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Trên cơ sở, Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm và dựa vào những thông tin do Người được 
bảo hiểm cung cấp cho Công ty bằng văn bản, căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm và các Điều khoản bổ 
sung kèm theo và trở thành một phần của các điều khoản, điều kiện và giới hạn bảo hiểm quy định tại 
đơn bảo hiểm này, Công ty đồng ý như sau:  

I. THOẢ THUẬN BẢO HIỂM 

Công ty sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về Tổn thất xảy ra có liên quan đến các 
Chuyến hàng có đủ điều kiện do việc Người mua hàng không thanh toán cho Người được bảo 
hiểm toàn bộ hay một phần của Tổng giá trị theo hoá đơn của các Chuyến hàng có đủ điều kiện, 
trong Thời gian chờ. 
Số tiền do Công ty trả sẽ được tính toán theo quy định tại Điều VI - Yêu cầu bồi thường và Thu 
hồi. 

II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

Trong đơn bảo hiểm này, những từ ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: 

A. NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là i) một công ty, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh 
hay một cơ quan chính phủ được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Nước của Người 
mua hàng, hay (ii) tổ chức được nêu tại Mục 1 của Điều khoản bổ sung Người mua hàng, 
nếu có. Bất kỳ Người mua hàng nào, người thừa kế hoặc tổ chức kế thừa của họ sẽ được 
coi là cùng một tổ chức. Thuật ngữ Người mua hàng sẽ bao gồm cả Người mua hàng và 
các công ty hay tổ chức khác kiểm soát Người mua hàng, do Người mua hàng kiểm soát, 
hoặc cùng kiểm soát một công ty hay tổ chức khác. Kiểm soát có nghĩa là việc trực tiếp 
hay gián tiếp sở hữu trên 50% số vốn cổ phần có quyền biểu quyết, hay kiểm soát việc 
quản lý, điều hành Người mua hàng. 

B. NƯỚC CỦA NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là nước mà từ đó, Người mua hàng có nghĩa 
vụ thanh toán cho Người được bảo hiểm theo các điều khoản của Hợp đồng bán hàng. 

C. HẠN MỨC NGƯỜI MUA HÀNG có nghĩa là số tiền phải thu tối đa nhưng chưa được 
thanh toán mà Người mua hàng được phép duy trì. Hạn mức Người mua hàng là: 

1. hạn mức người mua hàng được Công ty quy định bằng văn bản dưới hình thức một 
Điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm này; hoặc trong trường hợp không có hạn 
mức đó, sẽ là: 

2. hạn mức bằng văn bản đối với Người mua hàng do Người được bảo hiểm thiết lập 
bằng văn bản phù hợp với các quy trình tín dụng, với điều kiện là hạn mức đó 
không vượt quá Hạn mức tín dụng tùy nghi. 

Trường hợp Người mua hàng thuộc quyền kiểm soát của nhiều tổ chức, hay Người mua 
hàng đang kiểm soát nhiều tổ chức, hay có nhiều tổ chức đặt dưới quyền kiểm soát chung 
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với Người mua, Người được bảo hiểm sẽ thiết lập một tổng mức Hạn mức Người mua 
hàng để áp dụng cho tất cả các đơn vị, tổ chức có liên quan theo đơn bảo hiểm này. 

D. CÔNG TY là TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO) 

E. ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG có nghĩa là đồng tiền mà Người mua 
hàng có nghĩa vụ sử dụng để thanh toán cho Người được bảo hiểm theo các quy định của 
Hợp đồng bán hàng. 

F. HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG là thoả thuận mua bán giữa Người được bảo hiểm và Người 
mua hàng, theo đó Người mua hàng đồng ý thanh toán bằng Đồng tiền thanh toán theo 
hợp đồng Tổng giá trị theo hoá đơn như được nêu tại công cụ giao dịch nợ (chẳng hạn 
như lệnh phiếu hay hối phiếu) hay các chứng từ kế toán mở (lệnh mua hàng bằng văn bản 
của Người mua hàng, hoá đơn và vận đơn). 

G. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM THEO NƯỚC có nghĩa là số tiền được quy định tại Mục 7 của 
Giấy chứng nhận bảo hiểm và là mức trách nhiệm tối đa của Công ty đối với mọi Tổn thất 
phát sinh tại một nước. 

H. NGÀY XẢY RA TỔN THẤT có nghĩa là ngày hết hạn Thời gian chờ. 

I. MỨC MIỄN THƯỜNG có nghĩa là số tiền được nêu tại Mục 8 của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm và là tổng số tiền Tổn thất hàng năm lớn hơn Số tiền tổn thất không đủ điều kiện 
thanh toán mà Người được bảo hiểm phải tự chịu. 

J. HẠN MỨC TÍN DỤNG TUỲ NGHI có nghĩa là số tiền được nêu tại Mục 6 của Giấy chứng 
nhận bảo hiểm và là Hạn mức Người mua hàng tối đa mà Người được bảo hiểm có thể 
thiết lập đối với một Người mua hàng mà không cần có sự chấp thuận của Công ty. 

K. NGÀY ĐẾN HẠN THANH TOÁN có nghĩa là ngày mà Người mua hàng phải thanh toán 
cho Người được bảo hiểm theo quy định tại Hợp đồng bán hàng. 

L. CHUYỀN HÀNG CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN có nghĩa là tất cả các chuyến hàng chuyên chở Hàng 
hoá được bảo hiểm đến cho Người mua hàng theo quy định của Hợp đồng bán hàng, với 
điều kiện là Hàng hoá được bảo hiểm: 

a. được vận chuyển trong Thời hạn bảo hiểm. Các chuyến hàng bắt đầu khi Hàng hoá 
được bảo hiểm rời khỏi sự kiểm soát và chiếm hữu của Người được bảo hiểm hay 
đại lý của Người được bảo hiểm trên đường chuyển đến cho Người mua hàng; 

b. được vận chuyển phù hợp với các quy định của luật xuất khẩu tại nước của Người 
được bảo hiểm và luật nhập khẩu tại Nước của Người mua hàng; 

c. được bán bằng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng; và 

d. được bán theo các Thời hạn thanh toán tối đa. 

M. HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HIỂM chỉ giới hạn trong những hàng hoá được nêu tại Mục 15 
của Giấy chứng nhận bảo hiểm, hay nêu tại các Điều khoản bổ sung sửa đổi của đơn bảo 
hiểm này. 

N. TỔNG GIÁ TRỊ THEO HOÁ ĐƠN có nghĩa là giá trị ghi trên hoá đơn của Chuyến hàng có 
đủ điều kiện và được tính bằng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng, bao gồm cả tiền lãi 
(được tính từ ngày vận chuyển đến Ngày đến hạn thanh toán), phí bảo hiểm, cước phí 
vận chuyển hoặc các chi phí khác được ghi trong hoá đơn. 
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O. TỈ LỆ ĐƯỢC BẢO HIỂM nghĩa là tỉ lệ của (các) Chuyến hàng có đủ điều kiện sẽ được bồi 
thường bởi Công ty trong trường hợp có Tổn thất và được xác định ở mục 14 của Giấy 
chứng nhận bảo hiểm. 

P. TỔN THẤT có nghĩa là Tổng giá trị theo hoá đơn chưa được Người mua hàng thanh toán 
trừ đi: 
(a) bất kỳ khoản chiết khấu hay giảm trừ nào mà Người được bảo hiểm đưa ra và Người 
mua hàng có quyền được nhận; (b) bất kỳ khoản tiền nào mà trước khi được Công ty 
thanh toán theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm đã nhận được từ bất kỳ nguồn 
nào khác hay để thanh toán cho Chuyến hàng có đủ điều kiện, bao gồm cả việc bán ra bất 
kỳ loại chứng khoán nào và số tiền thu về ròng từ việc bán Hàng hoá được bảo hiểm đã 
thu hồi từ Người mua hàng; (c) bất kỳ chi phí nào mà Người được bảo hiểm tiết kiệm 
được do không thanh toán hoa hồng đại lý, không thực hiện Hợp đồng bán hàng hay; (d) 
bất kỳ khoản thuế mua bán, thuế giá trị gia tăng hay các loại thuế tương tự khác mà 
Người được bảo hiểm đã tiết kiệm được do không thanh toán Tổng giá trị theo hoá đơn; 
(e) bất kỳ khoản lãi suất quá hạn hay lãi phạt nào phát sinh trên số tiền chưa thanh toán 
sau Ngày đến hạn thanh toán; và (f) Tổng giá trị theo hoá đơn của bất kỳ Hàng hoá được 
bảo hiểm nào mà Người mua hàng không chấp nhận. Tổn thất có thể bao gồm các chi phí 
trực tiếp, hợp lý và cần thiết để thu hồi tài sản, với điều kiện các chi phí đó đã được Công 
ty chấp thuận trước bằng văn bản. 

Nếu tổng số tiền Tổn thất đã điều chỉnh liên quan đến một Người mua hàng ít hơn Số tiền 
tổn thất không đủ điều kiện thanh toán, số tiền Tổn thất đó sẽ do Người được bảo hiểm 
chịu toàn bộ và sẽ không được tính vào Mức miễn thường và sẽ không nằm trong phạm vi 
điều chỉnh của đơn bảo hiểm này. Tuy nhiên, nếu Tổn thất đó vượt quá Số tiền tổn thất 
không đủ điều kiện thanh toán, trừ trường hợp các Chuyến hàng có đủ điều kiện có Tổn 
thất được thực hiện trong hai Thời hạn bảo hiểm liên tiếp, Công ty sẽ coi tất cả các 
Chuyến hàng có đủ điều kiện đó đã được thực hiện trong khoảng thời gian của Thời hạn 
bảo hiểm mà có  phần lớn giá trị hàng hoá đã được thực hiện. 

Nếu các Chuyến hàng có đủ điều kiện có Tổn thất được thực hiện trong hai Thời hạn bảo 
hiểm liên tiếp và những Chuyến hàng có đủ điều kiện đó được diễn ra trong thời hạn 90 
ngày kể từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của các Chuyến hàng có đủ điều kiện có 
Tổn thất, Mức miễn thường áp dụng đối với Thời hạn bảo hiểm mà trong đó phần lớn giá 
trị của Chuyến hàng có đủ điều kiện đã được thực hiện có thể được áp dụng đối với Tổn 
thất. 

Q. THỜI HẠN GIA HẠN TỐI ĐA, như được xác định tại mục 12 của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm, có nghĩa là số ngày tối đa mà Người được bảo hiểm có thể thêm vào thời hạn thanh 
toán  

R. THỜI HẠN THANH TOÁN TỐI ĐA, được quy định tại Mục 11 của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm có nghĩa là thời hạn ban đầu dài nhất mà trong khoảng thời gian đó Người được bảo 
hiểm có thể cấp tín dụng cho Người mua hàng, trừ khi Điều khoản bổ sung có quy định 
khác. 

S. SỐ TIỀN TỔN THẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN có nghĩa là số tiền được 
nêu tại Mục 9 của Giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu tổng số tiền Tổn thất đã được điều 
chỉnh đối với một Người mua hàng nhỏ hơn Số tiền tổn thất không đủ điều kiện thanh 
toán, số tiền Tổn thất đó sẽ do Người được bảo hiểm chịu hoàn toàn và sẽ không áp dụng 
đối với Mức miễn thường. 

T. ĐỒNG TIỀN DÙNG TRONG ĐƠN BẢO HIỂM có nghĩa là đồng tiền được nêu tại Mục 10 
của Giấy chứng nhận bảo hiểm và sẽ là đồng tiền dùng để: 

3. đóng phí bảo hiểm; và 

4. xác định Giới hạn trách nhiệm, theo quy định tại Điều III của đơn bảo hiểm này và 
xác định Mức miễn thường  
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U. THỜI GIAN CHỜ có nghĩa là khoảng thời gian nêu tại Mục 13 của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm và được tính bằng số ngày trôi qua kể từ mỗi Ngày đến hạn thanh toán cho đến 
trước khi Tổn thất được thanh toán theo đơn bảo hiểm này. 

 

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

A. Giới hạn trách nhiệm đơn bảo hiểm, như được nêu tại Mục 5 của Giấy chứng nhận bảo 
hiểm là giới hạn tối đa của Công ty đối với tổng số các khoản tiền bồi thường được thanh 
toán theo quy định tại Điều VI.C. của đơn bảo hiểm này. Tổn thất được bảo hiểm theo đơn 
bảo hiểm này luôn luôn nhỏ hơn số tiền nào nhỏ hơn giữa Giới hạn trách nhiệm theo 
nước và Tỷ lệ được bảo hiểm trong Hạn mức Người mua hàng. 

B. Mỗi khoản tiền mà Công ty bồi thường cho một Tổn thất theo đơn bảo hiểm này sẽ làm 
giảm giới hạn trách nhiệm với số tiền tương ứng với số tiền đã bồi thường. 

C. Mỗi Hạn mức Người mua hàng và Giới hạn trách nhiệm theo nước được quy định tại đơn 
bảo hiểm này và các đơn bảo hiểm trước đó hay sau đó do Công ty cấp cho Người được 
bảo hiểm sẽ không được cộng dồn.  Khi có hai hoặc nhiều mức hạn mức được cấp cho 
một Người mua hàng theo đơn bảo hiểm này, hạn mức được áp dụng đối với Người mua 
hàng vào ngày chuyên chở sẽ là hạn mức được dùng để điều chỉnh Tổn thất. Trong mỗi 
Thời hạn bảo hiểm, Hạn mức Người mua hàng cao nhất là giới hạn trách nhiệm tối đa đối 
với Người mua hàng đó. Chỉ có duy nhất một giới hạn trách nhiệm tối đa sẽ được áp dụng 
đối với bất kỳ Người mua hàng hay Nước của Người mua hàng nào, không phụ thuộc vào 
số năm đơn bảo hiểm này, các đơn bảo hiểm trước đó hay đơn bảo hiểm tái tục có hiệu 
lực. 

 

IV. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM 

A. Tổn thất phát sinh hay do những sự kiện sau đây gây ra sẽ không được coi là Tổn thất và 
không được bảo hiểm theo  đơn bảo hiểm này: 

5. Hành động sai trái hay không trung thực hay sai sót của Người được bảo hiểm hay 
đại lý của Người được bảo hiểm; 

6. Tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và Người mua hàng, trừ khi và cho đến khi 
mỗi tranh chấp đó đã được giải quyết và Tổn thất được chứng minh là một khoản 
nợ hợp pháp và có thể thực hiện của Người mua hàng, đại diện theo pháp luật của 
Người mua hàng, người thừa kế, hay tổ chức kế thừa các quyền lợi của Người mua 
hàng;  

7. Hành vi vi phạm nghiêm trọng hay sai sót liên quan đến bất kỳ cam kết hay đảm 
bảo nào được đưa trong đơn bảo hiểm này hay việc không thực hiện các cam kết, 
đảm bảo hay thoả thuận nào mà Người được bảo hiểm đã đưa ra; 

8. Việc Người được bảo hiểm hay đại lý của người đó không tuân thủ các quy định 
pháp luật về quản lý và sử dụng Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng; 

9. Bất kỳ bên nào bị lâm vào tình trạng phá sản hay không có khả năng thực hiện các 
nghĩa vụ tài chính ngoại trừ Người mua hàng hoặc người bảo lãnh, nếu có; 

10. Phản ứng hạt nhân hay phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ hạt nhân; 
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11. Chiến tranh giữa bất kỳ nước nào trong số các nước sau đây: Cộng hoà Nhân dân 
Trung hoa, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh, Liên bang Nga và Hợp chủng quốc 
Hoa Kỳ. 

B. Tổn thất liên quan đến một trong số những Người mua hàng dưới đây và/hoặc các khoản 
phải thu không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này: 

12. Bất kỳ Người mua hàng nào mà đến ngày đầu tiên của Thời hạn bảo hiểm đã lâm 
vào tình trạng phá sản hoặc đã quá (90) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán của 
các khoản phải trả cho Người được bảo hiểm, trừ khi; 

(a) tổng số tiền quá hạn thanh toán không vượt quá Số tiền tổn thất không đủ 
điều kiện thanh toán (các nghĩa vụ thanh toán đang bị Người mua hàng tranh 
chấp bằng văn bản sẽ không được coi là các khoản thanh toán quá hạn theo 
quy định tại điểm này); hay 

(b) nếu đây là một đơn bảo hiểm tái tục, Người được bảo hiểm phải khai báo 
trên giấy yêu cầu tái tục bảo hiểm cho Công ty bất kỳ Người mua hàng nào bị 
phá sản hoặc đã quá 90 ngày tính từ ngày đến hạn thanh toán cho Người 
được bảo hiểm nếu có vào lúc điền giấy yêu cầu tái tục bảo hiểm. Nếu Người 
được bảo hiểm không thông báo các thông tin nêu trên, bất kỳ chuyến hàng 
nào sau đó được chuyển đến Người mua hàng đó sẽ tự động bị loại ra khỏi 
phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm tái tục. Nếu Người được bảo hiểm thực 
hiện nghĩa vụ thông báo những thông tin nêu trên, phạm vi bảo hiểm sẽ được 
mở rộng bao gồm cả Người mua hàng đó trừ khi Người mua hàng đó bị Công 
ty công khai loại trừ khỏi phạm vi bảo hiểm.  

13. Bất kỳ Người mua hàng nào mà trong vòng 12 tháng trước ngày đầu tiên của Thời 
hạn bảo hiểm, Người được bảo hiểm đã gia hạn hay điều chỉnh lại Ngày đến hạn 
thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào đã mà đã vượt quá Thời gian gia 
hạn tối đa, trừ khi phạm vi bảo hiểm của Người mua hàng đó đã được Công ty chấp 
thuận. 

14. Bất kỳ Người mua hàng nào mà Người được bảo hiểm đã cung cấp những thông tin 
không chính xác về Người mua hàng đó cho Công ty. Nếu những thông tin không 
chính xác nói trên được dựa trên cam kết hay thông tin do bên thứ ba đưa ra và đó 
là những thông tin duy nhất mà Người được bảo hiểm biết được sau khi tìm hiểu, 
điều khoản loại trừ này sẽ không được áp dụng. 

15. Bất kỳ khoản phải thu nào đã được Người được bảo hiểm mua hay thu xếp để có 
được từ bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác hay được Người được bảo hiểm bán 
hay chuyển giao cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác, trừ khi có sự đồng ý 
bằng văn bản của Công ty. 

 

V. CAM KẾT VÀ ĐẢM BẢO 

Người được bảo hiểm cam kết và đồng ý: 

A. Ngừng tất cả các chuyến hàng i) chuyển đến bất kỳ Người mua hàng nào bị lâm vào tình 
trạng phá sản, hoặc ii) khi nào và chừng nào mà Người mua hàng đã quá hạn thanh toán 
cho Người được bảo hiểm ba mươi (30) ngày và tổng số tiền chưa thanh toán đã vượt 
quá Số tiền tổn thất không đủ điều kiện thanh toán hay quá 5% của Hạn mức Người mua 
hàng, tuỳ thuộc vào số tiền nào lớn hơn. Những nghĩa vụ thanh toán mà Người mua hàng 
đang có tranh chấp bằng văn bản sẽ không được tính là khoản nợ quá hạn theo quy định 
tại điểm này. 
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B. Không gia hạn thời hạn thanh toán ban đầu cho Người mua hàng với thời gian vượt quá 
Thời hạn thanh toán tối đa, và không điều chỉnh hay gia hạn (bao gồm sử dụng các kế 
hoạch thanh toán), trì hoãn hay thay đổi Ngày đến hạn thanh toán nếu không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp Người mua hàng không thể thanh 
toán vào Ngày đến hạn thanh toán ban đầu, Người được bảo hiểm có thể gia hạn một lần 
cho Người mua hàng bằng văn bản với thời gian gia hạn không vượt quá Thời gian gia 
hạn tối đa được nêu tại Mục 12 của Giấy chứng nhận bảo hiểm và Ngày đến hạn thanh 
toán được gia hạn sẽ trở thành Ngày đến hạn thanh toán theo tất cả các quy định khác 
của đơn bảo hiểm này. 

C. Không làm tăng, phát sinh thêm rủi ro sau khi xảy ra một sự kiện có thể dẫn đến Tổn thất 
theo quy định tại đơn bảo hiểm này; và áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và 
giảm thiểu Tổn thất, bao gồm cả việc nộp giấy yêu cầu bồi thường và áp dụng các biện 
pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với Người mua hàng hay đối với tài sản của người 
này; hợp tác với Công ty và áp dụng các biện pháp cần thiết trước và sau khi Công ty giải 
quyết bồi thường cho bất kỳ Tổn thất nào để thu hồi số tiền còn lại, bao gồm bán các tài 
sản được dùng để đảm bảo hay tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Người mua hàng 
hay người bảo lãnh, nếu có, theo yêu cầu bằng văn bản của Công ty. 

D. Xác lập và duy trì hiệu lực của khoản nợ có khả năng thực thi về mặt pháp lý tại Nước của 
Người mua hàng tương ứng với Tổng giá trị theo hoá đơn đã được ghi tại Hợp đồng bán 
hàng. 

E. Duy trì Mức miễn thường và các khoản nợ khác vượt quá Hạn mức Người mua hàng mà 
Người mua hàng còn nợ Người được bảo hiểm. 

F. Các quy trình kiểm soát tín dụng được quy định ở Điều khoản bổ sung của đơn bảo hiểm 
này sẽ áp dụng cho tất cả các Chuyến hàng có đủ điều kiện và không thay đổi một cách 
đáng kể các quy trình đó nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Bất kỳ 
Người được bảo hiểm khác nào được bổ sung theo Điều khoản bổ sung của đơn bảo 
hiểm này cũng sẽ phải tuân thủ các quy trình kiểm soát tín dụng đó. 

G. Những thông tin được khai trong giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu đính kèm giấy yêu 
cầu bảo hiểm và tạo thành một phần của đơn bảo hiểm này là trung thực và đầy đủ. Vào 
thời điểm đơn bảo hiểm này có hiệu lực, Người được bảo hiểm không biết về bất kỳ sự 
kiện nào có thể dẫn đến Tổn thất trừ những thông tin về Người mua hàng đã được cung 
cấp trong giấy yêu cầu bảo hiểm. Ngoài ra, Người được bảo hiểm đảm bảo rằng tất cả 
những thông tin được Người được bảo hiểm cung cấp cho Công ty sau ngày bắt đầu Thời 
hạn bảo hiểm là những thông tin trung thực mà Người được bảo hiểm biết được. 

 

VI. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ THU HỒI 

A. THÔNG BÁO 

Người được bảo hiểm sẽ thông báo ngay lập tức bằng văn bản cho Công ty về việc bất kỳ 
Người mua hàng nào bị lâm vào tình trạng phá sản hay các sự kiện có thể dẫn đến một 
Tổn thất. 

Hàng tháng, Người được bảo hiểm cũng sẽ thông báo cho Công ty về tất cả những khoản 
tiền không có tranh chấp và vượt quá Số tiền tổn thất không đủ điều kiện thanh toán mà 
bất kỳ Người mua hàng nào phải trả cho Người được bảo hiểm và cho đến cuối tháng 
trước vẫn chưa được trả và đã quá 30 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán ban đầu. 
Hàng tháng, Người được bảo hiểm sẽ thông báo về tất cả những khoản tiền tiếp tục chưa 
được thanh toán cho đến khi Người được bảo hiểm nộp bằng chứng về việc xảy ra Tổn 
thất. 
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Người được bảo hiểm phải nộp bằng chứng bằng văn bản về việc xảy ra Tổn thất với hình 
thức và nội dung được Công ty chấp nhận trong thời hạn (i) 12 tháng kể từ Ngày xảy ra 
tổn thất hoặc (ii) 30 ngày sau Ngày xảy ra tổn thất, trong trường hợp Công ty có yêu cầu 
xuất trình bằng chứng về Tổn thất sớm hơn. Các bên đồng ý rằng bằng chứng bằng văn 
bản về việc xảy ra Tổn thất có thể được Người được bảo hiểm bổ sung, sửa đổi mà không 
làm phương hại đến yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm. 

B. THỦ TỤC BỒI THƯỜNG 

Việc trả tiền bồi thường cho một Tổn thất sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày sau Ngày 
xảy ra Tổn thất và sau khi Người được bảo hiểm đã nộp bằng chứng thoả đáng về việc 
xảy ra Tổn thất. Bằng chứng về tổn thất phải được lập bằng văn bản theo mẫu do Công ty 
quy định và đính kèm đơn bảo hiểm này, cùng với những bằng chứng tốt nhất có được để 
chứng minh rằng Tổn thất do một sự kiện được bảo hiểm gây ra. Người được bảo hiểm 
sẽ luôn chịu trách nhiệm chứng minh Tổn thất theo đơn bảo hiểm này và cung cấp các 
bằng chứng về việc tuân thủ các điều kiện và cam kết. Tổn thất sẽ được bồi thường bằng 
Đồng tiền dùng trong đơn bảo hiểm. Để tính toán số tiền bồi thường cho một Tổn thất, tỷ 
giá được sử dụng sẽ là tỷ giá được niêm yết của ngân hàng thanh toán của Công ty vào 
Ngày đến hạn thanh toán. 

C. TÍNH TOÁN SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG 

Số tiền bồi thường của Công ty sẽ được tính toán như sau căn cứ vào Giới hạn trách 
nhiệm đơn bảo hiểm và bất kỳ Giới hạn trách nhiệm theo nước nào được áp dụng: 

1. Xác định số tiền bồi thường cho Tổn thất. 

2. Với điều kiện là số tiền bồi thường cho Tổn thất luôn lớn hơn Số tiền tổn thất không 
đủ điều kiện thanh toán, trừ Mức miễn thường còn lại vào số tiền nhỏ hơn giữa (a) 
số tiền Tổn thất hay (b) Hạn mức Người mua hàng được áp dụng. 

3. Nhân Tỷ lệ được bảo hiểm với số tiền được xác định theo cách thức quy định tại 
điểm (2) nêu trên. 

D. SỬ DỤNG CÁC QUỸ 

Để xác định trách nhiệm của Công ty theo đơn bảo hiểm này, tất cả các quỹ nhận được từ 
Người mua hàng, hay từ các nguồn khác dùng để thanh toán cho nghĩa vụ của Người 
mua hàng đối với Người được bảo hiểm sẽ được sử dụng theo cách thức dưới đây: 

Nếu 

 Công ty chưa bồi thường cho Người được bảo hiểm về Tổn thất theo đơn bảo hiểm 
này, và 

 Người mua hàng không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán cho Người được bảo 
hiểm quá thời hạn (90) ngày, hay Người mua hàng bị lâm vào tình trạng phá sản, 
tuỳ thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước, 

Người được bảo hiểm sẽ sử dụng tất cả các quỹ nhận được từ Người mua hàng, hay từ 
các nguồn khác dùng để thanh toán cho nghĩa vụ của Người mua hàng đối với Người 
được bảo hiểm, theo thứ tự về thời gian của Ngày đến hạn thanh toán. 

Sau khi Công ty đã bồi thường cho Người được bảo hiểm về một Tổn thất theo đơn bảo 
hiểm này, số tiền còn lại sẽ được sử dụng theo quy định tại Điều VI.E. - Thu hồi. 

E. THU HỒI 
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Sau khi bồi thường cho một Tổn thất, tất cả các quỹ nhận được từ Người mua hàng hoặc 
nhân danh Người mua hàng hoặc từ các nguồn khác dùng để thanh toán cho nghĩa vụ 
của Người mua hàng đối với Người được bảo hiểm sẽ được trả ngay lập tức cho Công ty 
và được chia sẻ giữa Công ty và Người được bảo hiểm như sau: 

4. Công ty sẽ nhận Tỷ lệ được bảo hiểm trên tất cả các số tiền được thu hồi và Người 
được bảo hiểm sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm còn lại của các số tiền đó, cho đến khi 
toàn bộ số tiền thanh toán cho Tổn thất và chi phí thu hồi của Công ty đã được 
hoàn trả đầy đủ; 

5. Tất cả những khoản tiền khác đã được thu hồi sẽ thuộc về Người được bảo hiểm.   

Việc sử dụng các quỹ theo quy định tại điểm 2 này và đoạn D nêu trên sẽ được áp dụng 
mà không phụ thuộc vào yêu cầu của Người mua hàng hay các bên khác trừ khi có sự 
đồng ý bằng văn bản của Công ty. 

Đê tính toán tỷ giá khi giải quyết bồi thường cho một Tổn thất, tỷ giá được sử dụng sẽ là tỷ 
giá niêm yết của ngân hàng thanh toán của Công ty vào ngày chuyển các quỹ vào tài 
khoản của Người được bảo hiểm.   

Những số tiền được thu hồi sau mỗi Tổn thất và được Người được bảo hiểm giữ lại trong 
giới hạn Mức miễn thường sẽ khôi phục Mức miễn thường với số tiền tương đương. 

F. THẾ QUYỀN 

Sau khi đã thanh toán cho bất kỳ Tổn thất nào theo đơn bảo hiểm này, Công ty sẽ được 
nhận tất cả các quyền của Người được bảo hiểm được yêu cầu tổ chức hay cá nhân khác 
bồi thường. Người được bảo hiểm sẽ ký kết và chuyển giao tất cả các văn bản, giấy tờ và 
tiến hành những công việc cần thiết khác để đảm bảo những quyền này bao gồm cả 
quyền đối với số tiền đã được áp dụng cho Mức miễn thường và bất kỳ khoản ký quỹ nào 
của Người mua hàng (hoặc người bảo lãnh, tuỳ từng trường hợp) để có được và chuyển 
giao Đồng tiền thanh toán theo hợp đồng. Công ty có quyền đưa ra hướng dẫn về cách 
thức thanh lý những tài sản được thu hồi.  Người được bảo hiểm sẽ không không có bất 
kỳ hành động nào có thể gây phương hại đến các quyền này. 

Công ty sẽ không thanh toán cho một Tổn thất theo đơn bảo hiểm này, và Người được 
bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Công ty bất kỳ số tiền bồi thường nào đã nhận, nếu các khoản 
phải thu, số tiền thu về từ hợp đồng bảo hiểm hay các nguồn thu hồi khác mà Công ty 
được thế quyền lại là đối tượng của các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ hay là đối tượng của 
các khiếu nại của bên thứ ba được ưu tiên thanh toán trước Công ty. 

 

VII. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

G. CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN 

Tất cả các báo cáo và thông tin tài chính cũng như các tính toán về số tiền Tổn thất theo 
đơn bảo hiểm này sẽ phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung tại 
nước của Người được bảo hiểm và được áp dụng nhất quán. 

H. VỤ KIỆN CHỐNG LẠI CÔNG TY 

Không một vụ kiện hay thủ tục trọng tài nào có thể được khởi xướng từ đơn bảo hiểm này 
để chống lại Công ty trừ khi Người được bảo hiểm đã tuân thủ tuyệt đối tất cả các quy 
định của đơn bảo hiểm này, với điều kiện vụ kiện đó phải được tiến hành trong ba (03) 
năm kể từ ngày đầu tiên Công ty nhận được yêu cầu bồi thường bảo hiểm mà yêu cầu 
này là cơ sở dẫn đến vụ kiện hoặc trọng tài đó. 
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I. TRỌNG TÀI  

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến đơn bảo hiểm này, bao gồm bất kỳ vấn đề 
nào liên quan đến sự tồn tại, tính pháp lý, việc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm 
này, mà Người được bảo hiểm và Công ty không thể giải quyết một cách thân thiện thông 
qua thương lượngsẽ được đưa ra và giải quyết bởi trọng tài theo Quy tắc Tố tụng Trọng 
tài của Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Số trọng tài viên là ba (03). Địa 
điểm trọng tài là thành phố Hà Nội.  

J. CHUYỂN NHƯỢNG 

Đơn bảo hiểm này là không thể chuyển nhượng. Bất kỳ Tổn thất nào theo đơn bảo hiểm 
này có thể được bồi thường cho người được chỉ định để nhận tiền bồi thường, sau khi đã 
thỏa thuận  với Người được bảo hiểm và có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. 

K. CHẤM DỨT ĐƠN BẢO HIỂM 

16. Công ty có quyền chấm dứt đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông báo bằng văn 
bản, và được gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ được thông báo cuối cùng của 
Người được bảo hiểm, ít nhất 15 ngày trước chấm dứt đơn bảo hiểm. Trong trường 
hợp này, Công ty sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng cho Người được bảo hiểm theo 
tỉ lệ tương ứng với thời gian đơn bảo hiểm có hiệu lực. 

17. Người được bảo hiểm có quyền chấm dứt đơn bảo hiểm này bằng cách gửi thông 
báo bằng văn bản cho Công ty và được quyền nhận lại phần phí bảo hiểm đã đóng 
tương ứng với thời gian đơn bảo hiểm có hiệu lực theo bảng tỉ lệ sau đây: 

 
Bảng tỉ lệ hoàn phí  

 

Thời hạn bảo hiểm  
Không ít hơn/ tháng 

month 
Tỉ lệ trên phí bảo hiểm năm 

1 15 

2 25 

3 35 

4 45 

5 55 

6 65 

7 75 

8 80 

9 85 

10 90 

11 95 

12 100 

Bất chấp quy định tại Điều VII.E.2, trong tất cả các trường hợp Người được bảo 
hiểm chấm dứt đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải trả cho 
Công ty không được ít hơn số phí bảo hiểm tối thiểu và số phí bảo hiểm đặt cọc 
được quy định tại (các) Điều khoản bổ sung tương ứng.   

L. THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty ngay lập tức bằng văn bản nếu trong 
Thời hạn đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm hợp nhất hay sáp nhập, hay bán toàn bộ 
hay phần lớn các tài sản của mình cho các tổ chức, hay cá nhân khác, hay nếu các tổ 
chức hay cá nhân khác nắm quyền sở hữu trực tiếp hay gián tiếp trên 50% số vốn cổ 
phần có quyền biểu quyết. Khi nhận được thông báo, Công ty có thể chấm dứt đơn bảo 
hiểm này và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày diễn ra sự thay đổi trong cơ cấu tổ 
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chức hay quyền kiểm soát Người được bảo hiểm. Trong trường hợp đơn bảo hiểm bị 
chấm dứt, Công ty sẽ hoàn trả số phí bảo hiểm còn lại theo cách thức quy định tại Điều 
VII.E.1. 

M. LUẬT ÁP DỤNG 

Việc giải thích, hiệu lực và thực hiện đơn bảo hiểm này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật 
pháp Việt Nam. 

N. KHAI BÁO GIAN DỐI, TRỤC LỢI, CHE DẤU THÔNG TIN 

Nếu Người được bảo hiểm cố ý cung cấp những thông tin hay đưa ra khiếu nại giả mạo 
hoặc gian dối hoặc cố ý che dấu những thông tin quan trọng, đơn bảo hiểm này sẽ bị coi 
là vô hiệu, tất cả các khiếu nại được đưa ra và phí bảo hiểm được đóng sẽ bị huỷ bỏ và 
tất cả các khoản tiền mà Công ty đã thanh toán sẽ được Người được bảo hiểm trả lại cho 
Công ty khi Công ty yêu cầu. 

O. GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT 

Vào bất cứ khi nào và liên quan đến một Tổn thất hay bằng chứng về Tổn thất, Công ty 
cũng có quyền kiểm tra hoặc yêu cầu xuất trình bản sao của các hồ sơ, giấy tờ, sổ sách 
và thư từ, tài liệu lưu hành nội bộ hay các văn bản khác dưới mọi hình thức do Người 
được bảo hiểm nắm giữ hay kiểm soát và có liên quan đến đơn bảo hiểm này hay bất kỳ 
giao dịch nào giữa Người được bảo hiểm và Người mua hàng. Theo yêu cầu của Công ty, 
Người được bảo hiểm sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để cung cấp cho Công ty những 
tài liệu nêu trên liên quan đến đơn bảo hiểm này hoặc Tổn thất theo đơn bảo hiểm này. 

P. THÔNG BÁO 

Tất cả các thông báo được đưa ra theo đơn bảo hiểm này sẽ phải được lập thành văn bản 
(bao gồm cả chuyển fax) và trao cho Người được bảo hiểm tại địa chỉ được nêu tại Mục 1 
của Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc cho Công ty tại địa chỉ TỔNG CÔNG TY CP BẢO 
HIỂM PETROLIMEX. 

Q. CÁC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM KHÁC 

Việc bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này sẽ nằm ngoài các loại trái phiếu, bảo hiểm hay các 
hình thức bồi thường khác. Người được bảo hiểm sẽ thông báo cho Công ty về bất kỳ trái 
phiếu, hợp đồng bảo hiểm hay các hình thức bồi thường khác đang có vào thời điểm đơn 
bảo hiểm này có hiệu lực hoặc có thể phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm. 

R. THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM 

6. Phí bảo hiểm tối thiểu và phí bảo hiểm đặt cọc sẽ được thanh toán cho Công ty 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp đơn bảo hiểm này (phụ thuộc vào quy định 
tại điểm 2 của khoản này). Bất kỳ khoản phí bảo hiểm bổ sung hay điều chỉnh nào 
sẽ được thanh toán cho Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày yêu cầu thanh 
toán. Bất kỳ khoản phí bảo hiểm tối thiểu và phí bảo hiểm đặt cọc nào sẽ được 
thanh toán đầy đủ vào ngày cấp đơn bảo hiểm này. 

7. Bất kỳ khoản phí bảo hiểm nào chưa được thanh toán đầy đủ vào ngày cấp đơn 
bảo hiểm này sẽ phải được thanh toán ngay lập tức khi Người được bảo hiểm yêu 
cầu bồi thường bảo hiểm và nộp bằng chứng về việc xảy ra Tổn thất; nếu không, 
Công ty sẽ không phát sinh nghĩa vụ và không chịu trách nhiệm theo đơn bảo hiểm 
náy đối với Người được bảo hiểm liên quan đến các Tổn thất đó. 

 


