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QUY TẮC BẢO HIỂM AN NINH HỆ THỐNG 

(Ban hành theo Quyết định số:  1145 /2017/QĐ/TSC/TGĐ ngày 25/12/2017 của 

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex) 

Căn cứ vào việc thanh toán phí bảo hiểm của Bên được bảo hiểm theo quy định tại Hợp 

đồng bảo hiểm (HĐBH)/Đơn Bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/và dựa trên 

tất cả các tuyên bố đã đưa ra và các thông tin được cung cấp được Bên được bảo hiểm 

cung cấp cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), bao gồm các tuyên 

bố được đưa ra trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm và các tài liệu đi kèm với Giấy Yêu Cầu 

Bảo Hiểm, mà các bên đồng ý rằng sẽ tạo thành cơ sở cho việc bảo hiểm, và phụ thuộc 

vào các điều khoản, điều kiện, loại trừ và giới hạn trong HĐBH/Đơn Bảo hiểm/ GCNBH, 

PJICO và Bên Được Bảo Hiểm thỏa thuận như sau:  

1. Các Điều Khoản Bảo Hiểm 

Nếu cụm từ "KHÔNG ĐƯỢC BẢO HIỂM" được thể hiện trong Mục 4 của GCNBH liên 

quan đến bất kỳ Điều Khoản Bảo Hiểm nào, thì Điều Khoản Bảo Hiểm đó và bất kỳ dẫn 

chiếu nào đến Điều Khoản Bảo Hiểm đó trong phạm vi Quy tắc bảo hiểm này sẽ được 

xem là bị xóa bỏ và phạm vi bảo hiểm đó sẽ không được áp dụng (hoặc bị loại trừ) 

1.1 Trách nhiệm đối với quyền riêng tư 

PJICO sẽ thanh toán Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi 

Thường Về Quyền Riêng Tư phát sinh do Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư 

được đưa ra đầu tiên trong Thời Hạn Bảo Hiểm quy định tại HĐBH/Đơn Bảo hiểm/ 

GCNBH và được thông báo lại cho PJICO căn cứ theo Điều Kiện Chung 5.7 (Thông 

báo) đối với bất kỳ Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư nào. 

Cho các mục đích của phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm này, những định 

nghĩa sau đây sẽ được áp dụng 

  

A. Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư có nghĩa là: 

i) văn bản yêu cầu Người được bảo hiểm trả tiền bồi thường thiệt hại hoặc 

thực hiện biện pháp khắc phục không bằng tiền; 

ii) thủ tục tố tụng dân sự chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp, được tiến hành bằng việc gửi đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, 

hoặc thủ tục tương tự; 

iii) thủ tục trọng tài chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp; hoặc 
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iv) Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định. 

v) văn bản thông báo mà Người được bảo hiểm gửi cho PJICO về Hành Vi 

Sai Trái Về Quyền Riêng Tư thực sự do Người được bảo hiểm thực 

hiện hoặc Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện mà có thể 

làm phát sinh Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư theo các mục i-

iv ở trên.  

B. Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư có nghĩa là: 

i) phí luật sư, phí làm chứng bởi chuyên gia và các phí và chi phí khác hợp 

lý và cần thiết phát sinh cho PJICO, hoặc cho Người được bảo hiểm với 

sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO, trong việc điều tra và biện hộ 

cho một Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư được bảo hiểm;   

ii) các khoản phí hợp lý và cần thiết cho bất kỳ bảo chứng kháng cáo, bảo 

chứng sai áp/tịch biên hoặc cam kết tương tự, với điều kiện là PJICO sẽ 

không có nghĩa vụ nộp đơn xin hoặc cung cấp cam kết như trên; và 

iii) Chi Phí Xử Lý Sự Cố. 

C. Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư có nghĩa là bất kỳ sai sót, tuyên bố sai, 

tuyên bố gây hiểu lầm, hành vi, sự thiếu sót, cẩu thả, vi phạm nghĩa vụ, hoặc 

hành vi gây Tổn Thương Cá Nhân thực sự do Người được bảo hiểm thực hiện 

hoặc cố gắng thực hiện hoặc Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện 

hoặc cố gắng thực hiện, dẫn đến việc: 

i) Người được bảo hiểm hoặc nhà thầu độc lập mà Người được bảo hiểm 

phải chịu trách nhiệm về họ theo pháp luật không xử lý, quản lý, lưu trữ, 

tiêu hủy hoặc theo cách khác kiểm soát: 

(a) Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc 

(b) thông tin doanh nghiệp của bên thứ ba ở bất kỳ định dạng nào được 

cung cấp cho Người được bảo hiểm và được xác định cụ thể là bảo 

mật và được bảo vệ theo thỏa thuận không tiết lộ hoặc hợp đồng 

tương tự với Người được bảo hiểm; hoặc  

ii) vi phạm không cố ý đối với chính sách về quyền riêng tư của Người được 

bảo hiểm dẫn đến việc vi phạm bất kỳ Quy Định Về Quyền Riêng Tư 

nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người được bảo hiểm  vô ý thu 

thập trái phép Dữ Liệu Cá Nhân.  

1.2 Trách nhiệm đối với An Ninh Mạng 

PJICO sẽ thanh toán Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi 

Thường Về An Ninh Mạng phát sinh do Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng 

được đưa ra đầu tiên trong Thời Hạn Bảo Hiểm quy định tại HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH  và được thông báo lại cho PJICO căn cứ theo Điều Kiện Chung 5.7 (Thông 

báo), đối với bất kỳ Hành Vi Sai Trái Về An Ninh Mạng nào. 
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Cho các mục đích của phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm này, những định 

nghĩa sau đây sẽ được áp dụng: 

A. Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng có nghĩa là: 

i) văn bản yêu cầu Người được bảo hiểm thanh toán tiền bồi thường thiệt 

hại hoặc thực hiện biện pháp khắc phục không bằng tiền; 

ii) thủ tục tố tụng dân sự chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời, được tiến hành bằng 

việc gửi đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, hoặc thủ tục tương tự; 

iii) thủ tục trọng tài chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp; hoặc 

iv) Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định. 

v) văn bản thông báo mà Người được bảo hiểm gửi cho PJICO về Hành Vi 

Sai Trái Về An Ninh Mạng thực sự do Người được bảo hiểm thực hiện 

hoặc Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện mà có thể làm 

phát sinh Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng theo mục i-iv ở trên. 

B. Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng có nghĩa là: 

i) phí luật sư, phí làm chứng bởi chuyên gia và các phí và chi phí khác hợp 

lý và cần thiết phát sinh cho PJICO, hoặc cho Người được bảo hiểm với 

sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO, trong việc điều tra và biện hộ 

cho một Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng được bảo hiểm;  

ii) các khoản phí hợp lý và cần thiết cho bất kỳ bảo chứng kháng cáo, bảo 

chứng sai áp/tịch biên hoặc cam kết tương tự, với điều kiện là PJICO sẽ 

không có nghĩa vụ nộp đơn xin hoặc cung cấp cam kết như trên; và 

iii) Chi Phí Xử Lý Sự Cố. 

C. Hành Vi Sai Trái Về An Ninh Mạng có nghĩa là bất kỳ sai sót, tuyên bố sai, 

tuyên bố gây hiểu lầm, hành vi, thiếu sót, cẩu thả, vi phạm nghĩa vụ, hoặc hành 

vi gây Tổn Thương Cá Nhân thực sự do Người được bảo hiểm thực hiện hoặc 

cố gắng thực hiện hoặc Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện hoặc 

cố gắng thực hiện, gây ra sự cố cho An Ninh Mạng, bao gồm việc không thể 

ngăn cản, ngăn cấm, chống lại hoặc phát hiện bất cứ Hành Vi Gây Độc Hại 

Cho Máy Tính nào, bao gồm: 

i) Phần Mềm Độc Hại;  

ii) Xâm Nhập (hack);  

iii) Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ; hoặc 

iv) Sử Dụng Hoặc Truy Cập Trái Phép.  

1.3 Trách nhiệm đối với truyền thông 
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PJICO sẽ thanh toán Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi 

Thường Về Truyền Thông phát sinh do Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông được 

đưa ra đầu tiên trong Thời Hạn Bảo Hiểm quy định tại HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH  và được thông báo lại cho PJICO căn cứ theo Điều Kiện Chung 5.7 (Thông 

báo), đối với bất kỳ Hành Vi Sai Trái Về Truyền Thông nào.   

Cho các mục đích của phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm này, những định 

nghĩa sau đây sẽ được áp dụng: 

A. Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông có nghĩa là: 

i) văn bản yêu cầu Người được bảo hiểm thanh toán tiền bồi thường thiệt 

hại hoặc thực hiện biện pháp khắc phục không bằng tiền; 

ii) thủ tục tố tụng dân sự chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp, được tiến hành bằng việc gửi đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, 

hoặc thủ tục tương tự; 

iii) thủ tục trọng tài chống lại Người được bảo hiểm để yêu cầu tiền bồi 

thường thiệt hại hoặc biện pháp khắc phục không bằng tiền hoặc biện pháp 

chế tài khẩn cấp. 

iv) văn bản thông báo mà Người được bảo hiểm gửi cho PJICO về Hành Vi 

Sai Trái Về Truyền Thông thực sự do Người được bảo hiểm thực hiện 

hoặc Người được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện mà có thể làm 

phát sinh Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông theo mục i-iii. ở trên. 

B. Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông có nghĩa là: 

i) phí luật sư, phí làm chứng bởi chuyên gia và các phí và chi phí khác hợp 

lý và cần thiết phát sinh cho PJICO, hoặc cho Người được bảo hiểm với 

sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO, trong việc điều tra và biện hộ 

cho một Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông được bảo hiểm; 

ii) các khoản phí hợp lý và cần thiết cho bất kỳ bảo chứng kháng cáo, bảo 

chứng sai áp/tịch biên hoặc cam kết tương tự, với điều kiện là PJICO sẽ 

không có nghĩa vụ nộp đơn xin hoặc cung cấp cam kết như trên; và 

iii) còn phụ thuộc vào sự chấp thuận trước bằng văn bản của PJICO, Chi Phí 

Xử Lý Sự Cố phát sinh cho các quan hệ công chúng và các dịch vụ truyền 

thông xử lý khủng hoảng theo quy định tại Định Nghĩa Chung 3.17(D)(vi).  

C. Nội Dung Truyền Thông có nghĩa là truyền thông điện tử do Người được bảo 

hiểm phổ biến hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm phổ biến, trên 

mạng Internet, bao gồm trên các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội. 

D. Dịch Vụ Truyền Thông có nghĩa là việc xuất bản, phổ biến, hoặc truyền phát 

Nội Dung Truyền Thông. 

E. Hành Vi Sai Trái Về Truyền Thông có nghĩa là bất kỳ hành vi nào sau đây, 

cho dù đã thực sự xảy ra hay bị cáo buộc:  
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i) làm mất uy tín hoặc gây hại đến danh tiếng hoặc nhân phẩm của bất kỳ 

người hoặc tổ chức nào, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, làm mất uy tín sản 

phẩm, hành vi bôi nhọ trong hoạt động thương mại, gây căng thẳng, tổn 

thương về tinh thần hoặc cảm xúc và tuyên bố sai sự thật gây tổn thương; 

ii) nghe lén, bắt giữ trái phép, kiện tụng có ác ý, xúc phạm hoặc hành vi có 

tính xúc phạm; 

iii) đạo ý tưởng, ăn cắp ý tưởng hoặc chiếm đoạt ý tưởng liên quan đến bất kỳ 

Nội Dung Truyền Thông nào; 

iv) xâm phạm bản quyền, tên miền, kiểu dáng thương mại, tiêu đề hoặc khẩu 

hiệu, hoặc làm suy yếu hoặc xâm phạm nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, tên dịch 

vụ hoặc tên thương mại; nhưng không có hành vi xâm phạm thực tế hoặc 

bị cáo buộc đối với bất kỳ bằng sáng chế hoặc Bí Mật Kinh Doanh nào; 

v) sự cẩu thả trong việc Người được bảo hiểm tạo lập hoặc phổ biến Nội 

Dung Truyền Thông; 

do Người được bảo hiểm thực hiện chỉ trong việc cung cấp các Dịch Vụ 

Truyền Thông. 

F. Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội có nghĩa là trang mạng của bên thứ ba 

cho mục đích cho phép tạo lập và trao đổi nội dung do người dùng tạo ra thông 

qua nhật ký (blog), nhật ký ngắn (microblog), mạng xã hội và các trang wiki.  

1.4 Tống Tiền Qua Mạng 

PJICO sẽ thanh toán Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng và Chi Phí Do Bị Tống 

Tiền Qua Mạng, phát sinh do Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng đầu tiên xảy ra trong Thời 

Hạn Bảo Hiểm quy định tại HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH và được thông báo lại cho 

PJICO căn cứ theo Điều Kiện Chung 5.7, Thông báo.  

A. Chi Phí Do Bị Tống Tiền Qua Mạng có nghĩa là những chi phí hợp lý và cần 

thiết đã phát sinh có sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO (PJICO không 

được từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý), là hậu quả trực tiếp của một Sự 

Kiện Tống Tiền Qua Mạng, bao gồm những khoản tiền phát sinh để thuê các 

cố vấn công nghệ thông tin, cố vấn quan hệ công chúng, cố vấn về pháp lý và 

pháp luật và người thương thuyết xử lý khủng hoảng.  

B. Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng có nghĩa là số tiền mà Người được 

bảo hiểm đã thanh toán với sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO (sự đồng 

ý này không được từ chối hoặc trì hoãn một cách vô lý), để chấm dứt hoặc kết 

thúc Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng. Trong bất kỳ trường hợp nào, số tiền tối 

đa cho Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng mà PJICO sẽ thanh toán theo 

Điều Khoản Bảo Hiểm 1.4 này sẽ không vượt quá số tiền mà PJICO cho rằng lẽ 

ra phải được trả trong trường hợp không có HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

này.  



Trang 6/37 

C. Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng có nghĩa là bất kỳ mối đe dọa đáng tin hoặc 

chuỗi đe dọa có liên kết với nhau do một bên thứ ba thực hiện chống lại Người 

được bảo hiểm thể hiện ý định: 

i) phát tán, tiết lộ, phổ biến, hủy hoại hoặc sử dụng thông tin bảo mật hoặc 

thuộc sở hữu riêng, hoặc thông tin xác định danh tính cá nhân, được lưu 

trữ trên Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm; 

ii) thay đổi, làm hư hỏng, phá hoại, thao túng, tước đoạt, xóa bỏ hoặc hủy 

hoại Dữ Liệu, các chỉ thị hoặc bất kỳ thông tin điện tử nào được truyền tải 

hoặc lưu giữ trên Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm;  

iii) đưa bất kỳ Phần Mềm Độc Hại nào được thiết kế để chỉnh sửa, thay đổi, 

phá hoại, hủy hoại, xóa bỏ, lây nhiễm hoặc làm suy yếu tính nguyên vẹn, 

chất lượng hoặc hiệu suất của Dữ Liệu, các ứng dụng, mạng lưới hoặc hệ 

điều hành và phần mềm có liên quan;  

iv) tiến hành một cuộc tấn công vào Hệ Thống Máy Tính Của Người được 

bảo hiểm làm suy kiệt tài nguyên của hệ thống hoặc ngăn cản việc truy 

cập vào hệ thống thông qua mạng Internet của người dùng được cấp phép 

truy cập hệ thống;  

v) đưa bất kỳ Phần Mềm Độc Hại nào hoặc yếu tố khác nhằm mục đích 

ngăn chặn người dùng được cấp phép truy cập vào Hệ Thống Máy Tính 

Của Người được bảo hiểm; hoặc  

vi) hạn chế hoặc ngăn chặn truy cập vào Hệ Thống Máy Tính Của Người 

được bảo hiểm;  

nhằm mục đích đòi hỏi Người được bảo hiểm đưa tiền.  

1.5 Tổn Thất Tài Sản Dữ Liệu  

PJICO sẽ thanh toán Chi Phí Phục Hồi phát sinh do Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ 

Liệu xảy ra đầu tiên trong Thời Hạn Bảo Hiểm quy định tại HĐBH/Đơn bảo 

hiểm/ GCNBH  và được thông báo lại cho PJICO căn cứ theo Điều Kiện Chung 

5.7- Thông báo.  

Cho các mục đích của phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm này, những 

định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng: 

Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ Liệu có nghĩa là việc xâm nhập vào, làm hư hỏng hoặc 

phá hủy Dữ Liệu của Người được bảo hiểm gây ra bởi: 

i) Các Hành Vi Gây Độc Hại Cho Máy Tính; 

ii) Phần Mềm Độc Hại; 

iii) Xâm Nhập (hack); 

iv) Sử Dụng Hoặc Truy Cập Trái Phép; 

v) Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ; 

vi) Lỗi Do Con Người; 

vii) Lỗi Lập Trình; hoặc  
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viii) cúp điện, quá áp hoặc giảm áp làm ảnh hưởng đến Hệ Thống Máy Tính Của 

Người được bảo hiểm. 

1.6 Gián đoạn hoạt động kinh doanh 

PJICO sẽ thanh toán cho Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh và các Chi 

Phí Phục Hồi, phát sinh từ Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh xảy ra đầu tiên 

trong Thời Hạn HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH và được thông báo lại cho PJICO theo 

Điều Kiện Chung 5.7, Thông báo. 

Số tiền tối đa các Chi Phí Phục Hồi mà PJICO sẽ trả theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.6 này 

sẽ được giới hạn trong khoản tiền Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh mà 

Người được bảo hiểm có thể chứng minh rõ ràng là đã được tránh khỏi hoặc ngăn ngừa 

dựa trên các nguyên tắc kế toán thông thường được chấp nhận. 

Cho các mục đích của phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm này, những định 

nghĩa sau đây sẽ được áp dụng 

A. Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh có nghĩa là không có khả năng 

truy cập, gián đoạn, hoặc xáo trộn đối với Hệ Thống Máy Tính Của Người 

được bảo hiểm hoặc Dữ Liệu được gây ra duy nhất và trực tiếp bởi;  

i) Các Hành Vi Gây Độc Hại Cho Máy Tính;  

ii) Phần Mềm Độc Hại;  

iii) Xâm nhập (hack);  

iv) Sử Dụng Hoặc Truy Cập Trái Phép;  

v) Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ; 

vi) Lỗi Do Con Người;  

vii) Lỗi Lập Trình; hoặc 

viii) cúp điện, quá áp hoặc giảm áp hệ thống điện do Người được bảo hiểm 

kiểm soát,  

và không phát sinh do Thiệt Hại Về Tài Sản. 

B. Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh có nghĩa là Giảm Lợi 

Nhuận Ròng xảy ra trong suốt Khoảng Thời Gian Bồi Thường phát sinh trực 

tiếp và hoàn toàn từ Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh, trừ bất kỳ 

khoản nào tiết kiệm được qua việc sử dụng Dữ Liệu bị hư hại hoặc không bị 

hư hại, hàng tồn kho, hàng hóa có sẵn, phương tiện, thiết bị, hoặc nhân sự thay 

thế.  

Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh không bao gồm:  

i) tổn thất tài chính do không có khả năng kinh doanh, đầu tư, rút vốn, mua 

hoặc bán bất kỳ tài sản bảo đảm tài chính hoặc tài sản tài chính thuộc bất 

kỳ loại nào;  

ii) biến động về bất kỳ giá trị tài sản nào;  

iii) giá trị tài chính trong bất kỳ tài khoản nào được duy trì tại một tổ chức tài 

chính; hoặc 
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iv) không có khả năng thu tiền lãi hoặc tăng giá trị trên bất kỳ tài sản nào.  

C. Giảm Lợi Nhuận Ròng có nghĩa là số tiền chênh lệch giữa Lợi Nhuận Ròng 

được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong suốt Khoảng Thời Gian Bồi 

Thường so với Lợi Nhuận Ròng được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong 

suốt khoảng thời gian đó thuộc mười hai (12) tháng ngay trước khi xảy ra Sự 

Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh tương ứng với Khoảng Thời Gian 

Bồi Thường mà sẽ được điều chỉnh cho bất kỳ xu thế và tình huống nào đã xảy 

ra trong mười hai (12) tháng ngay trước khi xảy ra Sự Cố Gián Đoạn Hoạt 

Động Kinh Doanh và đã ảnh hưởng đến Lợi Nhuận Ròng trong suốt khoảng 

thời gian này.   

Yêu cầu bồi thường mà Người được bảo hiểm đưa ra cho PJICO phải đi kèm 

với bản tính toán tổn thất. Văn bản này phải trình bày chi tiết cách thức tính 

toán tổn thất và những giả định đã được đưa ra. Người được bảo hiểm phải 

xuất trình bất kỳ bằng chứng tài liệu nào, bao gồm bất kỳ báo cáo, sổ sách kế 

toán, hóa đơn, biên nhận có liên quan và các chứng từ khác và bản sao của các 

giấy tờ vừa nêu mà PJICO có thể yêu cầu. 

Việc PJICO điều chỉnh tổn thất sẽ có xem xét đầy đủ các xu thế hoặc tình 

huống ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của hoạt động kinh doanh và lẽ ra đã 

ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của hoạt động kinh doanh nếu Sự Cố Gián 

Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh không xảy ra, bao gồm tất cả các thay đổi quan 

trọng về điều kiện thị trường mà ảnh hưởng đến Lợi Nhuận Ròng được tạo ra. 

D. Lợi Nhuận Ròng có nghĩa là lợi nhuận hoạt động thu được từ hoạt động kinh 

doanh của Người được bảo hiểm sau khi đã trích lập khoản dự phòng đầy đủ 

cho tất cả các khoản phí cố định.  

E. Khoảng Thời Gian Bồi Thường có nghĩa là khoảng thời gian mà Người được 

bảo hiểm phải chịu Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh, bắt 

đầu với việc kết thúc và đáp ứng Thời Gian Chờ và không vượt quá ba tháng.  

2. Điều khoản mở rộng 

2.1 Bảo hiểm cho các Công Ty Con mới 

A. Tự động bảo hiểm cho Các Công Ty Con mới  

Định nghĩa về Công Ty Con theo Quy tắc bảo hiểm này  này được mở rộng bao 

gồm bất kỳ tổ chức nào trở thành Công Ty Con trong suốt Thời Hạn của 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH  với điều kiện là Công Ty Con mới: 

i) không làm cho tổng doanh thu của Tổ Chức Được Bảo Hiểm tăng quá hai 

mươi phần trăm (20%) căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo 

hàng năm được kiểm toán mới nhất của Tổ Chức Được Bảo Hiểm; và 

ii) có trụ sở chính bên ngoài, và không có hoạt động tại, hoặc có chứng khoán 

niêm yết trên bất kỳ sở giao dịch nào ở Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của 

Hoa Kỳ; và 
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iii) không có Yêu Cầu Bồi Thường thuộc loại hình được bảo hiểm theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH  này được thanh toán bởi bất kỳ công ty 

bảo hiểm nào trong vòng năm năm ngay trước ngày bắt đầu của 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH này; và 

iv) các hoạt động kinh doanh của Công Ty Con mới không khác biệt đáng kể 

về mặt bản chất so với các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Được Bảo 

Hiểm. 

B. Bảo hiểm khác cho các Công Ty Con mới  

Đối với bất kỳ Công Ty Con mới nào không thuộc phạm vi của Điều khoản mở 

rộng 2.1(A) ở trên, bảo hiểm sẽ được tự động cung cấp trong thời gian chín mươi 

(90) ngày kể từ ngày công ty con đó được mua lại, hợp nhất hoặc thành lập. Bảo 

hiểm tự động này có thể được gia hạn quá chín mươi (90) ngày khi có sự đồng ý 

bằng văn bản của PJICO và theo các điều khoản mà PJICO có thể áp dụng.  

Theo các Điều khoản mở rộng 2.1A và 2.1B ở trên, Công Ty Con mới của Tổ Chức 

Được Bảo Hiểm chỉ được bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm này này đối với Các 

Hành Vi Sai Trái, Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng, Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ 

Liệu, hoặc Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh xảy ra sau khi mua lại, hợp 

nhất hoặc thành lập Công Ty Con mới. 

C.  Bảo hiểm tùy chọn cho các hành động xảy ra từ trước đối với các Công Ty Con 

mới 

Khi có sự đồng ý của PJICO và theo các điều khoản mà PJICO có thể áp dụng, bảo 

hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này có thể được mở rộng, đối với bất kỳ Công Ty Con 

mới nào, được đề cập tại các điều 2.1(A) hoặc 2.1(B) ở trên, đến các Yêu Cầu Bồi 

Thường được tiến hành đầu tiên trong Thời Hạn Bảo hiểm của HĐBH/Đơn bảo 

hiểm/ GCNBH  đối với Các Hành Vi Sai Trái, Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng, 

Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ Liệu, hoặc Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh 

xảy ra trước khi mua lại, hợp nhất hoặc thành lập Công Ty Con mới. 

2.2 Tự động bảo hiểm cho các Công Ty Con trong trường hợp đột ngột bán/giải thể  

Nếu Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên thực hiện bán hoặc giải thể một Công Ty 

Con vào trước hoặc trong Thời Hạn Bảo Hiểm của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH, thì Quy tắc bảo hiểm này sẽ tiếp tục bao gồm Công Ty Con đó nhưng chỉ 

cho: 

i) Các Hành Vi Sai Trái; và/hoặc 

ii) Các Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định đối với Hành Vi Sai Trái Về Quyền 

Riêng Tư và/hoặc Hành Vi Sai Trái Về An Ninh Mạng; 

được thực hiện trước ngày hiệu lực của việc bán hoặc giải thể Công Ty Con đó.  

2.3 Bảo hiểm liên tục 

Bất kể Điều khoản loại trừ 4.7(D), “Các vấn đề trước đây”, PJICO sẽ thanh toán Tiền 

Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí Cho Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư 
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phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư nào, Tiền Bồi Thường 

Thiệt Hại hoặc Chi Phí Cho Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng phát sinh do bất 

kỳ Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng nào, và Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc 

Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông phát sinh do bất kỳ Yêu 

Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông nào, được đưa ra đầu tiên chống lại Người được 

bảo hiểm trong Thời Hạn Bảo Hiểm của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH phát sinh từ 

Sự Việc Được Biết Trước với điều kiện rằng: 

A. Yêu Cầu Bồi Thường lẽ ra sẽ được bảo hiểm theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH  này nếu không vận dụng Điều khoản loại trừ 4.7(D), “Các vấn đề 

trước đây”, và 

B. Người được bảo hiểm đã duy trì không gián đoạn Bảo Hiểm Mạng với PJICO 

từ  Ngày Tiếp Tục cho đến ngày bắt đầu của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH  

này; và  

C. Người được bảo hiểm lẽ ra sẽ được bồi thường theo một HĐBH/Đơn bảo 

hiểm/ GCNBH có hiệu lực tại thời điểm có liên quan nếu Sự Việc Được Biết 

Trước đã được thông báo cho PJICO khi Người được bảo hiểm lần đầu biết 

về Sự Việc Được Biết Trước; và 

D. không có Yêu Cầu Bồi Thường cũng như Sự Việc Được Biết Trước nào đã 

được thông báo cho PJICO hoặc bất kỳ công ty bảo hiểm nào khác theo bất kỳ 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH  khác; và 

E. không xảy ra việc không tiết lộ mang tính gian lận hoặc việc trình bày sai trái 

mang tính gian lận với PJICO đối với Sự Việc Được Biết Trước nào nêu trên; 

và  

F. phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Mở Rộng này sẽ phù hợp với các điều 

khoản, điều kiện, điều khoản loại trừ và giới hạn (bao gồm cả Điều Khoản Bảo 

Hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, hạn mức trách nhiệm và mức miễn thường) 

của HĐBH/Đơn bảo hiểm/GCNBH có hiệu lực tại thời điểm Người được bảo 

hiểm lần đầu biết về Sự Việc Được Biết Trước, nhưng chỉ khi HĐBH/Đơn 

bảo hiểm/ GCNBH trước đó không có phạm vi bảo hiểm rộng hơn đối với Yêu 

Cầu Bồi Thường so với các quy định của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

này. 

3. Định nghĩa chung  

3.1 Chương Trình Được Chấp Nhận có nghĩa là chương trình đã được phát triển hoàn 

thiện, được thử nghiệm thành công và được chứng minh là thành công trong môi 

trường vận hành của nó trong ba mươi (30) ngày. 

3.2 Hành Vi Khủng Bố Mạng có nghĩa là bất kỳ hành động nào, bao gồm cả sử dụng 

vũ lực hoặc bạo lực, hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc bạo lực một cách rõ ràng 

nhắm đến Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm bởi một cá nhân hoặc 

(các) nhóm cá nhân, cho dù hành động đơn lẻ, thay mặt hay liên quan đến bất kỳ 
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(các) tổ chức hoặc (các) chính phủ nào, để thực hiện truy cập trái phép, sử dụng trái 

phép, hoặc Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ có mục tiêu cụ thể hoặc truyền tải mã phần 

mềm không được phép, phá hoại hoặc gây hại lên Hệ Thống Máy Tính Của Người 

được bảo hiểm nhằm mục đích thúc đẩy mục tiêu xã hội, hệ tư tưởng, tôn giáo, kinh 

tế hay chính trị, đe dọa hoặc ép buộc một chính phủ hoặc người dân của chính phủ 

đó, hoặc phá hoại bất kỳ lĩnh vực nào của nền kinh tế. 

3.3 Tổn Thương Thân Thể có nghĩa là tổn thương đến thân thể, đau ốm, hoặc bệnh tật, 

và tử vong. Tổn Thương Thân Thể cũng có nghĩa là chấn thương tâm thần, đau 

đớn tinh thần, căng thẳng thần kinh, đau đớn về cảm xúc, sự đau đớn và chịu đựng, 

hoặc sốc, dù là do thương tật thân thể, đau ốm, bệnh tật hay tử vong của bất kỳ người 

nào; trừ khi phát sinh từ Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư hoặc Hành Vi Sai 

Trái Về Truyền Thông một cách rõ ràng thuộc phạm vi bảo hiểm theo các Điều 

Khoản Bảo Hiểm 1.1 hoặc 1.3. 

3.4 Yêu Cầu Bồi Thường có nghĩa là Yêu Cầu Bồi Thường Về  Quyền Riêng Tư, 

Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng, Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền 

Thông, Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng, Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ Liệu, và/hoặc 

Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh. 

3.5 Hành Vi Gây Độc Hại Cho Máy Tính có nghĩa là bất kỳ hành động gian dối nào 

chống lại Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm, có bao gồm việc giới 

thiệu, thay đổi hoặc phá hủy Dữ Liệu của Người được bảo hiểm, mà không có bất 

kỳ thiệt hại vật lý nào cho Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm, cơ sở 

hạ tầng hoặc thiết bị viễn thông của Người được bảo hiểm. 

3.6 Hệ Thống Máy Tính có nghĩa là phần cứng, phần mềm, phần sụn của máy tính 

(firmware), và dữ liệu được lưu trữ trên phần cứng, phần mềm, phần sụn của máy 

tính (firmware), cũng như các thiết bị đầu vào và đầu ra, các thiết bị lưu trữ dữ liệu, 

thiết bị mạng và mạng lưu trữ khu vực hoặc các thiết bị sao lưu dữ liệu điện tử khác. 

3.7 Quỹ Bồi Thường Cho Người Tiêu Dùng có nghĩa là một khoản tiền mà Người 

được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải gửi vào quỹ như là một biện pháp chế tài 

công bằng cho việc thanh toán các yêu cầu bồi thường của người tiêu dùng do một 

phán quyết hoặc việc giải quyết theo hướng bất lợi đối với Thủ Tục Tố Tụng Theo 

Luật Định. Quỹ Bồi Thường Cho Người Tiêu Dùng sẽ không bao gồm bất kỳ 

khoản tiền nào được trả mà cấu thành tiền thuế, khoản phạt, tiền phạt vi phạm, lệnh 

ngăn chặn hoặc các chế tài. 

3.8 Ngày Tiếp Tục là ngày được nêu tại Mục 7 của GCNBH. 

3.9 Tiền Bồi Thường Thiệt Hại có nghĩa là tất cả các khoản tiền mà Người được bảo 

hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả vì Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư, 

Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng, hoặc Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền 

Thông, được đưa ra đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm trong suốt Thời Hạn 

của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH hoặc, nếu được lựa chọn, thì trong Thời Hạn 
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Phát Hiện, đối với Hành Vi Sai Trái mà Quy tắc bảo hiểm này  áp dụng, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở bất kỳ các phán quyết về tiền bồi thường thiệt hại nào được 

đưa ra hoặc việc dàn xếp nào về trách nhiệm nêu trên mà đã đạt được.  

Tiền Bồi Thường Thiệt Hại không bao gồm: 

A. bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm không có nghĩa vụ pháp lý phải 

trả; 

B. những vấn đề không được bảo hiểm theo pháp luật mà HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBHnày được diễn giải căn cứ theo pháp luật đó; 

C. chi phí để tuân thủ bất kỳ lệnh trừng phạt hoặc biện pháp chế tài không bằng 

tiền hoặc án văn tuyên nhận nào, bao gồm buộc thực hiện đúng hợp đồng, hoặc 

bất kỳ thoả thuận nào về việc đưa ra biện pháp chế tài nêu trên; 

D. tổn thất của Người được bảo hiểm về phí hoặc lợi nhuận, hoàn trả phí, hoa 

hồng hay tiền bản quyền, hoặc việc thực hiện lại các dịch vụ bởi Người được 

bảo hiểm hoặc dưới sự giám sát của Người được bảo hiểm; 

E. việc giao nộp bất kỳ lợi nhuận, thù lao hay lợi thế tài chính nào mà Người được 

bảo hiểm không có quyền được hưởng một cách hợp pháp; và 

F. bất kỳ khoản tiền nào mà không phải là các khoản chỉ bồi thường duy nhất cho 

tổn thất do Hành Vi Sai Trái gây ra, trừ khi được quy định cụ thể trong 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. 

Tiền Bồi Thường Thiệt Hại bao gồm tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng 

phạt, tiền bồi thường thiệt hại mang tính răn đe, tiền phạt và khoản phạt vi phạm, 

trong trường hợp tiền bồi thường thiệt hại nêu trên có thể được bảo hiểm theo pháp 

luật của lãnh thổ tài phán liên quan mà quy định theo hướng thuận lợi nhất về phạm 

vi bảo hiểm cho khoản tiền bồi thường thiệt hại nêu trên.  

Đối với các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1 và 1.2, Tiền Bồi Thường Thiệt Hại cũng 

bao gồm Quỹ Bồi Thường Cho Người Tiêu Dùng, Tổn Thất Thẻ Thanh Toán và 

các Khoản Tiền Phạt Theo Luật Định. 

3.10 Dữ Liệu có nghĩa là bất kỳ thông tin, sự việc hay chương trình nào được lưu trữ, tạo, 

sử dụng hoặc truyền tải trên bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào cho phép máy 

tính và bất kỳ phụ kiện nào của máy tính hoạt động, bao gồm các hệ thống và phần 

mềm ứng dụng, đĩa cứng hoặc đĩa mềm, CD-ROM, băng, ổ đĩa, ô dữ liệu, thiết bị xử 

lý dữ liệu hoặc bất kỳ phương tiện nào được sử dụng với thiết bị điều khiển bằng 

điện tử hoặc các phương tiện sao lưu điện tử khác. Dữ Liệu không cấu thành tài sản 

hữu hình.  

3.11 Mức Miễn Thường có nghĩa là phần đầu tiên của Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, 

hoặc Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, hoặc Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt 

Động Kinh Doanh và các Chi Phí của từng và mỗi Yêu Cầu Bồi Thường mà 

Người được bảo hiểm phải tự chịu, số tiền của Mức Miễn Thường được nêu tại 

Mục 5 của GCNBH. Liên quan đến phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm 
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1.6, Mức Miễn Thường có nghĩa là Thời Gian Chờ. Trong bất kỳ trường hợp nào, 

việc đáp ứng Mức Miễn Thường là điều kiện tiên quyết để được bồi thường theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH.  

3.12 Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ có nghĩa là sự tước đoạt tạm thời, toàn bộ hoặc một 

phần dịch vụ đối với Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm mà không 

có bao gồm bất kỳ sự thay đổi hoặc phá hủy nào đối với thiết bị công nghệ thông tin, 

thiết bị viễn thông hoặc cơ sở hạ tầng của Người được bảo hiểm, bao gồm tài 

nguyên phần mềm có liên quan. 

3.13 Thời Hạn Phát Hiện có nghĩa là (các) khoảng thời gian để mở rộng phạm vi bảo 

hiểm, nếu được áp dụng, được mô tả trong các Điều Kiện Chung 5.11 và 5.12. 

3.14 Chi Phí có nghĩa là Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư, 

Chi Phí Cho Các Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng, Chi Phí Cho Các 

Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông, Chi Phí Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, 

và Chi Phí Phục Hồi. 

3.15 Xâm Nhập có nghĩa là truy cập có hại vào Hệ Thống Máy Tính Của Người được 

bảo hiểm, nhằm mục đích tạo ra, xóa, tước đoạt, thu thập, phá hoại, làm lộ, gián 

đoạn hoặc làm hư hỏng các dịch vụ hoặc Dữ Liệu của Người được bảo hiểm. 

3.16 Lỗi Do Con Người có nghĩa là thiếu sót hoặc lỗi vận hành, bao gồm việc lựa chọn 

chương trình được sử dụng, lỗi trong việc thiết lập các thông số hoặc bất kỳ sự can 

thiệp đơn độc không phù hợp nào của một nhân viên hoặc một bên thứ ba cung cấp 

dịch vụ cho Người được bảo hiểm, dẫn đến tổn thất, thay đổi hoặc phá hủy Dữ 

Liệu của Người được bảo hiểm.  

3.17 Chi Phí Xử Lý Sự Cố có nghĩa là những chi phí hợp lý và cần thiết mà Người được 

bảo hiểm phải gánh chịu hoặc Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải 

thanh toán: 

A. để thuê các dịch vụ điều tra số của một công ty bên thứ ba để xác định nguyên 

nhân và phạm vi hư hỏng về An Ninh Mạng của Người được bảo hiểm, hoặc 

việc nhà thầu độc lập mà Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm theo pháp 

luật đã không xử lý quản lý, lưu trữ, tiêu hủy hoặc bằng cách khác kiểm soát Dữ 

Liệu Cá Nhân một cách thích hợp; 

B. để tuân thủ Các Quy Định Về Quyền Riêng Tư, bao gồm nhưng không giới 

hạn ở các điều khoản về thông báo cho người tiêu dùng trong Các Quy Định Về 

Quyền Riêng Tư của lãnh thổ tài phán liên quan mà quy định theo hướng thuận 

lợi nhất về phạm vi bảo hiểm cho các chi phí nêu trên;  

C. để thuê cố vấn pháp lý hoặc chuyên gia tư vấn luật để liên lạc với cơ quan chính 

phủ để xác định khả năng áp dụng và các hành động cần thiết để tuân thủ Các 

Quy Định Về Quyền Riêng Tư; và, chi phí để xử lý bất kỳ yêu cầu về thông tin 

hoặc các đòi hỏi của bất kỳ cơ quan chính phủ nào cáo buộc về hành vi vi phạm 

Các Quy Định Về Quyền Riêng Tư, bao gồm cả các chi phí để cung cấp bất kỳ 
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đánh giá tác động đến quyền riêng tư nào cần thiết, hoặc chi phí để tham dự các 

buổi điều trần; 

D. với sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO:   

i) để tự nguyện thông báo cho các cá nhân có Dữ Liệu Cá Nhân đã bị tiết lộ 

một cách sai trái; 

ii) thuê dịch vụ thông báo, bao gồm các dịch vụ của tổng đài hỗ trợ, để tự nguyện 

thông báo cho những cá nhân có Dữ Liệu Cá Nhân đã bị tiết lộ một cách sai 

trái hoặc bị xâm phạm theo cách khác;  

iii) để thuê các dịch vụ của điều tra viên hoặc chuyên gia tín dụng được cấp phép 

để cung cấp sự tư vấn về gian lận trong thời gian lên đến một năm cho những 

cá nhân có Dữ Liệu Cá Nhân đã bị tiết lộ một cách sai trái hoặc bị xâm phạm 

theo cách khác; 

iv) cho việc giám sát tín dụng, giám sát trộm cắp danh tính, theo dõi truyền thông 

xã hội, đóng băng tín dụng, cho dịch vụ cảnh báo gian lận hoặc chi phí phần 

mềm phòng chống gian lận cho những cá nhân chấp nhận đề nghị được đưa ra 

bởi hoặc nhân danh Người được bảo hiểm để giám sát tín dụng, giám sát 

trộm cắp danh tính, theo dõi truyền thông xã hội, đóng băng tín dụng hoặc 

dịch vụ cảnh báo gian lận;   

v) để thuê các dịch vụ khôi phục danh tính của bên thứ ba cho những cá nhân 

được xác nhận là nạn nhân bị đánh cắp danh tính do hậu quả trực tiếp của 

Hành Vi Sai Trái thực sự do Người được bảo hiểm thực hiện hoặc Người 

được bảo hiểm bị cáo buộc là đã thực hiện và được bảo hiểm rõ ràng theo 

Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1. 

vi) để thuê các dịch vụ của công ty quan hệ công chúng, công ty quản lý khủng 

hoảng hoặc công ty luật cho việc quảng cáo hoặc truyền thông có liên quan chỉ 

nhằm mục đích bảo vệ hoặc khôi phục danh tiếng của Người được bảo hiểm 

do hậu quả của Hành Vi Sai Trái; 

vii) để thuê các dịch vụ của công ty luật chỉ để xác định quyền bồi hoàn của 

Người được bảo hiểm theo thỏa thuận bằng văn bản với nhà thầu độc lập liên 

quan tới Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư hoặc Hành Vi Sai Trái Về 

An Ninh Mạng được bảo hiểm rõ ràng theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

và đã được thực hiện trên thực tế hoặc bị cáo buộc thực hiện bởi nhà thầu nêu 

trên. 

Chi Phí Xử Lý Sự Cố không bao gồm: 

A. chi phí hoặc phí tổn phát sinh để cập nhật hoặc bằng cách khác cải tiến các 

chính sách hoặc quy trình, biện pháp kiểm soát quyền riêng tư hoặc an ninh 

mạng, lên mức cao hơn mức đã tồn tại trước khi có Yêu Cầu Bồi Thường Về 

Quyền Riêng Tư, Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng hoặc Yêu Cầu 
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Bồi Thường Về Truyền Thông hoặc để tuân thủ Các Quy Định Về Quyền 

Riêng Tư;  

B. thuế, tiền phạt, khoản phạt vi phạm, lệnh cấm, hoặc các chế tài; hoặc  

C. tiền công, tiền lương, chi phí hoặc phí tổn hoạt động nội bộ, hoặc phí của Người 

được bảo hiểm. 

3.18 Bên Được Bảo Hiểm có nghĩa là Tổ Chức Được Bảo Hiểm và Người Được Bảo 

Hiểm. 

3.19 Tổ Chức Được Bảo Hiểm có nghĩa là Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên và bất 

kỳ Công Ty Con nào được mua lại, thành lập hoặc hợp nhất trước khi bắt đầu Thời 

Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH. 

3.20 Người Được Bảo Hiểm có nghĩa là bất kỳ thể nhân nào đã, hiện đang là hoặc trong 

của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH sẽ trở thành:  

A. người chủ, thành viên hợp danh, cán bộ, giám đốc, tổng giám đốc, thành viên 

hội đồng, chủ tịch, ủy viên quản trị, người được ủy thác, nhân viên, nhân viên 

được thuê, hoặc nhân viên tạm thời của Tổ Chức Được Bảo Hiểm trong khi 

hành động thay mặt cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm hoặc theo sự chỉ đạo và 

kiểm soát của Tổ Chức Được Bảo Hiểm; và 

B. luật sư làm việc cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm mà với tư cách như thế phải 

tuân thủ Đạo luật Sarbanes-Oxley 2002 (Hoa Kỳ); và  

C. các nhà thầu độc lập của Tổ Chức Được Bảo Hiểm, là những thể nhân, trong 

khi thực hiện nghĩa vụ thay mặt cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm. 

 Thuật ngữ Người Được Bảo Hiểm bao gồm: 

A. bất kỳ bạn đời cùng chung sống nào của người chủ, thành viên hợp danh, giám 

đốc, cán bộ, tổng giám đốc, thành viên hội đồng, chủ tịch, ủy viên quản trị, 

người được ủy thác, nhân viên, nhưng chỉ khi Yêu Cầu Bồi Thường được đưa 

ra chống lại người chủ, thành viên hợp danh, giám đốc, cán bộ, tổng giám đốc, 

thành viên hội đồng, chủ tịch, ủy viên quản trị, người được ủy thác, nhân viên 

đó;  

B. di sản, người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người chủ, thành 

viên hợp danh, giám đốc, cán bộ, tổng giám đốc, thành viên hội đồng, chủ tịch, 

ủy viên quản trị, người được ủy thác, nhân viên mà đã qua đời, nhưng chỉ khi có 

Yêu Cầu Bồi Thường được đưa ra chống lại người chủ, thành viên hợp danh, 

giám đốc, cán bộ, tổng giám đốc, thành viên hội đồng, chủ tịch, ủy viên quản trị, 

người được ủy thác, nhân viên đó.  

 Thuật ngữ Người Được Bảo Hiểm không bao gồm bất kỳ kiểm toán viên, quản tài 

viên, thanh lý viên, quản trị viên, người nhận ủy thác, quản tài viên, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản trong trường hợp phá sản, bên nhận thế chấp hoặc bất kỳ 

bên được bảo đảm có quyền chiếm hữu hoặc các đối tượng tương tự hoặc bất kỳ 

nhân viên nào của những người nêu trên. 
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3.21 Công Ty Bảo Hiểm có nghĩa là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. 

3.22 Hạn Mức Trách Nhiệm có nghĩa là các khoản tiền được quy định cụ thể tại Mục 4 

của GCNBH. 

3.23 Phần Mềm Độc Hại có nghĩa là các chương trình, tập tin hoặc chỉ thị có tính chất 

độc hại có thể làm gián đoạn, gây hại, cản trở việc truy cập hoặc theo bất kỳ cách 

nào khác làm hỏng Dữ Liệu hoặc làm hỏng sự vận hành của Dữ Liệu trong bất kỳ 

phần mềm hoặc Hệ Thống Máy Tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã 

độc, phần mềm đòi tiền chuộc, phần mềm mã hóa, vi rút, trojan, sâu máy tính và 

bom logic hoặc bom hẹn giờ. 

3.24 Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên có nghĩa là tổ chức được nêu ra đầu tiên tại 

Mục 1 của GCNBH. 

3.25 An Ninh Mạng có nghĩa là những hoạt động do Người được bảo hiểm, hoặc những 

người khác thay mặt Người được bảo hiểm, thực hiện để bảo vệ chống lại sự truy 

cập trái phép, sử dụng trái phép, Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ bởi bên thứ ba hoặc 

việc truyền tải Phần Mềm Độc Hại vào Hệ Thống Máy Tính Của Người được 

bảo hiểm. 

3.26 Tổn Thất Thẻ Thanh Toán có nghĩa là các khoản thu, tiền phạt, khoản phạt vi 

phạm, khoản bồi hoàn, hoàn trả và khoản tiền để phục hồi sau gian lận mà Bên 

Được Bảo Hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả do Hành Vi Sai Trái Về Quyền 

Riêng Tư hoặc Hành Vi Sai Trái Về An Ninh Mạng và trong trường hợp các 

khoản tiền nêu trên phát sinh do Bên Được Bảo Hiểm không tuân thủ Tiêu Chuẩn 

An Ninh Dữ Liệu Trong Ngành Thẻ Thanh Toán. 

 Tổn Thất Thẻ Thanh Toán không bao gồm: 

A. tiền phạt hoặc khoản thu về sau đối với việc tiếp tục không tuân thủ Tiêu Chuẩn 

An Ninh Dữ Liệu Trong Ngành Thẻ Thanh Toán quá thời hạn ba tháng kể từ 

ngày bị tiền phạt hoặc khoản thu đầu tiên; hoặc 

B. chi phí hoặc phí tổn phát sinh để cập nhật hoặc bằng cách khác cải thiện các 

biện pháp kiểm soát, chính sách hoặc quy trình về quyền riêng tư hoặc an ninh 

mạng. 

3.27 Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là:  

A. Tên, số định danh cá nhân hoặc số bảo hiểm quốc gia, dữ liệu về y tế hoặc chăm 

sóc sức khoẻ, thông tin được bảo vệ khác về sức khỏe, số giấy phép lái xe, mã 

số nhận dạng thuế hoặc mã số thuế, mã số nhận dạng tiểu bang, số thẻ tín dụng, 

số thẻ ghi nợ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số tài khoản, lịch sử tài 

khoản, hoặc mật khẩu của cá nhân; và  

B. Bất kỳ thông tin cá nhân không công khai nào khác như được quy định trong 

Các Quy Định Về Quyền Riêng Tư;  

Dưới bất kỳ định dạng nào, nếu thông tin nêu trên tạo ra khả năng khiến cho một cá 

nhân được định danh hoặc liên lạc một cách duy nhất. 
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3.28 Tổn Thương Cá Nhân có nghĩa là tổn thương phát sinh từ một hoặc nhiều hành vi 

vi phạm sau đây: 

A. bắt giữ, giam giữ hoặc giam cầm sai trái; 

B. kiện tụng có ác ý; 

C. hành vi phỉ báng, vu khống, hoặc các tài liệu mang tính phỉ báng hoặc hạ thấp 

uy tín khác; 

D. công bố hoặc phát biểu vi phạm quyền riêng tư của cá nhân; và 

E. xâm nhập hoặc trục xuất sai trái, hoặc hành vi xâm phạm quyền chiếm hữu riêng 

từ khác. 

3.29 Bộ Hợp đồng bảo hiểm có nghĩa là:  

A. Quy tắc bảo hiểm này;  

B. bất kỳ điều khoản sửa đổi bổ sung nào đính kèm theo và tạo thành một phần của 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/GCNBH, bất kể vào lúc bắt đầu Thời Hạn của 

HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH hoặc trong suốt Thời Hạn Đơn Bảo Hiểm; 

và 

C. HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH của Quy tắc bảo hiểm này.  

3.30 Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH có nghĩa là khoảng thời gian 

được quy định tại Mục 2 của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH.    

3.31 Sự Việc Được Biết Trước có nghĩa là bất kỳ sự việc nào mà:  

A. Người được bảo hiểm đã biết đến, sau Ngày Tiếp Tục nhưng trước khi bắt đầu 

Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH; và 

B. Người được bảo hiểm đã biết, hoặc Bên Được Bảo Hiểm có lý trí lẽ ra đã cân 

nhắc đến, vào bất kỳ thời điểm nào sau Ngày Tiếp Tục nhưng trước khi bắt đầu 

Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH, và 

có thể dẫn đến cáo buộc chống lại Người được bảo hiểm về Hành Vi Sai Trái hoặc 

có thể dẫn đến Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định. 

3.32 Các Quy Định Về Quyền Riêng Tư có nghĩa là bất kỳ các bộ luật, luật, pháp lệnh, 

nghị quyết, nghị định, thông tư, thông tư liên ngành, quyết định, quy định hoặc văn 

bản pháp luật gắn liền với việc thu thập, bảo vệ, nắm giữ, kiểm soát, sử dụng, hoặc 

tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân.  

3.33 Lỗi Lập Trình có nghĩa là lỗi xuất hiện trong quá trình phát triển hoặc mã hóa 

chương trình, ứng dụng hoặc hệ điều hành mà, một khi đưa vào vận hành, sẽ gây ra 

sự cố cho Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm và/hoặc gián đoạn vận 

hành và/hoặc kết quả không chính xác.  

Lỗi Lập Trình không bao gồm việc tích hợp, cài đặt, nâng cấp hoặc vá lỗi bất kỳ 

phần mềm, phần cứng hoặc phần sụn (firmware) nào trên Hệ Thống Máy Tính Của 

Người được bảo hiểm trừ khi Người được bảo hiểm có thể chứng minh rằng Lỗi 

Lập Trình đó phát sinh từ một Chương Trình Được Chấp Nhận.  
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3.34 Thiệt Hại Về Tài Sản có nghĩa là thiệt hại thực tế về, hoặc tổn thất hoặc phá hủy tài 

sản hữu hình, bao gồm tổn thất về giá trị sử dụng của tài sản hữu hình đó.  

Tuy nhiên, riêng đối với các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.4, 1.5 và 1.6, và Chi Phí Xử 

Lý Sự Cố được bảo hiểm theo các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1 và 1.2, Thiệt Hại Về 

Tài Sản không có nghĩa là thiệt hại thực tế về, tổn thất hoặc phá hủy, hoặc tổn thất 

giá trị sử dụng của Dữ Liệu.  

3.35 Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm có nghĩa là văn bản đề nghị và bất kỳ đề nghị bổ sung 

nào bao gồm bất kỳ các tuyên bố và thông tin nào trong những văn bản vừa nêu và 

bất kỳ tài liệu nào đi kèm với yêu cầu bảo hiểm được nộp cho PJICO nhằm mục 

đích đề nghị được bảo hiểm theo Quy tắc Bảo Hiểm này. 

3.36 Chi Phí Phục Hồi có nghĩa là bất kỳ các khoản chi phí nào hợp lý và cần thiết để 

xóa bỏ bất kỳ Phần Mềm Độc Hại nào khỏi Hệ Thống Máy Tính Của Người 

được bảo hiểm và/hoặc tái cấu trúc bất kỳ Dữ Liệu nào của Người được bảo hiểm 

do có Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ Liệu, hoặc để giảm thiểu Tổn Thất Do Gián 

Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh do có Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh, 

hoặc để xác định và khắc phục Lỗi Lập Trình; bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

A. việc sử dụng thiết bị thuê hoặc mướn từ bên ngoài;   

B. việc thực hiện các phương pháp làm việc thay thế theo kế hoạch duy trì công 

việc kinh doanh;  

C. chi phí ký hợp đồng phụ với nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài;  

D. chi phí lao động gia tăng; hoặc 

E. Chi Phí Xử Lý Sự Cố đã phát sinh có sự đồng ý trước bằng văn bản của 

PJICO. 

 Chi Phí Phục Hồi không bao gồm: 

i) phí tổn hoặc chi phí phát sinh để cập nhật, thay thế, khôi phục, hoặc bằng cách 

khác cải thiện Dữ Liệu lên mức cao hơn mức đã tồn tại trước thời điểm xảy ra 

sự kiện tổn thất;  

ii) phí tổn hoặc chi phí phát sinh để xác định hoặc khắc phục các điểm yếu của 

phần mềm; 

iii) chi phí cập nhật, khôi phục, thay thế, nâng cấp, cập nhật, duy trì, hoặc cải thiện 

bất kỳ Hệ Thống Máy Tính nào; 

iv) chi phí phát sinh để nghiên cứu và phát triển Dữ Liệu, bao gồm Các Bí Mật 

Kinh Doanh; 

v) giá trị kinh tế hoặc giá trị thị trường của Dữ Liệu, bao gồm Các Bí Mật Kinh 

Doanh; hoặc 

vi) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mang tính hậu quả nào khác.  

3.37 Các Khoản Tiền Phạt Theo Luật Định có nghĩa là bất kỳ tiền phạt hoặc khoản 

phạt dân sự hoặc hành chính nào do cơ quan chính phủ cấp quốc gia, liên bang, 

bang, tỉnh thành, địa phương hoặc cơ quan chính phủ nước ngoài đưa ra trong quyền 
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hạn chính thức hoặc theo luật định của cơ quan đó căn cứ theo lệnh hoặc quyết định 

của cơ quan vừa nêu theo Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định. Các Khoản Tiền 

Phạt Theo Luật Định sẽ không bao gồm bất kỳ tiền phạt hoặc khoản phạt dân sự 

hoặc hành chính nào mà không được bảo hiểm theo pháp luật, các khoản phạt hình 

sự, việc giao nộp các lợi tức không liêm chính hoặc các khoản tiền bồi thường thiệt 

hại gấp nhiều lần. 

3.38 Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định có nghĩa là yêu cầu cung cấp thông tin, truy 

vấn, vụ kiện, cuộc điều tra dân sự hoặc thủ tục tố tụng dân sự do hoặc thay mặt cho 

cơ quan chính phủ thực hiện, được bắt đầu bằng việc gửi đơn khiếu nại, đơn yêu 

cầu, thông báo chính thức về việc điều tra hoặc đơn từ tương tự đến Người được 

bảo hiểm, cáo buộc vi phạm Các Quy Định Về Quyền Riêng Tư do Người được 

bảo hiểm có Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư, hoặc do Người được bảo 

hiểm có Hành Vi Sai Trái Về An Ninh Mạng, và hành vi sai trái vừa nêu có thể 

làm phát sinh một cách hợp lý Yêu Cầu Bồi Thường được bảo hiểm (mà không 

phải là Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật Định) theo các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1 

hoặc 1.2 của Quy tắc bảo hiểm này. 

3.39 GCNBH có nghĩa là Giấy chứng nhận bảo hiểm đính kèm Quy Tắc Bảo Hiểm này. 

3.40 Yêu Cầu Bồi Thường Đơn Nhất có nghĩa là tất cả các yêu cầu bồi thường hoặc các 

vấn đề khác làm phát sinh yêu cầu bồi thường theo HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/GCNBH mà có liên quan đến cùng một nguồn gốc hoặc nguyên nhân bắt đầu 

hoặc cùng nguồn gốc hoặc nguyên nhân tiềm ẩn, bất kể là các Yêu Cầu Bồi 

Thường vừa nêu, hoặc các vấn đề khác có làm phát sinh yêu cầu bồi thường theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH hay không, có bao gồm các bên yêu cầu bồi 

thường, các Bên Được Bảo Hiểm, các sự kiện, hoặc nguyên nhân khởi kiện giống 

hoặc khác nhau. 

3.41 Công Ty Con có nghĩa là một tổ chức: 

A. mà Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên có quyền chỉ đạo và kiểm soát trên 

thực tế; hoặc  

B. được xem là công ty con của Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên theo bất kỳ 

quy định hoặc luật nào được áp dụng 

 vào lúc bắt đầu Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH. 

 Công Ty Con của Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên chỉ được bảo hiểm theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH cho các Hành Vi Sai Trái, các Sự Kiện Tống 

Tiền Qua Mạng, các Sự Cố Đối Với Tài Sản Dữ Liệu, hoặc các Sự Cố Gián 

Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh xảy ra khi Công Ty Con đó vẫn là Công Ty Con.  

3.42 Bí Mật Kinh Doanh có nghĩa là thông tin, bao gồm công thức, khuôn mẫu, tài liệu 

biên soạn, chương trình, thiết bị, phương thức, kỹ thuật hoặc quy trình, mà trên thực 

tế hoặc có tiềm năng thu được giá trị kinh tế độc lập, từ việc chưa được công bố 

rộng rãi cho hoặc dễ dàng có được bởi những người khác mà có thể nhận được giá 
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trị từ việc tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó, với điều kiện là những nỗ lực hợp lý đã 

được thực hiện để duy trì tính bí mật của thông tin đó.  

3.43 Giao Dịch có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào trong các sự kiện dưới đây xảy ra trong 

Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH đối với Bên Được Bảo Hiểm 

Được Nêu Tên: 

A. Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên hoặc toàn bộ tài sản của Bên Được Bảo 

Hiểm Được Nêu Tên bị tổ chức khác mua lại;  

B. Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên sáp nhập vào hoặc hợp nhất với tổ chức 

khác; 

C. bất kỳ người, tổ chức hoặc nhóm người và/hoặc tổ chức liên kết nào có được 

quyền hoặc quyền hạn để bầu chọn, chỉ định hoặc đề cử ít nhất năm mươi phần 

trăm (50%) các giám đốc của Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên;  

D. bất kỳ người, tổ chức hoặc nhóm người và/hoặc tổ chức liên kết nào mua lại 

năm mươi phần trăm (50%) hoặc nhiều hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn 

điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu 

Tên; hoặc  

E. Người quản lý tài sản, người quản lý tài sản và quản lý viên, thanh lý viên, quản 

trị viên, người quản lý chính thức, người nhận ủy thác, quản tài viên hoặc doanh 

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được chỉ định để quản lý, điều hành, thanh lý, 

giám sát, hoặc bằng cách khác kiểm soát Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên. 

3.44 Sử Dụng hoặc Truy Cập Trái Phép có nghĩa là việc một bên hoặc cá nhân không 

được cấp phép, bao gồm nhân viên hoặc bên được cấp phép nhưng vượt quá thẩm 

quyền, tiếp cận hoặc truy cập vào Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo 

hiểm.   

3.45 Thời Gian Chờ có nghĩa số giờ được quy định tại Mục 6 của Giấy Chứng Nhận 

Bảo Hiểm sau khi có Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh.  

3.46 PJICO và của PJICO có nghĩa là Bên Bảo Hiểm và của Bên Bảo Hiểm. 

3.47 Hành Vi Sai Trái có nghĩa là Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư, Hành Vi 

Sai Trái Về An Ninh Mạng hoặc Hành Vi Sai Trái Về Truyền Thông trên thực tế 

hoặc bị cáo buộc. 

3.48 Các Hành Vi Sử Dụng Lao Động Sai Trái có nghĩa là bất kỳ vi phạm nào về pháp 

luật lao động và việc làm hoặc bất kỳ các quy định pháp luật nào khác trên thực tế 

hoặc bị cáo buộc liên quan đến quan hệ việc làm trên thực tế hoặc tiềm năng giữa 

bất kỳ cá nhân nào với Người được bảo hiểm, bao gồm: 

A. xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến lao động, ngoại trừ đối với nội dung của 

bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào phát sinh từ việc tổn thất Dữ Liệu Cá Nhân 

mà bằng cách khác được bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1 của Quy 

Tắc Bảo Hiểm này;  
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B. gây đau đớn về cảm xúc một cách sai trái liên quan đến lao động, ngoại trừ đối 

với nội dung của bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào phát sinh từ việc tổn thất Dữ 

Liệu Cá Nhân mà bằng cách khác được bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm 

1.1 của Quy Tắc Bảo Hiểm này. 

3.49 Người được bảo hiểm hoặc của Người được bảo hiểm có nghĩa là Bên Được Bảo 

Hiểm hoặc của Bên Được Bảo Hiểm.  

3.50 Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm có nghĩa là Hệ Thống Máy 

Tính: 

A. do Người được bảo hiểm thuê, sở hữu, hoặc vận hành; hoặc 

B. được nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba vận hành vì lợi ích của Người được 

bảo hiểm theo hợp đồng bằng văn bản với Người được bảo hiểm.  

4. Các loại trừ chung 

4.1 Hành vi 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị 

Tống Tiền Qua Mạng, các Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh hoặc Chi 

Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián 

tiếp gây ra bởi, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào có liên quan đến hành vi của Người 

được bảo hiểm, hoặc hành vi của bất cứ người nào mà Người được bảo hiểm phải chịu 

trách nhiệm theo pháp luật về hành vi của người đó, bao gồm: 

A. thực hiện hoặc cho phép bất kỳ vi phạm nghĩa vụ có chủ ý hoặc chủ đích, hoặc 

vi phạm bất kỳ các luật nào; hoặc 

B. thực hiện hoặc cho phép bất kỳ hành động hoặc bất kỳ hành động nào mang tính 

chất tội phạm, có chủ tâm gian lận hoặc chủ tâm lừa dối; hoặc  

C.  việc Người được bảo hiểm thực sự hoặc cố gắng thu lấy bất kỳ lợi ích cá nhân, 

lợi ích hoặc lợi thế bí mật nào mà Người được bảo hiểm không có quyền được 

thu như thế. 

Loại Trừ này chỉ áp dụng trong trường hợp hành vi nêu trên đã được xác định là đã thực 

hiện bằng phán quyết cuối cùng, hoặc bằng văn bản chấp nhận.  

Cho mục đích xác định khả năng áp dụng Loại Trừ này cho Người Được Bảo Hiểm, 

không hành vi nào của, sự việc nào được biết đến hoặc kiến thức nào được nắm giữ bởi 

bất kỳ một Bên Được Bảo Hiểm nào sẽ bị quy cho bất kỳ Người Được Bảo Hiểm nào 

khác.  

Cho mục đích xác định khả năng áp dụng Loại Trừ này cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm, 

chỉ hành vi của, sự việc đã được biết đến bởi và kiến thức được nắm giữ bởi bất kỳ chủ 

tịch, giám đốc điều hành hoặc tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc vận hành, 

giám đốc quản lý, thư ký công ty, giám đốc pháp chế, giám đốc kỹ thuật, giám đốc an 

ninh thông tin, quản lý công nghệ thông tin, cán bộ chịu trách nhiệm nào, hoặc bất kỳ 

người nào giữ chức vụ tương đương trong quá khứ, ở hiện tại hoặc tương lai, sẽ bị quy 

cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm đó.  
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4.2 Tổn Thương Thân Thể/Thiệt Hại Về Tài Sản 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ 

hoặc do bất kỳ Tổn Thương Thân Thể hoặc Thiệt Hại Về Tài Sản nào.  

4.3 Trách Nhiệm Nhận Lãnh 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào về vi phạm đối bất kỳ hợp đồng, bảo đảm, 

bảo lãnh, hoặc hứa hẹn rõ ràng, ngụ ý, thực tế hoặc ngầm hiểu, bao gồm các điều khoản 

về tiền bồi thường thiệt hại đã xác định từ trước hoặc bất kỳ trách nhiệm nào mà Người 

được bảo hiểm nhận lãnh. Loại trừ ngày sẽ không áp dụng cho: 

A. bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào mà Người được bảo hiểm lẽ ra sẽ có 

trong trường hợp không có hợp đồng, bảo đảm, hứa hẹn hoặc thỏa thuận nêu 

trên; hoặc  

B. bất kỳ khoản bồi thường nào từ Người được bảo hiểm trong hợp đồng hoặc 

thỏa thuận bằng văn bản với khách hàng của Người được bảo hiểm về bất kỳ 

Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư nào được đưa ra chống lại Người 

được bảo hiểm mà phát sinh từ việc Người được bảo hiểm không bảo toàn 

tính bảo mật hoặc tính riêng tư cho Dữ Liệu Cá Nhân của những người tiêu 

dùng của khách hàng Người được bảo hiểm.  

4.4 Khiếu kiện được lập bởi Bên được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi 

Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào do Người được bảo hiểm đưa ra 

hoặc duy trì, hoặc được đưa ra hoặc duy trì bởi Người đại diện hợp pháp của Người 

được bảo hiểm, hoặc do bất kỳ thể nhân hoặc tổ chức nào khác mà Người được bảo 

hiểm phải chịu trách nhiệm theo pháp luật về họ. Tuy nhiên, loại trừ này sẽ không áp 

dụng cho các Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư được bảo hiểm rõ ràng theo 

Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1.  

4.5 Các Hành Vi Sai Trái Liên Quan Đến Lao Động 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi 

Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát 

sinh từ hoặc do bất kỳ: 

A. hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật thuộc bất kỳ loại nào; 

B. làm nhục, quấy rối hoặc hành vi không đúng đắn dựa trên, phát sinh từ hoặc liên 

quan đến bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào nêu trên; 

C. Các Hành Vi Sử Dụng Lao Động Sai Trái 

Tuy nhiên, loại trừ này sẽ không áp dụng đối với nội dung của bất kỳ Yêu Cầu Bồi 

Thường Về Quyền Riêng Tư hoặc Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng nào 

cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến lao động hoặc gây đau đớn về cảm 

xúc một cách sai trái liên quan đến lao động trong trường hợp yêu cầu bồi thường đó 
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phát sinh từ việc tổn thất Dữ Liệu Cá Nhân được bảo hiểm theo các Điều Khoản 

Bảo Hiểm 1.1 hoặc 1.2.  

4.6 Phí 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi 

Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát 

sinh từ hoặc do bất kỳ khoản phí, chi phí, hoặc phí tổn nào mà Người được bảo 

hiểm đã thu hoặc được thanh toán.  

4.7 Các Vấn Đề Trước Đây 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại 

Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, các Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh 

Doanh hoặc Chi Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết 

cho, dựa trên, phát sinh từ, hoặc do: 

A. bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được thực hiện, đe dọa hoặc khởi xướng 

chống lại Người được bảo hiểm trước Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/GCNBH; hoặc  

B. bất kỳ vụ kiện tụng hoặc các thủ tục tố tụng khác được tiến hành chống lại 

Người được bảo hiểm trước Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH, 

hoặc cáo buộc hoặc xuất phát từ những sự việc hoặc trường hợp giống nhau 

hoặc về cơ bản giống nhau mà đã bị cáo buộc trong vụ kiện hoặc các thủ tục tố 

tụng đó; hoặc  

C. bất kỳ sự việc, trường hợp, hành động, bất kỳ hành động hoặc yêu cầu bồi 

thường nào đã được biết đến hoặc được tiết lộ trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm 

hoặc thông báo về sự việc, trường hợp, hành động, bất kỳ hành động hoặc yêu 

cầu bồi thường đó đã được gửi cho bất kỳ bên bảo hiểm nào khác trước Thời 

Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH; hoặc 

D. bất kỳ sự việc, trường hợp, hành động, bất kỳ hành động nào mà trước khi bắt 

đầu Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH, Người được bảo hiểm 

đã biết là sẽ có thể làm phát sinh Yêu Cầu Bồi Thường hoặc vào ngày đó, 

Người được bảo hiểm đã phải biết một cách hợp lý là sẽ có thể làm phát sinh 

Yêu Cầu Bồi Thường. 

4.8 Truy Cập Mạng Internet 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, các Tổn Thất 

Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh hoặc Chi Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi 

Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ hoặc do bất kỳ hư hỏng, gián đoạn, 

hoặc mất kết nối dịch vụ truy cập mạng Internet do nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet 

mà trang mạng của Người được bảo hiểm đang được đặt máy chủ tại đó cung cấp, trừ 

khi hạ tầng nêu trên thuộc quyền kiểm soát vận hành của Người được bảo hiểm. 

4.9 Thiên Tai 
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PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, các Tổn Thất 

Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh hoặc Chi Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi 

Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ hoặc do hỏa hoạn, khói, nổ, sét, gió, 

lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào, sóng thần, sạt lở đất, mưa đá, thiên tai hoặc bất kỳ sự 

kiện thiên nhiên nào khác, bất kể nguyên nhân gây ra.  

4.10 Chiến tranh và Khủng bố 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị 

Tống Tiền Qua Mạng, các Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh hoặc Chi 

Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh 

từ, hoặc do chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, khủng bố, hành động 

thù địch hoặc các hoạt động tương tự chiến tranh (bất kể có tuyên chiến hay không), đình 

công, bế xưởng, bạo loạn, nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, dân biến góp phần 

hoặc đủ để được xem là lực lượng nổi dậy, quân sự hoặc lật đổ. Tuy nhiên, loại trừ này 

không áp dụng cho Hành Động Khủng Bố Qua Mạng mà dẫn đến Yêu Cầu Bồi 

Thường.  

4.11 Bí Mật Kinh Doanh 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ, 

hoặc do bất kỳ hiệu lực, sự vô hiệu, xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ sáng chế 

hoặc Bí Mật Kinh Doanh nào do hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm thực hiện.  

4.12 Sở hữu trí tuệ 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ, 

hoặc do bất kỳ hành vi xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt nào do Người được bảo 

hiểm thực hiện đối với bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, nhãn hiệu 

hàng hóa hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, loại trừ 

này sẽ không áp dụng cho Hành Vi Sai Trái Về Quyền Riêng Tư hoặc Hành Vi Sai 

Trái Về Truyền Thông được bảo hiểm rõ ràng theo các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1 hoặc 

1.3.  

4.13 Dữ Liệu Cá Nhân 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ, do, có 

nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hậu quả của, hoặc theo bất kỳ cách nào khác có 

bao gồm việc Người được bảo hiểm thu thập trái phép, lén lút, hoặc sai trái Dữ Liệu Cá 

Nhân hoặc việc không cung cấp thông báo đầy đủ về việc thông tin đó đang bị thu thập. 

Tuy nhiên, loại trừ này không áp dụng cho việc Người được bảo hiểm vi phạm vô ý bất 

kỳ Quy Định Về Quyền Riêng Tư nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô ý thu 

thập sai trái Dữ Liệu Cá Nhân.  

4.14 Nội Dung Truyền Thông 
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PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại hoặc Chi Phí 

phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào, chỉ riêng đối với riêng phạm vi bảo hiểm 

theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.3, được quy kết cho, phát sinh từ, hoặc do hàng hóa, sản 

phẩm hoặc các dịch vụ thực tế đã được mô tả, minh họa hoặc trình bày trong Nội Dung 

Truyền Thông.  

4.15 Bên thứ nhất  

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, các Tổn Thất 

Do Bị Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh hoặc Chi Phí phát sinh do bất kỳ Yêu Cầu 

Bồi Thường nào chỉ riêng đối với phạm vi bảo hiểm theo các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.5 

và 1.6: 

A. được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ, hoặc do sự hao mòn thông thường hoặc 

hư hỏng theo thời gian của Dữ Liệu, bao gồm bất kỳ phương tiện xử lý dữ liệu 

nào. 

B. được quy kết cho, dựa trên, phát sinh từ, hoặc do bất kỳ hành động nào của cơ 

quan công quyền hoặc cơ quan chính phủ, bao gồm việc tước đoạt, tịch thu hoặc 

tiêu hủy các Hệ Thống Máy Tính Của Người được bảo hiểm hoặc Dữ Liệu.  

4.16 Các biện pháp trừng phạt thương mại và kinh tế 

PJICO sẽ không được xem là có cung cấp bảo hiểm và PJICO sẽ không chịu trách nhiệm 

thanh toán bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường, Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị 

Tống Tiền Qua Mạng, các Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh, Chi Phí 

nào hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào theo đây trong trường hợp việc cung cấp bảo hiểm 

đó, việc thanh toán Yêu Cầu Bồi Thường, Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do 

Bị Tống Tiền Qua Mạng, các Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh, Chi 

Phí hoặc việc cung cấp lợi ích nêu trên sẽ khiến PJICO, hoặc công ty mẹ hoặc công ty 

nắm quyền chi phối cao nhất của PJICO đối mặt với bất kỳ biện pháp trừng phạt, lệnh 

cấm hoặc hạn chế nào được áp dụng căn cứ theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc hoặc 

các biện pháp trừng phạt thương mại và kinh tế, pháp luật hoặc các quy định của nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Liên Minh Châu Âu, Vương Quốc Anh, hoặc 

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.  

5. Các điều kiện chung 

5.1 Vùng lãnh thổ bảo hiểm 

Trong chừng mực được các quy định và luật cho phép (mà đối với mục đích này, cụm từ 

này được hiểu là bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ các biện pháp trừng phạt thương 

mại hoặc kinh tế nào được áp dụng cho bất cứ bên nào), và còn phụ thuộc vào các điều 

khoản của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH, HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH bảo hiểm 

cho các Hành Động Sai Trái đã phạm phải và các Yêu Cầu Bồi Thường đã được đưa ra 

hoặc xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

không áp dụng cho các Yêu Cầu Bồi Thường hoặc các Thủ Tục Tố Tụng Theo Luật 
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Định được tiến hành hoặc xuất phát từ Hoa Kỳ hoặc Canada hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ 

nào trong thẩm quyền tài phán của một trong hai quốc gia đó.  

5.2 Luật điều chỉnh 

Quy tắc Bảo Hiểm này được điều chỉnh bởi và được giải thích theo pháp luật nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Các bên sẽ tìm cách giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc 

khác biệt nào phát sinh giữa các bên đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Quy tắc Bảo 

Hiểm này trên tinh thần thiện chí. Nếu các bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào 

trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi tranh chấp phát sinh, thì tranh chấp đó sẽ được 

giải quyết chung thẩm bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng 

Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam theo các Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài của Trung 

Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam. Hội Đồng Trọng Tài sẽ gồm 3 Trọng Tài Viên được 

chọn theo các quy tắc tố tụng trọng tài được áp dụng. Địa điểm tố tụng trọng tài sẽ là 

Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ  sử dụng trong tố 

tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt, cả trên văn bản và bằng lời nói. Quyết định của các Trọng 

Tài Viên sẽ là phán quyết chung thẩm; quyết định này mang tính cưỡng chế, bắt buộc với 

tất cả các bên. Bên thua kiện sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí Tố Tụng Trọng Tài trừ 

trường hợp các Trọng Tài Viên có phán quyết khác.  

5.3  Diễn giải Quy Tắc Bảo Hiểm  

Trong Quy Tắc Bảo Hiểm này, trừ khi ngữ cảnh có quy định khác:  

A. từ chỉ số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại; 

B. các tiêu đề chỉ mang tính minh họa và không hỗ trợ việc giải thích; 

C. những từ in đậm trong Quy tắc Bảo Hiểm này có ý nghĩa được nêu trong Phần 

3. Định nghĩa chung và trong HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

5.4 Các hạn mức của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

A. Số tiền được nêu trong Mục 3 của Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm là trách nhiệm 

tổng gộp tối đa của PJICO theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH , bất kể số 

lượng yêu cầu bồi thường theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH, số tiền được 

yêu cầu bồi thường, số lượng những Người Được Bảo Hiểm đưa ra yêu cầu bồi 

thường, hoặc thời điểm các yêu cầu bồi thường nêu trên được đưa ra theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH.  

B. Còn phụ thuộc vào Điều Kiện Chung 5.4A: 

i) trách nhiệm tối đa cho tất cả Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho 

Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Quyền Riêng Tư từ từng Yêu Cầu Bồi 

Thường Về Quyền Riêng Tư và từ tất cả các Yêu Cầu Bồi Thường Về 

Quyền Riêng Tư tổng gộp theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1, là số tiền 

được nêu cụ thể tại Mục 4(a) của Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm;   

ii) trách nhiệm tối đa cho tất cả Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho 

Các Yêu Cầu Bồi Thường Về An Ninh Mạng từ từng Yêu Cầu Bồi 

Thường Về An Ninh Mạng và từ tất cả các Yêu Cầu Bồi Thường Về An 
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Ninh Mạng tổng gộp theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.2, là số tiền được nêu 

cụ thể tại Mục 4(b) của GCNBH; 

iii) trách nhiệm tối đa cho tất cả Tiền Bồi Thường Thiệt Hại và Chi Phí Cho 

Các Yêu Cầu Bồi Thường Về Truyền Thông từ từng Yêu Cầu Bồi 

Thường Về Truyền Thông và từ tất cả các Yêu Cầu Bồi Thường Về 

Truyền Thông tổng gộp theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.3, là số tiền được 

nêu cụ thể tại Mục 4(c) của GCNBH; 

iv) trách nhiệm tối đa cho tất cả Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng và 

các Chi Phí Do Bị Tống Tiền Qua Mạng từ từng Sự Kiện Tống Tiền 

Qua Mạng và từ tất cả các Sự Kiện Tống Tiền Qua Mạng tổng gộp theo 

Điều Khoản Bảo Hiểm 1.4, là số tiền được nêu cụ thể tại Mục 4(d) của 

GCNBH; 

v) trách nhiệm tối đa cho tất cả Chi Phí Phục Hồi từ Sự Cố Tài Sản Dữ 

Liệu tổng cộng theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.5, là số tiền được nêu cụ thể 

tại Mục 4(e) của GCNBH; 

vi) trách nhiệm tối đa cho tất cả Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh 

Doanh và Chi Phí Phục Hồi từ Sự Cố Gián Đoạn Hoạt Động Kinh 

Doanh tổng gộp theo Điều Khoản Bảo Hiểm 1.6, là số tiền được nêu cụ 

thể tại Mục 4(f) của GCNBH.  

C. PJICO sẽ chỉ chịu trách nhiệm về phần Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt 

Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh 

Doanh và/hoặc Chi Phí hoặc bất kỳ khoản hạn mức trách nhiệm phụ được áp 

dụng nào phát sinh từ bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào, mà vượt quá Mức 

Miễn Thường.  

D. Hạn Mức Trách Nhiệm không được tăng lên hoặc được phục hồi khi bảo hiểm 

theo Điều Kiện Chung 5.12, “Không Gia Hạn Thời Hạn Phát Hiện”, hoặc Điều 

Kiện Chung 5.11, “Thời Hạn Phát Hiện sau Giao Dịch” đang được vận dụng. 

Bất kỳ bảo hiểm nào theo những quy định nêu trên là một phần của và không 

phải bổ sung thêm vào Hạn Mức Trách Nhiệm được áp dụng. 

E. Còn phụ thuộc vào các điều khoản của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH, bất kỳ 

khoản thanh toán nào theo bất kỳ Điều Khoản Mở Rộng nào làm giảm hạn mức 

trách nhiệm phụ cho Điều Khoản Mở Rộng có liên quan, Hạn Mức Trách 

Nhiệm cho Điều Khoản Bảo Hiểm áp dụng và cả Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm 

được nêu cụ thể tại Mục 3 của GCNBH. Một khi tổng hạn mức trách nhiệm phụ 

cho Điều Khoản Mở Rộng đã hết, thì sẽ không có thêm bảo hiểm nào khác theo 

Điều Khoản Mở Rộng đó, ngay cả khi Điều Khoản Mở Rộng sẽ bằng cách khác 

áp dụng đối với một Điều Khoản Bảo Hiểm khác. 

5.5 Mức Miễn Thường 
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Số tiền cho Mức Miễn Thường được thể hiện trong Mục 5 của GCNBH sẽ áp dụng 

cho từng và mỗi Yêu Cầu Bồi Thường Đơn Nhất. Mức Miễn Thường là số tiền 

Người được bảo hiểm phải trả đối với từng và mỗi Yêu Cầu Bồi Thường Đơn 

Nhất được thông báo cho PJICO theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. 

5.6 Yêu Cầu Bồi Thường và Vấn Đề Có Liên Quan 

Yêu Cầu Bồi Thường Đơn Nhất sẽ gắn liền với HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH 

chỉ khi thông báo về Yêu Cầu Bồi Thường đầu tiên, hoặc vấn đề khác dẫn đến việc 

đưa ra yêu cầu theo một HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH, mà đã trở thành Yêu 

Cầu Bồi Thường Đơn Nhất nêu trên, đã được Người được bảo hiểm đưa ra trong 

thời hạn thông báo được xác định tại Điều Kiện Chung 5.7, Thông báo. A.  

5.7 Thông báo 

A. Thời hạn thông báo  

 Người được bảo hiểm phải gửi thông báo bằng văn bản cho PJICO về bất kỳ 

Yêu Cầu Bồi Thường nào trong thời gian sớm nhất có thể trên thực tế nhưng 

trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải trong Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/ GCNBH hoặc Thời Hạn Phát Hiện, tuy nhiên, với điều kiện là, nếu 

Người được bảo hiểm lẽ ra đã phải thông báo cho PJICO về Yêu Cầu Bồi 

Thường trong thời gian này nhưng không thể thực hiện được do bị cấm theo 

quy định của pháp luật bởi một cơ quan quản lý theo các điều khoản của một 

thỏa thuận bảo mật thì 

i) Người được bảo hiểm sẽ được phép gửi thông báo bằng văn bản về Yêu 

Cầu Bồi Thường nêu trên cho PJICO trong vòng hai mươi bốn (24) 

tháng sau khi kết thúc Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH; 

và 

ii) PJICO phải được thông báo trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

Người Được Bảo Hiểm có thể thông báo một cách hợp pháp. 

Nếu Người được bảo hiểm lẽ ra đã phải thông báo về Yêu Cầu Bồi Thường 

theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH hiện hành hoặc đã hết hạn trước hoặc vào 

ngày bắt đầu của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH này nhưng không thể thông 

báo do bị cấm theo quy định của pháp luật bởi một cơ quan quản lý theo các 

điều khoản của một thỏa thuận bảo mật thì PJICO từ bỏ không hủy ngang bất 

kỳ quyền nào mà PJICO có thể có để hủy bỏ hoặc né tránh HĐBH/Đơn bảo 

hiểm/ GCNBH này trên cơ sở không tiết lộ hoặc trình bày sai, chỉ riêng đối với 

Yêu Cầu Bồi Thường nêu trên trước đó.  

B. Thông báo  

Tất cả các thông báo theo HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH phải được gửi đến 

cho PJICO tại địa chỉ sau đây:   

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 
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- Địa chỉ: Tầng 21 tầng 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, 

quận Đồng Đa, thành phố Hà Nội 

- Số điện thoại: (024) 37760867     Fax: (024) 37760868 

- Đường dây nóng: 1900 545455. 

Thông báo phải bao gồm một số thông tin nhất định. 

Tất cả các thông báo theo của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH phải bao gồm 

các thông tin sau đây: 

i) một bản miêu tả cụ thể về Yêu Cầu Bồi Thường; và 

ii) chi tiết của tất cả các bên liên quan; và 

iii) một bản sao của bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào; và  

iv) các chi tiết hoàn chỉnh về bất kỳ Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại 

Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, Chi Phí hoặc Tổn Thất Gián Đoạn Hoạt 

Động Kinh Doanh nào được quy kết hoặc dự kiến; và 

v) những thông tin khác mà PJICO có thể yêu cầu.  

5.8 Phân bổ  

Trong trường hợp bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào phát sinh do cả những vấn đề được 

bảo hiểm và những vấn đề không được bảo hiểm, thì việc phân bổ công bằng và thích hợp 

Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng, Tổn Thất Do 

Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh và Chi Phí sẽ được thực hiện giữa Người được bảo 

hiểm và PJICO có xét đến các nguy cơ liên quan đến pháp lý và tài chính do các vấn đề 

được bảo hiểm và các vấn đề không được bảo hiểm theo HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ 

GCNBH. 

5.9 Tiến hành tố tụng  

A. Đối với các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1, 1.2, hoặc 1.3, PJICO có thể tiếp nhận 

và tiến hành (nhân danh Người được bảo hiểm) việc biện hộ cho bất kỳ Yêu 

Cầu Bồi Thường nào mà PJICO có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho 

Người được bảo hiểm. 

B. Người được bảo hiểm đồng ý không làm bất cứ điều gì sẽ hoặc có thể gây 

phương hại cho PJICO đối với Yêu Cầu Bồi Thường được bảo hiểm theo 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. 

C. Người được bảo hiểm không được nhận lãnh bất kỳ trách nhiệm nào đối với 

hoặc đồng ý giải quyết, bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào, bao gồm bất kỳ Chi 

Phí nào, khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PJICO (mà sự đồng ý 

này sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối một cách bất hợp lý), và PJICO phải được 

tham khảo trước về việc điều tra, biện hộ và dàn xếp giải quyết bất kỳ Yêu Cầu 

Bồi Thường nào. Người được bảo hiểm phải, bằng chi phí của riêng Người 

được bảo hiểm, cung cấp cho PJICO và bất kỳ điều tra viên hoặc người đại 

diện theo pháp luật nào được PJICO chỉ định, tất cả các thông tin mà họ yêu 

cầu một cách hợp lý và hợp tác cũng như hỗ trợ đầy đủ trong việc tiến hành điều 
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tra (bao gồm cho mục đích để PJICO có thể xác định trách nhiệm bồi thường 

của PJICO theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH), biện hộ, dàn xếp giải quyết, 

tránh hoặc giảm bất kỳ Chi Phí, Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị 

Tống Tiền Qua Mạng, Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh 

hoặc Yêu Cầu Bồi Thường trên thực tế hoặc có thể phát sinh. 

5.10 Tranh chấp về Biện hộ & Giải quyết Yêu Cầu Bồi Thường 

A. Khi xảy ra tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và PJICO về việc Yêu Cầu 

Bồi Thường theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH có nên được dàn xếp giải 

quyết hay có nên kháng cáo phán quyết hoặc quyết định hay không, thì PJICO 

sẽ có quyền được tư vấn ngắn gọn với luật sư cấp cao (được thỏa thuận chung 

hoặc, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Người được bảo hiểm chọn 

một trong ba luật sư cấp cao do PJICO chỉ định để cố vấn về việc liệu Yêu Cầu 

Bồi Thường có nên được tranh chấp hay không, và nếu không, thì về số tiền mà 

Yêu Cầu Bồi Thường nên được dàn xếp giải quyết hoặc có nên kháng cáo một 

phán quyết hay một quyết định hay không. Khi cung cấp lời từ vấn như trên và 

khi đưa ra khuyến nghị về việc dàn xếp giải quyết, luật sư cấp cao có quyền cân 

nhắc về mặt pháp lý lẫn thương mại. Luật sư cấp cao phải cân nhắc kỹ càng đến 

tiền bồi thường thiệt hại và chi phí có khả năng được thu hồi, Tiền Bồi Thường 

Thiệt Hại và Chi Phí sẽ phát sinh trong việc tranh chấp Yêu Cầu Bồi Thường 

và triển vọng biện hộ thành công đối với Yêu Cầu Bồi Thường. Bên Được Bảo 

Hiểm sẽ không bị yêu cầu tranh chấp đối với Yêu Cầu Bồi Thường trừ khi luật 

sư cấp cao đưa ra khuyến nghị đó, có cân nhắc kỹ càng đến tất cả các trường 

hợp, thì Yêu Cầu Bồi Thường nên được tranh chấp.  

B. Các chi phí để có được khuyến nghị này sẽ được PJICO xem là một phần của 

Chi Phí. 

C. Nếu luật sư cấp cao khuyến nghị rằng, sau khi cân nhắc kỹ càng tất cả các 

trường hợp, việc dàn xếp giải quyết Yêu Cầu Bồi Thường phải được cố gắng 

thực hiện, thì còn phụ thuộc vào việc nhận được sự đồng ý của Người được bảo 

hiểm (mà sự đồng ý này sẽ không bị trì hoãn hoặc từ chối một cách bất hợp lý), 

thì PJICO sẽ cố gắng dàn xếp giải quyết Yêu Cầu Bồi Thường theo khuyến 

nghị của luật sư cấp cao. Trường hợp thực hiện việc dàn xếp giải quyết theo 

khuyến nghị của luật sư cấp cao nhưng không thành công, PJICO sẽ tiếp tục 

bồi thường cho Bên Được Bảo Hiểm theo các điều khoản, điều kiện, điều 

khoản loại trừ và hạn mức của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. 

D. Bất kể có các quy định vừa nêu trên của điều khoản này, trường hợp PJICO có 

quyền tiến hành việc biện hộ đối với bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào, thì 

PJICO cũng có quyền dàn xếp giải quyết Yêu Cầu Bồi Thường đó nếu PJICO 

nhận được ý kiến của luật sư cấp cao rằng nên cố gắng dàn xếp giải quyết Yêu 

Cầu Bồi Thường, có cân nhắc kỹ càng các vấn đề được đề cập trong mục 
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5.10A. Trong những trường hợp nêu trên, PJICO sẽ tham vấn với Bên Được 

Bảo Hiểm về đối tượng của Yêu Cầu Bồi Thường. Nếu Bên Được Bảo Hiểm 

lựa chọn không cố gắng dàn xếp giải quyết theo khuyến nghị của luật sư cấp cao 

và lựa chọn tranh chấp Yêu Cầu Bồi Thường, thì trách nhiệm của PJICO sẽ 

được giới hạn ở số tiền dàn xếp giải quyết được luật sư cấp cao khuyến nghị, 

cộng với Chi Phí phát sinh cho đến ngày khuyến nghị được đưa ra. Bất kể bất 

kỳ tư vấn nào của luật sư cấp cao nêu trên, PJICO có quyền tiếp tục biện hộ đối 

với Yêu Cầu Bồi Thường nêu trên nếu PJICO lựa chọn làm như thế theo toàn 

quyền quyết định của PJICO.  

E. Bất kỳ lựa chọn theo Điều Kiện này phải được lập bằng văn bản và gửi cho 

PJICO ngay khi có thể trên thực tế, nhưng không muộn hơn mười bốn (14) 

ngày kể từ ngày nhận được lời khuyến nghị của luật sư cấp cao.  

5.11 Thời Hạn Phát Hiện sau Giao Dịch 

Trong trường hợp khi Giao Dịch xảy ra, PJICO sẽ chỉ thanh toán: 

A. cho mục đích của các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1, 1.2 và 1.3, Tiền Bồi Thường 

Thiệt Hại và Chi Phí cho bất kỳ Hành Vi Sai Trái nào được thực hiện trước 

Giao Dịch và bằng cách khác được bảo hiểm theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH; và 

B. cho mục đích của các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.4, 1.5, và 1.6, Thiệt Hại Do Bị 

Tống Tiền Qua Mạng, Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh và 

Chi Phí cho bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường nào xảy ra trước Giao Dịch và mặt 

khác được bảo hiểm theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. 

Tuy nhiên, Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên có thể, lên đến bốn mươi lăm (45) 

ngày sau khi Giao Dịch, đề nghị PJICO cấp cho một Thời Hạn Phát Hiện lên đến 

tám mươi bốn (84) tháng kể từ ngày hết hạn Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/GCNBH. Khi có đề nghị như trên và sau khi PJICO nhận được bất kỳ thông 

tin được yêu cầu nào, PJICO sẽ đề nghị kéo dài bảo hiểm theo HĐBH/Đơn bảo 

hiểm/ GCNBH trong Thời Hạn Phát Hiện lên đến tám mươi bốn (84) tháng theo 

các điều khoản và điều kiện và với phí bảo hiểm mà PJICO có thể tùy nghi quyết 

định. Phí bảo hiểm bổ sung sẽ không được hoàn lại.  

5.12 Thời Hạn Phát Hiện không được gia hạn 

Nếu khi hết hạn mà bất kỳ Điều Khoản Bảo Hiểm nào theo HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm không được gia hạn hoặc thay thế bằng bảo 

hiểm mà có cung cấp phạm vi bảo hiểm như nêu trên với bất kỳ công ty bảo hiểm 

nào, thì bất kỳ Bên Được Bảo Hiểm nào đều mặc nhiên được hưởng Thời Hạn 

Phát Hiện là bốn mươi lăm (45) ngày mà không phải trả thêm phí bảo hiểm và có 

thể, còn phụ thuộc vào khoản thanh toán bổ sung là một trăm phần trăm (100%) phí 

bảo hiểm, kéo dài phạm vi bảo hiểm theo Điều Khoản Bảo Hiểm của HĐBH/Đơn 
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bảo hiểm/ GCNBH trong Thời Hạn Phát Hiện là mười hai (12) tháng từ ngày hết 

hạn Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH, với điều kiện là: 

A. việc kéo dài bảo hiểm chỉ áp dụng cho:  

i) đối với các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.1, 1.2 và 1.3, Hành Động Sai Trái 

được thực hiện hoàn toàn trước khi Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/GCNBH hết hạn và được thông báo cho PJICO trước khi Thời 

Hạn Phát Hiện hết hạn;  

ii) đối với các Điều Khoản Bảo Hiểm 1.4, 1.5, và 1.6, các Yêu Cầu Bồi 

Thường xảy ra trước khi Thời Hạn của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH 

hết hạn và được thông báo cho PJICO trước khi Thời Hạn Phát Hiện hết 

hạn; và 

iii) các yêu cầu bồi thường mà Điều Khoản Bảo Hiểm áp dụng của 

HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/GCNBH cho các yêu cầu đó không được gia hạn 

hoặc thay thế, trước khi hoặc trong suốt Thời Hạn Phát Hiện, bằng 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH có cung cấp phạm vi bảo hiểm tương tự;  

B. Để thực hiện Thời Hạn Phát Hiện này, Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên 

phải, trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày sau khi Thời Hạn HĐBH/Đơn 

bảo hiểm/ GCNBH hết hạn: 

i) gửi thông báo bằng văn bản cho PJICO về ý định thực hiện lựa chọn mười 

hai (12) tháng nêu trên; và 

ii) trả phí bảo hiểm bổ sung. 

Người được bảo hiểm sẽ không có quyền mua Thời Hạn Phát Hiện mười hai (12) 

tháng nêu trên theo điều kiện này trong trường hợp Giao Dịch xảy ra;  

Thời Hạn Phát Hiện không khả dụng trong trường hợp HĐBH/Đơn Bảo 

Hiểm/GCNBH bị hủy bỏ, né tránh hoặc nếu PJICO từ chối gia hạn. Bất kỳ phí bảo 

hiểm bổ sung nào phải trả theo Điều Khoản Mở Rộng này sẽ được hưởng đầy đủ khi 

thanh toán và sẽ không được hoàn lại.  

Người được bảo hiểm đồng ý rằng đề nghị của PJICO về các điều khoản, điều 

kiện, hạn mức trách nhiệm hoặc phí bảo hiểm gia hạn mà khác với các điều khoản, 

điều kiện, hạn mức trách nhiệm hoặc phí bảo hiểm của HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ 

GCNBH này không cấu thành sự từ chối gia hạn. 

Không được quyền hưởng Thời Hạn Phát Hiện trong trường hợp, và kể từ ngày 

mà, Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên có được bất kỳ HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH tương tự nào khác. Trong trường hợp đó, bất kỳ Thời Hạn Phát Hiện nào 

đã mua sẽ tự động bị hủy bỏ. Phí bảo hiểm sẽ được hưởng đầy đủ khi bắt đầu Thời 

Hạn Phát Hiện.  

5.13 Thế quyền 

A. Nếu PJICO thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào theo HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ 

GCNBH, thì PJICO sẽ được thế quyền đối với tất cả các quyền về bồi thường, 
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đóng góp hoặc thu hồi của Người được bảo hiểm có phát sinh do khoản thanh 

toán đó.  

B. Người được bảo hiểm phải, bằng chi phí của riêng Người được bảo hiểm, 

cung cấp cho PJICO tất cả sự hỗ trợ và hợp tác hợp lý trong việc bảo đảm và 

thực thi các quyền nêu trên.  

C. Người được bảo hiểm không được nhượng lại bất kỳ quyền nào hoặc dàn xếp 

giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường, đóng góp hoặc thu hồi nào khi chưa có sự 

đồng ý trước bằng văn bản của PJICO. 

5.14 Tính chất có thể tách rời và không né tránh  

A. Trong việc cấp phạm vi bảo hiểm theo HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH, 

PJICO đã dựa vào các lời khai và tuyên bố trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm. 

Các lời khai và tuyên bố trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm là cơ sở của phạm vi 

bảo hiểm được cung cấp theo HĐBH/Đơn Bảo Hiểm/ GCNBH và được tích 

hợp vào và tạo thành một phần của Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm. 

B. PJICO từ bỏ không hủy ngang bất kỳ quyền nào mà PJICO có thể có để hủy 

bỏ hoặc né tránh HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH hoặc bất kỳ phần có thể tách 

rời nào của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH trên cơ sở của việc không tiết lộ 

do vô tình hoặc sao nhãng hoặc việc tuyên bố sai lệch do vô tình hoặc sao 

nhãng. 

C. Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm được hiểu là yêu cầu bảo hiểm riêng rẽ của từng bên 

trong số Người được bảo hiểm và đối với các tuyên bố và thông tin chi tiết 

được cung cấp trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm, không có tuyên bố nào được 

đưa ra hoặc thông tin nào được nắm giữ bởi bất kỳ Người Được Bảo Hiểm nào 

sẽ được quy cho bất kỳ Người Được Bảo Hiểm nào để xác định liệu phạm vi 

bảo hiểm có khả dụng cho Bên Được Bảo Hiểm khác đó hay không. 

D. Chỉ có những tuyên bố được đưa ra hoặc thông tin được nắm giữ bởi bất kỳ chủ 

tịch, giám đốc điều hành hoặc tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc vận 

hành, giám đốc quản lý, thư ký công ty, giám đốc pháp chế, giám đốc kỹ thuật, 

giám đốc an ninh thông tin, cán bộ chịu trách nhiệm nào, hoặc bất kỳ người nào 

giữ chức vụ tương đương trong quá khứ, ở hiện tại hoặc tương lai, sẽ được quy 

cho Tổ Chức Được Bảo Hiểm nêu trên.  

5.15 Tính bảo mật 

Người được bảo hiểm không được tiết lộ các điều khoản, bản chất hoặc bất kỳ Hạn 

Mức Trách Nhiệm nào hoặc phí bảo hiểm phải trả theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả việc tiết lộ trong báo cáo hàng năm 

của Tổ Chức Được Bảo Hiểm, ngoại trừ trường hợp:  

A. PJICO cung cấp sự đồng ý bằng văn bản của PJICO;  

B. Người được bảo hiểm cần phải cung cấp, hoặc đảm bảo phải cung cấp, giấy 

chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng; hoặc   



Trang 34/37 

C. tiết lộ theo lệnh của Toà án. 

D. tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc cơ quan giám sát theo luật định 

5.16 Bảo hiểm khác 

A. Nếu bất kỳ Yêu Cầu Bồi Thường, Chi Phí hoặc Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, 

Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng hoặc Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt 

Động Kinh Doanh nào được bảo hiểm theo bất kỳ HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH nào khác được ký kết bởi, hoặc được thực hiện thay mặt Người được 

bảo hiểm, hoặc theo đó Người được bảo hiểm là người được thụ hưởng, dù là 

trước đó hay hiện hành, thì HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH, còn tùy thuộc vào 

những hạn mức, điều kiện, quy định và các điều khoản khác của HĐBH/Đơn 

bảo hiểm/ GCNBH, sẽ chỉ bảo hiểm cho Yêu Cầu Bồi Thường, Chi Phí, hoặc 

Tiền Bồi Thường Thiệt Hại, Thiệt Hại Do Bị Tống Tiền Qua Mạng hoặc 

Tổn Thất Do Gián Đoạn Hoạt Động Kinh Doanh tới chừng mực mà số tiền 

của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH vượt quá số tiền của bảo hiểm khác nêu 

trên.   

B. Điều 5.16A trên đây không áp dụng đối với bảo hiểm khác được ghi cụ thể là 

bảo hiểm vượt quá Tổng Hạn Mức Trách Nhiệm được nêu cụ thể tại Mục 3 của 

GCNBH. 

5.17 Điều khoản ủy quyền 

Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên đồng ý hành động thay mặt Người được bảo 

hiểm đối với HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH này. 

5.18 Chuyển nhượng 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH này và bất kỳ quyền nào phát sinh từ HĐBH/Đơn 

bảo hiểm/ GCNBH này không thể được chuyển nhượng khi chưa có sự đồng ý 

trước bằng văn bản của PJICO. 

5.19 Hủy bỏ 

HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH này có thể bị Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu 

Tên hủy bỏ vào bất kỳ thời điểm nào và việc huỷ bỏ có hiệu lực vào thời điểm thông 

báo huỷ bỏ được gửi đến PJICO. HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH có thể bị 

PJICO hủy bỏ bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày đến 

Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên. 

Khi HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH bị hủy bỏ bởi: 

A. Bên Được Bảo Hiểm Được Nêu Tên, thì PJICO sẽ hoàn lại phí bảo hiểm 

chưa được hưởng tính theo mức phí ngắn hạn thông thường; 

B. PJICO, thì phí bảo hiểm phải trả bởi Người được bảo hiểm sẽ được tính 

trên cơ sở theo tỷ lệ đối với thời gian rủi ro, 

trừ khi có Yêu Cầu Bồi Thường được thông báo cho PJICO trước khi việc hủy bỏ 

xảy ra, trong trường hợp đó phí bảo hiểm sẽ xem như là đã được hưởng đầy đủ và sẽ 

không có khoản hoàn trả nào cho Người được bảo hiểm.  
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Việc thanh toán hoặc hoàn lại phí bảo hiểm chưa được hưởng, nếu có, sẽ không phải 

là điều kiện tiên quyết để việc hủy bỏ có hiệu lực, nhưng sẽ được thực hiện trong 

thời gian sớm nhất có thể trên thực tế. 

5.20 Quyền của các bên thứ ba  

Một người hay một tổ chức mà không phải là một bên của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH  sẽ không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của HĐBH/Đơn bảo hiểm/ 

GCNBH . 
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Bảo Vệ Dữ Liệu   

Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của 

Người được bảo hiểm. PJICO thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ dữ liệu cá nhân của 

Người được bảo hiểm theo pháp luật được áp dụng của Việt Nam về thu thập dữ liệu cá 

nhân và các chính sách và quy trình riêng của PJICO. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá 

Nhân của PJICO được cung cấp theo yêu cầu. PJICO thu thập dữ liệu cá nhân của Người 

được bảo hiểm (có thể bao gồm thông tin về sức khỏe) khi Người được bảo hiểm yêu cầu 

bảo hiểm, thay đổi hoặc gia hạn HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH với PJICO, hoặc khi 

PJICO xử lý yêu cầu bồi thường. PJICO thu thập dữ liệu cá nhân của Người được bảo 

hiểm để đánh giá đơn yêu cầu bảo hiểm của Người được bảo hiểm, để cung cấp cho 

Người được bảo hiểm các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm có tính cạnh tranh và quản lý các 

sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm này, và để xử lý bất kỳ yêu cầu bồi thường nào có thể được 

đưa ra theo HĐBH/Đơn bảo hiểm/ GCNBH. Nếu Người được bảo hiểm không cung cấp 

cho PJICO dữ liệu cá nhân của Người được bảo hiểm, thì PJICO không thể cung cấp cho 

Người được bảo hiểm các sản phẩm bảo hiểm hoặc dịch vụ bảo hiểm hoặc xử lý yêu cầu 

bồi thường. 

PJICO có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân mà PJICO thu thập cho các bên thứ ba cho và phát 

sinh do các mục đích nêu trên, bao gồm các nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ theo 

hợp đồng được PJICO thuê mướn để cung cấp các dịch vụ của PJICO hoặc thực hiện các 

hoạt động kinh doanh nhất định thay mặt PJICO (chẳng hạn như các chuyên gia thẩm định 

rủi ro, chuyên viên tính toán tổn thất, điều tra viên yêu cầu bồi thường, người giải quyết 

yêu cầu bồi thường, người quản lý của bên thứ ba, tổng đài và chuyên gia tư vấn, bao gồm 

bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác), các công ty khác trong trực thuộc PJICO, 

các công ty bảo hiểm khác, các công ty tái bảo hiểm của PJICO, và các cơ quan nhà nước 

(khi PJICO được pháp luật yêu cầu làm như vậy). Các bên thứ ba này có thể ở bên ngoài 

Việt Nam. 

Người được bảo hiểm chấp thuận cho PJICO sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người 

được bảo hiểm như đã nêu ở trên. Sự chấp thuận này vẫn giữ hiệu lực cho đến khi Người 

được bảo hiểm thay đổi hoặc thu hồi sự chấp thuận bằng cách thông báo bằng văn bản cho 

PJICO (thông tin liên lạc chi tiết được cung cấp dưới đây). Nếu Người được bảo hiểm rút 

lại sự chấp thuận của Người được bảo hiểm, thì PJICO không thể cung cấp cho Người 

được bảo hiểm các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm hoặc xử lý yêu cầu bồi thường. 

Tùy từng thời điểm, PJICO có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Người được bảo hiểm để 

gửi cho Người được bảo hiểm lời đề nghị hoặc thông tin có về các sản phẩm và dịch vụ 

của PJICO mà Người được bảo hiểm có thể quan tâm. Nếu Người được bảo hiểm không 

muốn nhận thông tin nêu trên, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản cho PJICO. 

Nếu Người được bảo hiểm muốn có được bản sao Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân 

của PJICO, truy cập bản sao dữ liệu cá nhân của Người được bảo hiểm, chỉnh sửa hoặc 

cập nhật dữ liệu cá nhân của Người được bảo hiểm, hoặc nếu có khiếu nại hoặc muốn biết 
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thêm thông tin về phương thức PJICO quản lý dữ liệu cá nhân của Người được bảo hiểm, 

vui lòng liên hệ văn phòng của PJICO tại: 

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 

- Địa chỉ: Tầng 21 tầng 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố Tây Sơn, quận 

Đồng Đa, thành phố Hà Nội 

- Số điện thoại: (024) 37760867     Fax: (024) 37760868 

- Hotline: 1900 545455. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


