ng, không 1ung truóc duçc, nm ngoài mun eUa Nguôi di.rc báo 

him, gay ra bâi môt hjc ben ngoài có th nhin tMy dirge xãy ra trong thri han  bão him ghi trong 

Gity ching nhn bão him1Hgp dng bào himIDcin báo him và là nguyen nhàn trrc tip tác dng 

len ccr th eüa Nguôi dirge báo him lam cho Ngithi dirge báo him bj t1r vong hoe thiicing tat. Sir 

kin1chui sir kin nay không phãi CO nguyen nhán tr bnh; suy giám si're khoê hoc thn kinh ho.c 

thoái hoá theo thri gian, tui tác. 

11. Thwong 4It toàn b5 vijili viln do Tai nnz 

Là tinh trang ma Nguii dirge bào him bj thuong tt do tai nan  xãy ra trong thri hn bào him. 

Thrnrng tt do không phâi là sx kin hoe mt chui sir kiin cüa thrnrng tt trixOe do hotc bnh cO 

sn hoc khuy& tt hoe sir suy giãm sj'rc khOe hotc sir suy giàm th.n kinh hoie qua trmnh thoái hóa 

tir nhiên theo thii gian hay tui tác, lam cho Ngixôi dirge bào him bj can tth hoàn toàn (di vâi 

thirang t.t toàn b vTnh vin) khi thirc hin Mt k' cong vic nào cUa mInh hoc không có khâ nàng 

phic hi chirc näng hoat dng bInh thuông cüa mt hay nhiu b phn ca th (di vâi thiro'ng tt b 

phn vinh vin); vó'i diu kin thucing tt do kéo dài 52 tun lien tiie (k tir ngày Ngithi dirge bàn 

him diu tij thircmg tt do kt thüe) và không hi vQng vào sir tin trin cüa thrnmg tt dO. 

Thixang tt toàn bO vTnh vin chi bao gm các thucmg tt sau: 

Mn hoäc mt hoàn toàn hai mit; 

Ri lon tam thn hoàn toàn không th cha dirge; 

Hông hoãn toãn chnc nàng nhai, nói và ho Mp; 

Mt hoc liit hoàn toàn hai tay (tr vai hoc khuu xung) hote hai chân (tr hang hoc du 

gi xung); 

Mt cà hai bàn tay hoc hai bàn chân, ho.e mt mt cánh tay và mt bàn chãn, hoc mt eánh 

tay và mt c.ng chàn, hoc mt bàn tay và mOt  cng chân, hotc mt bàn tay va mt bàn chân; 

- Mt hoàn toàn khã näng lao dng và không th lam Mt cü vic gI (toàn b bj tê lit, bj thung 

dn dn tinh tring nm lit giu?rng hoc dn dn tan t.t toàn b vTnh vin); 

Ct toàn b mOt  ben phi và mt pMn phi ben kia; 

Tnxmg hgp thucmg tt khác khOng dirge lit kê a tren dirge xem là thuang tt toàn b vTnh vin khi 

duçve Ca quan y th co thrn quyn xac djnh t l thuxrng tt trên 81%. 
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12. Bn/z có san 

Là tmnh trng bnh Co tr trirOc ngày b.t du thoi h?n  bão hiêm theo Giây chrng nhn bão hiêmIHcp 

dng báo hMm/Don báo him ma Ngithi dugc bào him: 

- Dà phài diu trj trong vông 3 nm gn day; hoc 

- Triu chrng bnh/thôi dim khOi phát bnh dã xut hin hoc dà xãy ra tr tnrâc ngày bt du 

thai hn báo him, ma Ngirôi du?c bão him dà nhn bitt hotc thirc duge cho dü Nguai 

dugc bão him có thxc sr khám, diu trj hay không. 

Vic xác djnh bnh có sn cn cir kt Iun cUa bác s5 tti h so bnh ánlchUng tr y M hoc 

theo kin cüa cor quan chuyên mon lien quan. 

13. BnIz dàc biêt 

Là các bnh dirge quy djnh tai  Phçi hc 1 - Danh myc các Bçnh dc bit. 

14. Ben/i man tin/i 

Là tInh trng bnh xãy ra tfr tr, kéo dài, tin trin chm, thai gian diu trj lâu nhung kho hoc không 

cO khà nàng khOi bnh và thrgc xac djnh theo kt 1un cui c1ng cUa bác s tai  h so bnh n1chüng 

tr y t hoc theo kin cüa cci quan chuyên mon lien quan. 

15. Bin chü'ng thai san 

Là tmnh trng bt thuang cüa bào thai, bin chi'rng gay ra bii các bnh 1 phát sinh trong qua trinh 

mang thai cüa Nguai duçic bão him và phài thc hin diu trj theo chi djnh cUa bác s5. 

16. Bn/z bm sin/i hoác dj 4t bEm sin/i 

Là các bAt thithng bOc 10 s&m hay tim n, cO th xuAt hin muOn v di truyn, v gen, v hinh dng, 

v cAu true, v chire näng, v chuyên hOa hoc vi tn cUa the bO phn co th trong giai doan phát trin 

bào thai hay xuAt hin muOn  trong các giai doan  phát trin Ca th& k cã tnrang hgp phát trin bAt 

thumg, sai lch chirc nang, vi trI cüa t bào mm. 

17. Tlzuong tlt toàn b() viii!: viln do 6m dau, bnh tlt, thai san 

Là h.0 qua cUa m dau, bnh tat, thai san xãy ra trong thai han  bão him khin Nguai dugc bão him 

bj can trâ hoãn toanlkhông th th%rc hin dugc bAt kS'  cong vic nào cüa minh (di voi thuong tt toàn 

bO vTnh vin) vOi diu kin thuong tt do kéo dài 52 tun lien tic (k tr ngày Nguai dugc b him 

diu trj bnh/ thai san do kát thüc) va khOng hi v9ng vao sir tin trin cüa thuong tt do. 

18. ThI thao c/i uyên ng!:p 

Là cac hoat dng th thao mang lai  ngun thu nhp sang chInh và thumg xuyên cho Ngixôi dirge bão 

him. 

19. Hort d3ng thi t!:ao nguy him 

Là các hoat dng trên không (tth khi di 1i b.ng du&ng hang kh6ng), các mOn th thao müa dOng, 

mon th thao bay luçm, san bn, hockey trên bang, nháy dü, dAu 4t, mon bong ngra, mon luât van, 
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boi thuyn bum cách xa bi 5 km, các cuOc dua (khong bao gm các cuc dua mang tInh chit tr 

thin, các cuc dua mang tInh cht ni bO do cong ty t chüc). 

20. Mih tic/i 

Khi mt nguñ bit tIch 2 (hai) nm 1in trâ len, mtc dà dã áp ding dy dü các bin pháp thông báo, 

tim kim theo quy djnh cüa pháp 1ut nhtrng vain không có tin tüc xác thirc v vic ngix?i do con sng 

hay dã cht và dixçc co quan có thm quyn tuyên b mt tIch. 

21. Gió'i han dja 1j 

Giâi han  dja l theo Quy tc bão him nay bao gm Vit Nam vàJhoc các quc gia, viing lãnh th 

khác và duçic quy djnh ci th trên Giy chüng nhn bão himfHqp dng bão him/Dan bão him. 

22. K/zoán dw ni vay 

Là tng cüa khoán du nv gc cOn !ai t?i ngày xáy ra sr kin báo him và khoãn lài phát sinh t1r ngày 

trá lAi va gc gn nht theo ljch trã nçi dn ngày phát sinh sr kin bâo him, ngoi trr: 

- Các khoân trã nçi vay hang tháng và lAi cong phái trã theo ljch trã nq truâc ngày phát sinh sir 

kiên báo him ma Ben mua báo him chua trá; 

- Các khoãn phát sinh do vic không trá nç dUng han  cUa Ben mua bâo hiém. 

23. Bênh viên 

Là mOt Co cr khám chtta bnh hqp pháp và duçcc cp phép hoat dng theo quy djnh cUa Pháp lust có 

khã nàng va phuong tin chn doán bnh, diu trj và phu thut. 

Bnh vin theo djnh nghTa cUa Quy tc báo him nay không phãi là noi dUng d nghi ngori hoc diu 

duOng hay co sr dc bit dành cho ngirOi già, hoc d cai nghin ruçm, ma tUy, chit kfch thIch hoc 

d diu trj các can bnh ri loon tam th.n, phong 

24. Nm viên 

Là vic Nguôi duc bào him cn liru trU lien tic It nht 24 gi a mt co sa y t d diu trj khOi v 

lam sang, bao gm câ vic sinh dé ho.c diu trj trong thai kSr  có thai 

25. Bácsfr 

Là nguOi có bang cp chuyên mon y khoa duçc co quan có thAm quyn cp phép hoc thira nhn 

duçrc hânh ngh y hçip pháp trong phm vi gthy phép theo pháp lust cUa nuOc sâ tai  noi Ngtrôi duçic 

bâo him tin hành vic khám và diu trj. Bác si khOng duçic dng thôi là vci/chng, cha1m, con, 

anhlchj em rut cUa NguOi duçic bâo hi&nlBên mua báo him. 

26. Thöi gian c/ut 

Là thai gian ma các quyn 1çi bão him có lien quan không duçic chi trã bão him trr khi cO nhUng 

quy djnh khac trong Gi&y chUng nhn bão him1Hcp dng bão himIDon báo him. 
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Diu 2. Hçrp dng bão him, thôi htin và hiu hc bão hiêm 

1. H9pthngbâohiãm 

Hçp dng Bâo him là sr thoà thun giüa Ben mua bâo hi&m và Báo hMm PJICO, theo do Ben mua 

báo him phãi thanh toán phi bào him và Bâo him PJICO phái chi trá tin báo him cho Ngithi th 

huing khi xãy ra sr kin bão him. 

Hçip dng bâo him phái duçic 1p thành van bàn. Bng chIrng giao kt hçp dng bào hi&m là Hçp 

dng bào him1Giy chthig nhn bão him/Don báo him vãJhoc các hinh thi.rc khac do pháp 1ut 

quy djnh. 

2. SzadJibJsung 

Là phn không th tách rM cüa GiAy chirng nhn bào him/Hqp dng báo him1Dan bào him duçic 

1p thành van bàn d ghi nhn các thông tin lien quan dn nhng thay di hoc b sung di vâi Giy 

chUng nhn bão himIHcp dng bão him1Dcin báo him nh's thay di quyn lvi,  thai hin bão him, 

dja chi Ngu&i duçic bào him hoc bt cir thOa thun nào khác vâi Quy tc bão hiEm và Giy chñng 

nhn bâo him/Hqp dng báo himIDcm bão him cia k. 

3. TIth'ihgnbàohilm 

Thai h?n  bão him k tir ngày bt du bào him dn ngày kt thic bào him duçxc quy djnh trong 

Giy chüng nhn bão himIHqp dng bâo hi&m'Dcrn bão him. 

4. Ngày kt 1/inc h&u  lrc bâo hi/ni 

Là ngày kt thüc hiu li,rc bão him và Báo him PJICO chm di.rt bão him cho Ngithi dirçc bàn 

hi&m theo Quy tc bâo him và Giy chirng nhn bâo him/Hcrp dng báo him1Dcm bão him và các 

Si:ra di b sung (nu co). Ngày kt thüc hiu lrc báo him là mOt  trong các ngày sau, t11y thai dim 

nào dn truOc: 

Ngày cui cüng cüa thai hin bâo him quy cljnh trong Giy ching nhn bào himIHqp dng 

bào himIDo'n báo him; hoäc 

Ngày xày ra sir kin bâo him (chi áp dirng di vó'i tnrang hçrp tCr vong/thucing tt toàn b 

vinh vin); hoc 

Ngày chm dirt theo thOa thun giüa Báo him PJICO và Ben mua Bão him; hoc 

Theo quy djnh cUa Pháp lust. 
., . .A Diu 3. PhI bao hiem va so tien bao hiem 

1. P/u' bão hum 

Phi báo him là khoãn tin ma Ben mua bào him phái thanh toán dy dü và dung hn cho Báo him 

PJICO theo thai h?n  và phuung thirc do các ben thOa thun trong Hqp dng bàn hMm, phü hcrp vài 

quy djnh cUa pháp luat  hin hânh. 
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2. SJ ticn báo hum 

S tin báo him là s ti&n bi thumg ti da ma Báo hMm PJICO có th phãi chi trã cho Ngixñ d.rçc 

bão hi&m vàJhoc Ngithi thi hrnng khi xày ra sr kin bão him. S tin bão him duqc ghi ci th 

trong Giy chUng nhn bão hinilHcp dng báo himIDun bão him. 

Nguôi mua bão him1 Ngi.xii thrçic bão him có th 1ira chçn S tin bão him là: 

- Quyn lçii bão him A: Xác djnh s tin báo him theo Khoãn dix nç cho vay theo Hçip dng 

tin diing duçrc k giira th chic tin diving vâi Ben mua bão him cong vOi tin li vao cuái 

tháng xãy ra cac sir kin dixçic bão him(tth: Các khoán trá no' vay hang tháng và lãi cong 

dn phái trá theo ljch bieu trá trtthc k$ Mi gn nhd't ma Ngu'ài du'cic báo hiem khóng trá, 

và/hoác Mt Ig) các khoán phat phát sinh do vic không trá no' cia Ngu'&i dwçrc báo hkm) 

hoäc: 

- Quyn lçii báo him B: xác djnh S tin bão him theo: 

o Giá trj khoân vay ban du theo Hçp dng tin d%ing dirçc k gifta T chirc tIn di1ng vâi 

Ben mua báo him ti thi dim bt du thai han báo him hoäc: 

o S tin bão him c dnh theo thOa thun cüa Ben mua bào himJ Ngithi duçc bão 

him vci Bâo him PJICO duçic ghi trên Giy chirng then bão him/Hcp dng bão 

himIDan báo him. 

S tin báo him và phi.rong thrc xác djnh s tin báo him dixçc Ben mua bão him và Bão him 

PJICO thôa thun và quy djnh trong Giy chü'ng nhn bão himfHcip dng bào him1Dcm báo him. 

Diu 4. Can cii' chi trã tin bão him 

Khi xây ra sr kiin báo him, Bâo him PJICO chi trã tin bi thumg cho Nguôi duçic bào him' 

vã/hoc Nguô'i thii humg trong phm vi s tin bão him txo'ng irng cách xác djnh S tin bâo him 

theo thôa thun trong Giy chfrng nhn bão hini/Hqp dng bão him1Do'n bão him. 

Diu 5. Chm dii't hiu hrc Giy chfrng nhn bäo himfHQV dng bão him/Do'n bão him triró'c 

thôi han bão him 

Ngoài các trlIing hçip chm dirt hiu l%rc Giy chirng nhn báo him/Hqp dng bão him/Dcm bão 

him truâc thñ hin theo quy djnh ciia Pháp 1ut, Giy chi'rng nhn báo himJHç'p dng bão 

hiniIDcm bão him con ch.m dirt hiu l%rc trong các truông hçip sau day: 

Ben mua bâo him không thanh toán dy dii phi báo him quy djnh trong hçip dng báo him; 

Yêu cu ch&n dirt hiu 1irc ciia Ben mua bão him hoc Bão him PJICO: phái thông báo 

bng vn ban cho ben con 1ai  bitt tnróc 30 (ba muoi) ngày k tr ngày ch.m dCrt: 

o Nu Ben mua báo him yéu cu chm dfrt, Báo him PJICO sê hoàn trã 80% phi bão 

him ciia thai gian bão hi&m con Ii theo Gi&y chmg nhn bão himIHcip dng bâo 

him/Dcin bão him 
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o Nu Bão him PJICO yêu cu chm düt, Bão him PJICO së hoãn trã 100% phi bão 

him cüa th&i gian bão him con iaj  theo Gi&y chüng nhn bão hinVHçip dng bão 

hini1Don bão him; 

Trong mci tru?mg hçp, Báo him PJICO chi hon trâ phi bão hMm vâi diu kin trong th?ñ 

hmn bào him chira có khiu ni nao dixçc Bào him PJICO chip nhn chi trâ quyn lçii bâo 

him. 

II. PHAM VI vA QUYEN LQ1 BAO hEM 

Diu 6. Phm vi và Quyn 1i bão him 

Pham vi bão him: 

Tth nhuiig trung hçp nm trong nhü'ng dim loai tth duçic quy djnh tai  Quy thc báo him nay, Bào 

him PJICO sê chi trã S tin bi thurng theo thOa thun trong Giy chirng nh bão himIHcip 4ng 

báo him/Dan bâo him trong trirông hçrp NguOi dixçc bão hMm bj: 

Tir vong, thucing tt toàn b vThh viên do tai nn. 

Tir vong, thucmg tt toàn bO vinh vin do thai san, m dau, bnh tat. 

- Mt tich. 

Quyn lçri bão him: 

1. Di vfl Tai nan 

a) Trw&ng hQp Ti- vong 

Nu Ngithi duçic bâo him tCr vong là hau  qua ci'ia tai nn thuOc phm vi bão him, Báo him PJICO 

chi trã toàn bO s tin báo him cho Ngiräi th hung bão him. 

b) Trwd'ng hQp Thwoiig tat  toàn b vTnh vim 

Nu NguOi duçic bão him bj thirong tt toân b vTnh vin là hu qua cüa tai nn thuc phm vi báo 

him, Bão him PJICO clii trá toàn b s tin bão him cho NguOi th humg báo him và1ho.c 

NguOi duçic bão him sau thôi dim dirge xác djnh Thirang tt toàn b vinh vin dixçc quy djnh tai 

Quy tic. 

c) Thai gian ch& 

Báo him có hiu lirc ngay khi b.t du thOi han  bão him quy djnh trên Giy chüng nhn bão 

him/Hcp d6ng báo him1Dan bâo him. 

2. D6i vol thai sOn, m dau, bn1z t?It 

a,) Trwmg hp Ti vong 

Nu Ngu&i thxçic bào him tfr vong là hu qua cüa thai san, m thu, benh  tt xáy ra trong thOi han 

bão him, trir nhung dim loai tth và vuçYt qua thii gian ch& theo quy djnh tai  Quy the bäo him 
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vãJhoc quy djnh trên GiAy chüng nhn bão hinVHqp ding báo himiDan báo him, Bào him 

PJICO chi trà toàn bO s tin bão him cho Ngu&i thii hung báo him. 

b) Trwdiig hcrp Thwong tt toàn b5 vThh viên 

Nu Nguii dirc báo him b thucmg tt toàn b vTnh vin do thai san, m dau, bnh tat xãy ra trong 

thôi hn bão him, trir nhting ctim 1oi tr1r và vuçit qua thii gian chä theo quy djnh ti Quy t.c bâo 

him vàIhoc quy djnh trên Giy chirng nhn bão himIHp dng bâo him/Dcin bäo him, Báo him 

PJICO chi trâ toàn bO s tin bão him cho Nguii thii hixâng bão him sau thai dim dixc xác djnh 

Thircmg tt toàn b vinh vin d.rçic quy djnh ti Quy tc. 

c) Th&i gian ch&: 

Di vói cac tru?mg hçTp Nguôi dtrçic bão him tir vonglthucing tt toàn bO vThh vin không 

phãi do nguyen nhán bao gm: bnh dc bi@, bnh có s.n, bin chimg thai san là: 30 (ba 

mucii) ngày k tr thM dim Hçp dng bâo him Co hiu 1irc. 

D6i vOi bnh dic bit, bnh có san, bin chirng thai san.: 180 (Met  tram tam muoi) ngày k tir 

thôi dim Hp dng bão him có hiu 1rc. 

3. D6i vái MElt tic/i 

Nu Ngtrôi duçc báo him duçc ca quan có thm quyn tuyên b là mt tIch, Bão him PJICO chi 

trâ toàn b s tin bão him cho NginM thi htr&ng báo him. 

Nu sau khi Bão him PJICO chi trâ bão him cho tm?rng hqp ngixM thrçc bào him bj mt tIch ma 

Ngithi dxçic bão him trâ v có xác nhn cüa ccr quan có th.m quyn thi nguäi thii htrông bào him 

phâi hoàn trà 1ti Bão him PJICO toàn bO s tin bào him dâ duçc Bão him PJICO chi trã. 

Báo him có hiu lirc ngay khi bt dAu thii hn bâo him quy djnh trên Giy chirng nhn báo 

himIHcp dng bão himIDcm báo him. 

iii. cAc DIEM LOiI TR BAO HIEM 

Diu 7. Các dim toi trfr 

Báo him PJICO không chju trách nhim bi thu?mg, chi trâ tin báo him trong nhüng tnrông hçp 

sau 

1. Nguôi drnyc báo him c vi phim pháp 1ut, vi phm 1ut giao thông. 

2. Ngirôi duçc bão him th vong hay thmmg tt do hành vi c cUa Nguôi duqc bão him1 Ngithi 

thii hirâng bão him. Loai tth nay không áp d%lng trong trithng hçip mt hoc mt s ngir?i thii 

hm!mg c gay ra cái chit hay thiwng tt vTnh vin cho nguxi duçxc bão him, Bào him PJICO 

vn trâ tin bâo him cho nhung ngi.thi thii hithng khác theo thOa thun trong hcip dng báo 

him. 

3. Nguñ duçic bão him tü vong hay thucmg tt do nguyen nhân trrc tip tir chin tranh (dü có 
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tuyên b hay không tuyên b), nOi  chin, nii lo?n, bao  dng, khüng b. 

4. Ngithi duyc bão him tCr vong hay thucmg tt do nguyen nhn trirc tip tir ô nhim hóa bce hoc 

các hóa chat chra dc t; rô ri cMt phóng x, nguyen lieu ht nhn theo kt 1un cUa bác s 

5. Ngr?i duçic bâo him tir vong hotc thumig tt do tham gia các cuOc  dua duOi bt kS'  hInh thirc 

nào, cac hot dng th thao nguy him, leo vách dá, khm phá hang dng, tnrçt tuyt, nhào 1n 

trên không, nhây dü, di san b&ng ngira, leo bO len d cao trên 5000 met so vOi mt nrnrc bin, 

tham gia các mon th thao chuyên nghip hoc các hoat  dng duâi nuOc có sir diing mt na thâ, 

tip xüc vâi chAt amiang, tham gia phá hüy các cong trInh xây dung, lam vic duâi hm mO, 

tham gia các hãnh dng nguy him khi dóng phim. 

6. Ngi.r&i duçxc báo him ti:r vong hoc thrnmg tt do tham gia các boat dng trên không, tth khi vài 

tix cách là hành khách có mua ye trên mOt  chuyn bay có giAy phép hoat dng và có ljch trInh 

bay thixang mai. 

7. Ngirôi duçc báo him tü vong hoc thixang tt do thrc hin. các diu trj hoc sir ding thuc theo 

yêu cu cUa Nguoi duçc bão him, nhUng nguôi khác ma không theo chi djnh diu trj cüa bác si. 

8. Nguii duçic bão him tr vong hoc thircxng tt do tai n?n,  tr vong do m dai;, bnh tt có nguyen 

nhân tr%rc tip tr vic sir ding ruqu, bia, ma tu và các chAt kich thIch tllcYng tir khác theo kt 

lun cña bác si, Co sâ y t hcip pháp, bnh vin hoc co quan có thm quyn. 

9. Ngithi duc bão him tCr vong hoc thiicmg tt do bj ng dc thüc an, d ung; vO ' hoc c sr 

ding, hIt các chAt dec, khI ga hay hth d&. 

10. Ngithi duçic bão him tCr vong hoc thuong tt do sü ding chAt gay me trir khi dt.rçc chi dn sir 

diing theo chi djnh cüa bác s5. 

11. Nguñ duçic báo him tü vong hoc thucing tt do bj nhim HIV/AIDS hoc cO các bênh lien 

quan dn HI V/AIDS. 

12. Nguôi di.rçirc báo him t1r vong hoc thuong tt do Dng dAt, nüi 1ra, song thin. 

13. Ngi.ri duçic bão him t1r vong hoc thuong tt do do bnh bArn sinh hoc di tt brn sinh. 

14. Ngu&i duçxc bão him tfr vong hoc thucmg tt trong thai gian chô. 

15. Nguôi duçic báo him tCr vong hoc thuong tt do djch bnh truyn nhim theo tuyên b cUa co 

quan Nhà nuàc có thAm quyn hoc theo tuyên b cüa T chi'rc Y t th giri (WHO). 

IV. QUY D!NH  yE cm TRA TIEN BAO hEM 

Biu 8. H so yêu cAu chi trä tin bão him 

sor yêu cAu chi trá tin bâo him do Ngithi ctixoc bào him, ngithi dai dien hçip pháp cüa Ngudi 

ducic bão him theo quy djnh pháp 1ut hoc ngtri thira k hçip pháp (trong truxng hqp Nguôi duçic 

bão him tr vong) thu thp và cung cAp cho Bão him PJICO. 
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Khi yeu cu chi trá tin báo him, Ngthi dixçic báo him hoc Ngithi thi htr&ng hoc Ngträi duçic u 

quyn gCri toàn b các chüng ttr, tài 1iu bàn chInh và!hoc sao y bàn chInh cong chirng và thông tin 

lien quan cho Báo hMm PJICO, k ca các chirng tr, tài lieu lien quan hoc dang luu tnt tai  car sY y tê 

hoc tü các nhà báo him khác. Tnx?mg hçip chirng tr y t np cho Báo him PJICO là bàn sao y bàn 

chinh hap l, Bào him PJICO có quyn yêu cAu xut trinh bàn chInh d kim tra, di chiu (nu c.n) 

H sa yêu cu chi trà tin báo him bao gm các tài lieu sau: 

1. Giy yêu cAu chi trã tin bâo him (bàn gc); 

2. Chirng tiny t diu trj (ti thiu bàn sao hoc bàn di chiu cüa Bão him PJICO); 

3. Hap dng tin ding, hçrp d6ng tài chfnh và cac tài lieu khác cO lien quan theo yêu cu cüa 

Bão him PJICO d lam rô h sci (bàn sao hop l). 

4. H sar tai nan: 

Tai nan  sinh hoat: Biên bàn tai nn torn tt qua trInh tai nan  cO xác nhn thông tin cüa 

nguxi chCmg kin vàIhoc car quan vàJhoc chInh quyn. dja phucmg và/hoc cong an non 

xày ra tai nan  (bàn gé,c hoc bàn sao hop l) 

Tai nan  lao dng: Biên bàn tai nan  lao dng bàn gc có xác nhn cUa car quan noi Ngiini 

&rçfc báo him dang cOng tác vàIhoc car quan vãj'hoc chinh quyn dja pinrang hoc 

cong an non xây ra tai nan; 

Tai nan  giao thông: Biên bàn kt 1un cüa car quan diu tra vàIhoc car quan cO thm 

quyn (bàn sao hap 1) 

Giy kt qua xét nghim do nng d cn, ma tüy và các chat kIch thIch tuong tir (ban sao 

hap l) 

- Giy phép lái Xe, däng k xe (trong tniinng hap diu khin phuang tin gay ra tai nan) 

(bàn sao hap l) 

Biên bàn giám djnh thtrang tt (di vini thucmg t.t toàn b vtnh vin) (bàn sao hap l) 

Các tài lieu khac (nu cO) có lien quan dn vic giãi quyt quyn lçni báo him phü hap 

vói quy djnh cUa Pháp lust va Quy tc bão him. 

5. Chinng tin lien quan dn tin vonglthucmg tt toàn bO vTnh vik (bàn sao hop l): 

Các chinng tin lien quan dn qua trinh diu trj bnh hotc tai nan  nêu trên; 

TrIch luc khai tin; 

- Xác nhn quyn thira k hap pháp, di chine; 

Giy tin xác djnh mi quan h nhán than (khai sinh, h khu, dang k kt hon hotc giy 

tin khác thay thá thea quy djnh pháp lust); 

- Chimg minh thu nhàn dan cüa nhung ngithi có lien quan; 

Các tài lieu khác (nu có) có lien quan dn vic giài quyt quyn lçni báo him phin hap 

von quy djnh cUa Pháp lust và Quy tc báo him 
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Diu 9. Thô'i hn yêu cu chi trã tin bão him, thôi htn chi trä tin bão him 

1. Thai luin yêu càu clii trá lien báo hiêm 

Trong vông 60 ngày k tir thai dim xáy ra sr kin bâo him, Ngtxài thrçic báo him hoc Ngu?ii thi 

huâng hoc nguäi thira k hçTp pháp phãi thông báo cho Báo him PJICO bng van bàn ye vic có sir 

kién bão him dã xây ra. 

ThM han  yêu c&u chi trá tin bâo him theo hqp dng bâo him là mOt  nàm, k tr ngày xãy ra sir kin 

bâo him. Thôi gian xãy ra sir kiin bt khã kháng hoc trâ ngi khách quan khác không tInh vào thai 

han yêu cu chi trá tin bão him. 

Trong tnxmg hçxp Ben mua bão him chUng minh dixçic rng Ben mua bão him không bi& thôi dim 

xãy ra sr kin bão him thI thai hn yêu cu chi trâ tin bão him thrçc tInh tr ngày Ben mua bão 

him bitt vic xãy ra su kién bão him do. 

2. Thôi han clii Ira tin báo hili,, 

Khi xây ra sir kin bâo him, Bão him PJICO phã chi trâ tin báo him trong thai hn 15 ngày, k 

tir ngày nhn &rçic d&y dü h sci hçip 1 v yêu cu trã tin báo him. 

Trong truông hçip tCr chi bi thuang, Báo him PJICO phâi trá iai bng van bàn và nêu rO I do tir 

ch6i. 

3. Gidmdjnli 

Khi xây ra sij kin bão him, Báo him PJICO hoc Nguôi duçic Bào him PJICO u' quyn phâi 

phi hçp vOi Nguôi duçc bào him vàIhoc nguYi duçic üy quyn vàJhoc nguôi thira k hcip pháp 

thirc hin vic giám djnh d xác djnh nguyen nhàn và mirc d thirc t. K& qua giám djnh phãi 1p 

thành van bàn có cht k cüa các ben lien quan. Báo him PJICO chju trách nhim v chi phi giám 

djnh. 

- Tnxang hqp các ben không thng nht duçc kt qua giám djnh, hai ben thoã thun 1ira chçn 

giám djnh dc 1p thirc hin vic giám djnh. 

Truông hçxp kt luan  cUa giám djnh dOc  1p khác vâi kt 1un cüa Cong ty Báo him, Báo 

him PJICO phâi trã chi phi giám djnh. Tru&ng hçip kt 1u.n cUa giám djnh dOc  1p trüng vâi 

kt 1un cüa Cong ty Bão hi&m, Nguäi dugc bão him phãi trâ chi phi giám djnh. 

Ngoài ra, Bào him PJICO cO quyn yêu cu khám nghim tir thi trong truông hçip tCr vong nu vic 

khám nghim nay không trái vOi pháp 1ut d phic v1 cong tác giám djnh bi thu&ng. Mci chi phi 

phát sinh do Bâo him PJICO chju. 
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V. QUYEN VA NGHIA VIJ CUA CAC BEN 

Diu 10. Quyn và nghia vi cüa Ben mua bão him, Ngtrbi dirçc bão him 

1. Quyen cüa Ben mua bâo hum, Ngu'ôi dzqic báo hum 

a) Yêu cu Báo him PJICO giái thIch các diu kin, diu khoãn bão him; cp Giy chirng nhn 

bâo him ho.c Hçip dng bão him hoc Dan bão him; 

b) Don phucmg dInh chi thirc hin hçip dng báo him theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Yêu cu Bão him PJICO chi trá tin báo him cho Ngtxôi thi hr&ng hoc Ngithi duçc bão him 

theo thOa thu.n trong hçip dng bão him khi xáy ra sr kin bão him; 

d) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp luat. 

2. Nghia vy cüa Ben mua báo hdm/Ngithi dutc bâo hziêm 

a) Thanh toán phI bâo him dÀy dü, theo thO'i han  và phuong thüc ãâ thOa thun trong h9rp dng 

bão him; 

b) Kê khai dÀy dU, trung thc mci chi tit có lien quan dn hqp dng bâo him theo yeu cAu cüa 

Cong ty Bão him; 

c) Thông báo nhüng tru&ng hp có th lam tang rüi ro hoc lam phát sinh them trách nhim cüa 

Bâo him PJICO trong qua trInh thrc hin hçp dng bão him theo yêu cÀu cüa Cong ty Báo 

him; 

d) Thông báo cho Báo him PJICO v vic xáy ra sir kin báo him theo thOa thun trong hçip dng 

báo him; 

e) Ap diving các bin pháp d phông, hnch tn that theo quy djnh cüa Lust kinh doanh bão him 

và các quy djnh khác cUa pháp lust có lien quan; 

I) Các nghia vi khác theo quy djnli cUa pháp lust. 

Diu 11. Quyn và nghia v cüa Bão him PJICO 

1. Quyn cüa Báo h,ilm PJICO 

a) Thu phi báo him theo thôa thun trong hçxp dng báo him; 

b) Yen cAu Ben mua bão him cung cp dÀy dü, trung thirc thông tin lien quan dn vic giao kt va 

thirc hin hçip dng bão him; 

c) Dan phuang dInh chi thirc hin hçxp dng báo him theo quy djnh cüa pháp lust; 

d) Tr chi chi trã tin báo him cho Ngiri thii htring hoc cho NguOi duçxc bâo him trong tru?xng 

hqp khOng thuc phani vi trách nhim bão him hoc trii?mg hçp loai trir trách nhim bâo him 

theo thOa thun trong hçip dng bão him; 

e) Yen cÀu Ben mua báo him áp diing các bin pháp d phông, han  ch tn tht theo quy djnh cUa 

Lust kinh doanh bâo him và các quy djnh khác cUa pháp mat  có lien quan; 

f) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp luat. 
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2. Ng1ia vy cña Bão hJm PJICO 

a) Giâi thich cho Ben mua báo him v các di&u kin, diu khoân bào him; quyn, nghTa vii cüa 

Ben mua báo him; 

b) Cp cho Ben mua bâo him giy chimg nhan bào him, dan bão him ngay sau khi giao kt hçTp 

dng báo him; 

c) Chi trã tin báo him kjp th&i cho NguOi th%1 hung hoc bi thirng cho Ngixäi dxçic bào hiêm 

khi xày ra sir kiên báo him; 

d) Giãi thich bang vn bàn l do tir ch6i chi trã tin bão him hoc tr chi bi thung; 

e) Các nghTa vir khác theo quy djnh cüa pháp lust. 

VI. GL&I QUYET TRANH CHAP 

Diu 12. Lut áp ditng 

Lust cüa Nirâc Cong hôa Xà hi ChU nghTa Vit Nam. 

Biu 13. Giãi quyt tranh chp 

Mci tranh chip lien quan dn Quy t.c bâo him nay, nu các ben không giãi quyt dirge bang thircing 

hxcing thi mt trong cac ben có quyn dira ra Tôa an có thm quyn ti Vit Nani d giãi quyt tranh 

chip theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 14. ThM hiu kh&i kiên 

Thri hiu khâi kin v hcrp dng báo hMm là ba näm và hoc theo quy djnh cüa Pháp lust. 

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
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PHULVCO1 

DANH MUC CAC BNH DAC BIET 

1. Bnh he thAn kinh: Các bnh viêm h thAn kinh trung uong (nAo); teo h thng 

ãnh huâng len h thAn kinh trung uang (bnh Huntington, 

mt diu van  dng di truyn, teo Ca ct sang và hi chirng 

lien quan); r& loan van  dng ngoài tháp (Parkison, rôi loan 

truang lirc ca, ri loan van  dng và ngoai tháp khác); 

Alzheimer; hi chirng Apalic!mt trI nhâ; dng kinh; hon me; 

benh bai não và hi chirng lit khác; migraine; ri loan 

tin dInh; thiu nàng tuAn hoàn não; zona. 

2. Bênh h ho hip: Viêm müi dj irng man tInh!man tInh; vço vách ngän do bnh; 

benh viêm/quá phát VA! Amydan cAn phâi phu thuat hoac 

có bin chirng viêrn tai gitia; viêm xoang man tInh; viêm!giàn 

ph quãn; hen; suy phi; tràn khI phi, phi tc nghen man 

tInh (COPD). 

3. Bnh h tuAn hoàn: Bnh tim; suy tim; r6i loan nhp tim; các bnh van tim; bt 

thung huyt áp; tang áp hrc dng mach  vô can; các bnh 

mach máu; bnh mach  máu não; dt quy và các hau  quãldi 

chng c1ia bnh mach  máu näo/ tim. 

4. Bnh he tiêu hóa: Viêm gan A, B,C, E; xo gan; suy gan; bnh tüi mat,  tt1y, trT; 

viêm/loét h lieu hóa (da dày, tá tràng, ruQt, dai  tràng, trrc 

trang); nit kë hau  mon. 

5. Bênh he tit niu: Bnh cña cAu than, ng than, b than và niu quán, suy than. 

6. Bênh h ni tit: Ri loan tuyn giáp (suy giáp, basedow, cuông giáp); dái 

tháo dithng và ni tit tuyn tidy, tuyn thung than; ri loan 

các tuyên nôi tiét khác. 

7. Bnh kh& U: Bnh ung thu; u; buóii; polyp; nang/kyst; hat;  các tInh trang 

phinh/gian các loai; mt Ca; miin, n& rui các loai; mng thjt. 

8. Bnh cüa máu: Thiu máu bt san; ri loan dông máu; ri loan chirc nAng 



cüa bach  cu da trung tInh; bnh lien quan mô krOi bach 

huyt và he thng hrâi mô bào; ghep tuy; thiu máu h thng. 

9. Benh cüa da và mô 

lien kt: 

Bnh Lupus ban do; x cüng bI toàn than; xa cing rái rác; x 

cüng biu bI tin trin; xo ct ben teo cci (charcot); 1on 

duOrng cc va bin chirng cüa các benh  nay; Penphygus; vy 

nn; rn day; hii chüng raynaud; dj 1mg co dja. 

10. Bnh xi.rong khOp: viêm khOp; thp khóp; khô khóp; viêm xi.rang; giám/loang 

xuorng; thoái hóa xxong/khàp. 

11. Bnh h sinh san: L tuyn c tir cung; viêm/ tc tIm cung/vOi trlmng; thay di sçi 

b9c tuyn Va; tràn djch tinh hoàn; giãn thlmng tinh. 

12.Khác TInh trng gai, sOi, san, voi hóa, xo hóa các c quanIb phn 

co th; thoái hOa tu nhien; dic thImy tinh th. 



PHU LTJC 02 

DANH SACH IMEU KHOAN BO SUNG 

Trithiig hçip Ngu'ô'i du'çrc báo hie2m/Bên mua báo hiem ch4p nhgn Ira them phi và Báo h1e2m 

P.JICO ddng thI m.5t/các quyen lçri ha sung sau day së dtrçrc ghi rö trong Hop dng báo hiam 

hiam hoäc ching nhn báo hiam. 

Các quyn lçxi ha sung nay clii diro'c áp dyng trong trw&ng hop Ngu&i dztcrc báo hiam dd tham 

gia quyn lçri báo hkm chInh và dwov ghi rö trong Hop dng báo him hoc Giá'y chtng nhgn 

báo hiam và du'crc giái quyê't bi thu'àng can ci vào các djnh nghta, các diam loai tri du'ac quy 

djnh trongphdn Quyn 4ii chinh cáa Quy tc nay néu khong có quy djnh nào khác. 

1. Diu khoãn ba sung 01 (SKOJ): Diu khoãn bay J:im rái To thwog 4i b phmn vinh 

viii, do tai na,i. 

Bào him PJICO dng mo rng bào him chi trã cho Ngui duçic bão him bj thiiong tat  b 

phân vinh vin do tai nn trong các trithng hqp dixc quy djnh cii th nhix duâi day: 

a) Các tnthng hçp thuo'ng tat bO phan vinh vin dtrgc lit kê theo Bang t' 1 thi.rang tat  vinh 

vin tai  phi lic s 03 và các tnrng thirong tat  b phn vinh vin phãi duc co quan y t có 

thAm quyn xác nhan. 

b) Sau khi sir kin bào him xây ra Hçp dng bão him tip tic duy trI vói dÀy dü cac quyn 

igi và nghia vii theo Hçp dng bão him. 

Trir nhng phÀn dã duçrc diu chinh &ri Süa di b sung nay, nhthig diu khoân khác cüa Don 

bão him vAn phài du'çic tuân thu. 

Djnh nghia: 

Thuong tat  b phan vinh vin do tai nan: Là tinh trang  ma Ngui dugc bão hiém bj thuung tat 

do tai nn xày ra trong thOi hn bào him. Thiwng tat  do không phãi là sij kiin hoac mOt 

chui sr kin cüa thuong tat  truóc do hoc bnh có sAn hoac khuyt tat hoac sij suy giâm sc 

khOe hoac  sr suy giãm thAn kinh ho.c qua trinh thoái hóa tir nhiên theo thOi gian hay tui tác, 

lam cho NgiiOi thrçrc bâo hirn bj can trâ khi thrc hin bt kS'  cong vic nào cüa mInh hoc 

không có khà näng ph%lc hi chñt nàng hot dng bInh thuOng cüa mt hay nhiu b phan Co 

th; vói diu kin thuong tat  do kéo dài 52 tuAn lien tiic (k tir ngày NguOi dirc báo him 

diu trj thuong tat  do kt thüc) và không hi vQng vào sir tin trin cüa thuong tat  do. 



2. Diu khoán bJ sung 02 ('SK02): Diu klzodn chuyin bay k/song t/aeo ljc/s trInh. 

Bào him PJICO dng m rng báo him cho các rüi ro phát sinh không bj loai tr& theo quy 

tc báo him trong truông h9p Ngui duçc bão him tham gia di chuyên trén các chuyn bay 

khong theo Ijch trInh. 

Trr nhüng phAn dà thrçic diu chinh bâi Si'ra dM b sung nay, nhUng diéu khoân khác cüa Dan 

bão him vn phãi duc tuân thu. 

3. Diu klioãn b6 sung 03 (SKO3,): Diu khoãn bão lsilm c/to djch vi xe thu llzwong. 

Bão him PJTCO mo rng bão him cho djch vi xe ct'ru thuang trong truOng hp Ngui 

thrqc bão him b bnh, tai nan  trong tInh trng nguy kjch ãnh hisâng dn tInh mang buOc phãi 

dua ngi bnh dn Co si y th gn nht hoc Ca sâ y.t nay dn Ca s& y t khác (khong phái 

là djch vii vn chuyn bang du0ng hang khong). S tin bào him ti da cho quyn igi nay 

duçic ghi rO tai  Giy ching nh.n bào hirn/Hqp dng bào himIDan báo him.. 

Tth nhQng phAn dà duc diu chinh b&i Sira di b sung nay, nhthig diu khoãn khác cüa Dan 

bào him vn phãi thrçc tuân thu. 

4. Ditu klzoán bl sung 04 (SKO4): Diu k/ioán mö ringphgm vi da lj  dw9c baa Is/em. 

Diu khoân b sung nay së ma rng bão him cho các rüi ro xày ra ngoài lãnh th Vit Nam. 

Phm vi dja l bào him mO' rng áp di1ng duçic ghi rO tai  Giy chrng nhân bão him/Hcip 

dng bão him/Dan bào him. 

Tth nht1ng phn da diqc diu chinh bOi Sira di b sung nay, nhQng diu khoân khác cüa Dan 

bào him vn phãi du'gc tuân thu. 

5. Ditu khoáis bJ sung 05 (SK05): Diu khoán bão hilm các lrzthng h9p ng dc t/zác an, 

d ulng, /sIlp/sái c/ill c, k/n' gas /zay Isoi ctlt. 

Báo him PJICO dng m0 rng bào him cho tru&ng hp Ngrai dixc bão him tt vong 

hoc thuong tt toàn b vrnh vin do hu qua cUa vic ng dc thrc ãn,d ung, hit phãi chit 

dec, khi gas hay hai dat. 

Tth nhüng phAn dA dirçc diu chinh bài Sira di b sung nay, nhUTlg diu khoàn khác cua Dan 

bão him vn phài du9c tuân thu. 

6. Ditu khoán bl sung 06 (SKO6,): Diu k/joan dinh cOng, nIl loin và bcio  d3ng dan sy. 

Bão him PJICO dng m rng báo him cho tnr0ng hp Ngi dirqc báo him bj tcr vong, 

thuang tat  toàn b vinh vin do hau qua cüa dInh công, ni lon và bao  dng dan sir ma theo 

diu khoan nay thirang tat  Ia nguyen nhân trirc tip cua: 
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Hành dng cUa bt kS'  nguäi nao cüng tham gia vài các ngui khác lam náo dung sir 

yen binh cüa xã hi (dii Co lien quan tâi cuc dinh cong hoc ni loan  dn dn dong 

cCra nhà may gay áp 1trc hay khong); 

Hành dng cüa ngtrôi có thm quyn pháp l trong vic dan áp hoc c6 gang ngän 

chn bt ci'r sr ni loan hoc giâm thiu hu qua cüa sr ni loan  do; 

Hành dng c cüa nguii tham gia dInh cong hoc cong nhãn ni loan d kIch dng 

dInh cong hoc chng lai  vic dóng cra nhà may; 

Hành dng cüa nguôi có thm quyn trong vic ngãn chtn hoc c gang ngän ch.n 

hành dng hoc giãm thiu h.0 qua cüa nhUng hành dng do. 

Trt'r nhtng phn d duçc diu chinh bâi Sira di b sung nay, nhüng diu khoän khác cUa 

Don bâo him vn phâi thrçrc tuân thU. 

7. Diu khoân bi sung 07 (SK07): Diu ki,oãn mien th&i gian cith'. 

Bão him PJICO dng ' min thai gian ch cho tñng quyn lçii bâo him cii th và tInh them 

phi phi bão him: 

Khong áp ding thôi gian chi 30 (ba mroi) ngày di vâi các trung hp NguOi duçc 

bão him tCr vong/thuung tt toàn b vinh vin không phãi do nguyen nhân bao gm: 

bnh dc bit, bnh có san, bin chimg thai san; 

- Khong áp diing thôi gian chO 180 (met tram tam rnuo'i) ngày di vó'i các tru&ng hqp 

Ngtthi duçc bão him tir vong/thisong tt toàn bO vTnh vin do bnh dc bit, bnh cO 

san, bin chUng thai san. 

Vic diu chinh thai gian ch duçic quy djnh cii th trong Giy chUng nhn bâo himIHcip 

dng bão him/Don báo hirn. 

Trir nhUng phn dã du9c diu chinh b&i Sira di b sung nay, nhUng diu khoàn khác cUa 

Dm bão him vn phãi duç'c tuân thU. 

8. Diêu khoán b6 sung 10 ('SKlO): Didu khoãn 1r' c6p mai Iángphi 

Bão him PJICO dng 2 chi trà trq cp mai tang phi cho trung hçrp Nguô'i dugc bâo him bj 

tCr vong thuc pham vi bão him. S tin bão him ti da cho quyn lçri nay duc ghi rô tai 

GiAy chUng nhan bão hirn/1-Iqp dng bão himIDan bão him. 

Tth nhUng phn dã du9'c diu chinh bâi Sira di b sung nay, nhUng diu khoãn khác cUa 

Don báo hirn vn phãi du'9c tuân thU. 

9. Didu khoán bJ sung 11 ('SKil): Didu k/wan Ir1 cp nm vin 

Bão him PJICO dng chi trã trçi cp nm vin cho tru'è'ng hçp Ngu?ñ drçrc bào him bj: 

3 



- Om dau bênh tat; 

- Thai san; 

- Tai nan; 

S6 tin bão him và s ngày nAm vin hixàng trçi cp ti da cho quyn lçii nay diiçic ghi rô ti 

Giy chIrng nhn bão him/Hp dng bão him/Dcin bão him. 

Trir nhüng phn dã thrqc diu chinh bâi SCra di b sung nay, nMng diu khoân khác cUa 

DoTi bão him vn phãi duçrc tuân thu. 

10. Diu k/wan bJ sung 12 ('SK12): Diu khoãn hi hu'o'ng 

Bão him PJICO dng chi trâ chi phi hi huung thi hài v quc gia cu tri chinh cho các 

tnr6ng hqp Ngtxôi duçic bâo him bj tir vong a ngoài quc gia cii trü chInh và thuQc phm vi 

bão him. S tin bão him téi da cho quyn 1çi nay duçvc ghi rO tai  Giy chirng nhn bão 

him/Hcrp dng bâo him/DoTi bâo him. 

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
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PHV LVC  03 
BANG TY L TRA TIEN BAO ifiEM 

THU'(YNG TAT BC) PH4N VINH VIEN 
(là b5 phn khóng tách rdi cia diu khoán bd sung s 01 SKOJ) 

TINH TRANG THUONG TT T L TRA TIEN 

Chi Trên 

1. Mt I cánh tay ti'r vai xung (tháo khâp vai) 75% 
2. Ct ciit cánh tay ti'r duói vai xung 70% 
3. CAt cit 1 cánh tay khu'u xung (tháo khóp khu'u) 65% 
4. MAt trQn 1 bàn tay hoc cã 5 ngón tay 60% 
5. MAt dng thai cã 4 ngón tay (tr1r ngón cai) 40% 

Chi Duói 

6. MAt 1 chân tir hang xung (tháo khàp hang I diii) 75% 
7. cAt cit 1 düi 
8. 1/3 trên 70% 
9. 1/3 gitia hoc duài 55% 
10. CAt ciit 1 chân ttr gi xung (tháo khOp gi) 60% 
11. ThaokhOpcichânhoacmAt I bàn chân 55% 
12. MAt cá5ngon chan 45% 
13. Cüng khóp hang 45% 
14. MAt phn lón xrong bánh chè và giâi han  nhiu khá nãng dui cAng chân trén diii 45% 
15. Gay chân can loch hoc mAt xixong lam ngAn chi It nhAt 5 cm 40% 

Ct sang 

16. CAt bô cung sau cia 2 - 3 d& sng trâ len 45% 

Sc nâo 

17. KhuyAt xiwng sç, chisa cO biu hin thin kinh, tam thn, ththng kInh tt'r 6 dn 10 cm 40% 
18. KhuyAt xumg s9, chua có biAu hin thAn kinh, tam thAn, &rông kInh trên 10 cm  
Ri loan ngôn ng do ánh hi.rông cüa vAt thizong dai  näo: 
19. Không noi di.icvc (cam) do tn hi vüng Broca 60% 
20. MAt khã nãng giao djch bAng chct viAt, mAt nhn biAt v ngôn ngt1 do tn hai  vl'ing Werricke 55% 

Lng ngirc 

21. CAt toàn bO 1 ben phi 70% 
22. CAt nhiAu thày phM a 2 ben, dung tIch sng giàm trên 50% 65% 
23. CAt nhiAu thüy phi a 1 ben 50% 

Bing 

24. CAt toàn b da dày 75% 
25. CAtdoandadày 50% 
26. CAt gAn hAt rut non (con li du6i I m) 75% 
27. CAt doan ruôt non 40% 
28. CAt toàn b dai  tràng 75% 
29. CAt don dai  tràng 50% 
30. cAt bô gan phái don thun 70% 
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31. Cat bO gan trái don thun 60% 
32. cat 1/2 cüa mt thüy gan 60% 
33. CAt 1/3 cUa mt thy gan 40% 

34. CAt bô tüi mat 45% 
35. CAt ho là lách 40% 
36. CAt bO duoi ty, Iách 60% 

Ca quan tit niu, sinh dc 

37. CAt bô 1 then, then con 1i bInh thu?mg 50% 
38. CAt bO 1 then, thin cOn lai  bj tn thirong ho.c bnh 1' 70% 
39. MAt duong 4t và 2 tinh hoàn a ngiii dtxói 55 tu6i chira con 70% 
40. MAt throng vt và 2 tinh hoàn a ngirOi dirâi 55 tui dã có con ri 55% 
41. CAt bô da con và bung trmg 1 ben a ngi.thi duài 45 tui chira con 60% 
42. CAt vi'i a nfr diiói 45 tuM 2 ben 45% 

Mat 

43. MAt hoc mu hoàn toàn I mAt, khong lap dirçyc mat giá 55% 
44. MAt hoc mO hoàn toàn I mAt, lap dircic mat giã 50% 
45. MAt hoc mu hoàn toàn 1 mat nhung truàc do dã mAt hoc mU 1 mat 80% 

Tai — Müi — Hong 

46. Dic 2 tai hoàn toàn không phiic hi ducc 75% 
47. Dic 2 tai nng (nOi to hoc thét vào tai cOn nghe) 60% 
48. MAt müi hoàn toàn 40% 

RAng — Ham — Mt 

49. MAt toàn b xuong ham trën và mt phAn xixong ham diroi tir cành cao trâ xung khác ben 80% 
50. MAt toàn b' xuong ham trên Va rnt phAn xirong ham dirói tir cành cao tr& xung cUng bên70% 
51. MAt toàn bO xirang ham trén hoc dirai 70% 
52. MAt 3/4 hrOi cOn gc hrOi (tr di.rng gai V trâ ra) 75% 
53. MAt 2/3 IuOi tr dAu hrO'i 50% 

Vet thirong phAn mém — BOng 

Vt thuang phAn mm (VTPM) làcác vt cAt, chém b rQng diroi 2 cm gay rách da, rách niêm mac d lai 
khuyêt hông lOn a chung quanh hoc ming, ánh huOng nhiêu den An uông, chiêu dài: 
54. Tr 10cm — 15 cm 40% 
55. Trên 15 cm 42% 
56. Vt thuang phAn mm là cAc tn thirang dp nat, d lai khuyt hng lón chung quanh h6c ming, 

ãnh hirang nhiêu den An uông, din tIch: 
Tir 16 cm2 d n 24 cm2 41% 

Tr 24 cm2  dAn 30 cni2 43% 

T r 30 cm2 dAn 35 cm2 45% 

Trên 35 cm2 47% 

(Neu các vê't thuong trên do szc vt gay ra thi cong them 1% vào tj l a tren,) 



TY LI PHI BAO HIEM 

EM SU'C KHOE NGU'OI VAY 

7157/B TC-QLBH ngày 12/6/2020 cia B Tài chInh) 

1. PhI bâo him doi vo'iquyn Iqi A 

• T l phi báo him: 0.0462%! dir nq giãm dn k5' hn theo tháng 

• Phi báo him = Tr l phi báo him x S dir nçi giâm dAn cho tirng k5' theo tháng 

• PhI báo him di vâi quyAn lqi A sê bang tng phi bâo him cho mi k' trã ncr tlxcrng üng vói 
so tiên báo hiêm là dir nq giám dan tInh t?i  tCrng thôi dirn dirçc quy ye giá trj hin ti, va 

dirçic tinh trên ccr sâ rüi ro cüa ngi.thi dirçrc bão him ti môi thri diem trá ng. 

Bang minh hça quyn lçri bão hiAm và phi báo him vâi s tin báo him ban dAu là SI0  

STT 
Kr trã 

ncr 
Quyn IQi bão him tirong ung vói k' trã 

nc (S dir nq tInh ti m& k5') 
T5 l phi bàn 

hirn 
PhI bàn 
him 

1 KS' 1 SI1  0.0462% z1 

2 K5' 2 SI2  0.0462% z2 

3 K5' 3 SI3  0.0462% 

0.0462% 

n KS'n SI 0.0462% z 

Phi bão him = =1 Zj = :;= SI * 0.0462% 

2. PhI bão him di vói quyn lqi B 

• TS' l phi báo him theo näm: 0.554%/nãm 

• Phi bâo him = TS' l phi gp x S tin báo him ban dAu 

• Phi báo him trong trirrng hçip trén hoc dirâi 01 nAm se dirqc tInh bang T5' l phi bào him 
theo nàm nhân vói tS'  i so tháng tham gia bào hiém so vâi 12 tháng. 

3. Phi bàn hem diu chinh (áp diing clio quyAn lqi A và quyn lçii B) then s hrqng 
nguOi tham gia bão hiCni 

Tng s Ngu'ôi du'9c bão him Ty l giâm phi ti da so vol l phi gop 

Tr 50 dn 100 ngirôi 10% 

Tir 101 dn 200 ngirYi 20% 

Tir 201 dn 500 ngirâi 30% 

Trén 500 ngir&i 40% 

TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX 



BANG Tc( LI PH DIEU KHOAN BO SUNG 

1. Bão him rüi ro thiro'ng tt b phn vinh vin 

Ni dung diu khoãn b sung 
Quii lçri 

A(*) 
Quyn Içi 

B(*) 

Bão him rUi ro thuong t.t b phn vinh vin do tai nan 0.0069% 0.083% 

(*) T' 1 phi DKBS cüa quyn lqi A sê dirge tInh trên co s dir nç giâm dn theo thang. 

TS' 1 phi DKBS cUa quyn lçii B sê dirgc tinh trên s tin bâo him ban du. 

2. Các diu khoãn b sung lien quan dn mö rng s tin bão hiêm, phm vi bão hiêm 

• 
Quyen lçn bo sung 

T 1 phI/STBH m& 
rçng (*) 

T' 1 phi b sung Diu khoân trg cp mai tang phi 0.554% 

T' 1 phi b sung Diu khoãn Bão him cho djch vi xe ciru thixcmg 0.554% 

T' 1 phi b sung Diu khoân trg cp n&m vin 0.554% 

T' 1 phi b sung Diu khoân hi hirong thi hài 0.554% 

(*)T 1 phi DKBS sê ducic tInh trên s tin bão him ma rng. 

Quyn Lo'i bô sung T5 l phI(*) 

T' 1 phi bi sung Diu khoãn chuyn bay không theo ljch trInh 0.05 54% 

T' 1 phi b sung Diu khoãn Ma rng phm vi dja l duçic báo him 0.05 54% 

T' l phi b sung Diêu khoán Bào him CáC trirông hgp an, u6ng, hit phâi 
khI gas, hcii dCC, khi dOC,  chat dc 

0 0554% 

T' 1 phi b sung Diu khoàn dInh công, ni loan và bo dng dan sr 0.0554% 

(*)T l phi DKBS s dirge tinh trên s tin bâo him ban du di vói quyn lcii bão him B hoc dir ng 
cCia k5' hn dâu tiên dôi vâi quyên lçii bão him A. 

3. Diu khoãn bô sung min thôi gian ch& 

Ni dung Quyn lçri A(*) Quyn kyi B(*) 

T l phi cho Diu khoân b sung mien 
thai gian ch 

0,074% 0,074% 

(*) T' l phi DKBS cüa quyn igi A s dirge tinh trên co s& dir ng cüa kS'  hn du tiên 

T 1 phi DKBS cüa quyn igi B së dirge tinh trên s tin bâo him ban du 

TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX 
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