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QUY TẮC BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP 

(kiến trúc sư và kỹ sư công trình) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 278/2015/QĐ/TSC/TGĐ ngày 20/04/2015                                                                     

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

 

I. THỎA THUẬN BẢO HIỂM 

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và 

những điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo 

hiểm (HĐBH), với điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm theo đúng thời 

hạn ghi trên GCNBH/ HĐBH và/ hoặc thông báo thu phí, gia hạn nợ phí, Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Petrolimex (dưới đây gọi tắt là PJICO), đồng ý bồi thường cho Người được bảo 

hiểm (trong mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong 

GCNBH/HĐBH): 

1. Số tiền hoặc tổng số tiền trong mức trách nhiệm bảo hiểm mà Người được bảo hiểm có 

trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại đầu tiên nào được lập bằng văn 

bản chống lại Người được bảo hiểm do vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp chuyên môn ghi 

trong GCNBH/HĐBH với lý do đã phạm phải hoặc bị buộc là có những hành vi bất cẩn, 

sai sót hoặc sơ suất trong thời hạn bảo hiểm (và trong thời hạn hồi tố, nếu có) và trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam khi: 

a. Người được bảo hiểm và/hoặc 

b. bất kỳ người nào làm thuê cho Người được bảo hiểm thực hiện hoặc nhân danh Người 

được bảo hiểm thực hiện bất kỳ công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn 

như đã ghi trong GCNBH/HĐBH. 

2. Các chi phí và phí tổn phát sinh được PJICO chấp nhận bằng văn bản nhằm bào chữa 

và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán 

một số tiền cao hơn giới hạn bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này để một khiếu nại nào 

đó từ bên thứ ba được hủy bỏ thì trách nhiệm của PJICO đối với các chi phí và phí tổn 

phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa hạn mức bồi thường theo Quy tắc 

bảo hiểm này và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được hủy bỏ. 

II. MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM: 

1. Mức trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ một khiếu nại 

Đối với bất kỳ một khiếu nại nào, trách nhiệm của PJICO đối với toàn bộ số tiền bồi 

thường và chi phí phải trả cho một hay nhiều người khiếu nại của bất kỳ một sự cố sẽ 

không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm được quy định tại GCNBH/HĐBH. 



2 

 

Mức trách nhiệm bồi thường của một sự kiện gồm nhiều khiếu nại 

Theo quy định dưới đây, một sự kiện gồm nhiều khiếu nại sẽ được coi là một khiếu nại và 

ngày phát sinh tổn thất sẽ là ngày mà khiếu nại đầu tiên của sự kiện gồm nhiều khiếu nại 

được lập bằng văn bản chống lại Người được bảo hiểm. 

Một sự kiện gồm nhiều khiếu nại được xác định như sau: 

- Một số hành động như nhau hoặc tương tự như nhau bị bỏ qua hoặc được thực hiện, 

có thể quy cùng một sai sót, cùng một hành vi bất cẩn, cùng một sai phạm hoặc thiếu 

sót trong thiết kế và/hoặc trong việc giám sát gây thiệt hại cho một hoặc nhiều ngôi 

nhà hoặc công trình, bất luận ngôi nhà hoặc công trình đó có phải là một bộ phận của 

dự án nhà hoặc dự án công trình không; và/hoặc 

- Nhiều hành động bị bỏ qua hoặc được thực hiện, dẫn đến cùng một hậu quả, và/hoặc 

- Một khiếu nại được lập nhằm chống lại Người được bảo hiểm và bất kỳ một Người 

được bảo hiểm bổ sung nào khác. 

2. Mức trách nhiệm bảo hiểm  

Trong suốt thời hạn bảo hiểm của bất kỳ một Hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO 

đối với toàn bộ số tiền bồi thường và chi phí trả cho tất cả các khiếu nại được lập sẽ 

không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trong GCNBH/HĐBH. 

III. MỨC MIỄN THƯỜNG 

Theo quy định này, trong mọi trường hợp, đối với mỗi và mọi khiếu nại, PJICO chỉ chịu trách 

nhiệm đối với phần khiếu nại vượt quá mức miễn thường ghi trong GCNBH/HĐBH (bao gồm cả 

các khoản chi phí và phí tổn mà PJICO bỏ ra để điều tra và bào chữa cho khiếu nại). Điều này có 

nghĩa là trường hợp PJICO đã trả bất kỳ chi phí nào thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm 

thì Người được bảo hiểm sẽ thanh toán cho PJICO khi được yêu cầu. 

IV. LOẠI TRỪ BẢO HIỂM  

Theo quy tắc bảo hiểm này, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại hay chi 

phí nào phát sinh từ: 

1. Bất kỳ hành vi bất cẩn, sai phạm hay thiếu sót nào liên quan đến các dịch vụ hoạt động 

vượt ra ngoài phạm vi công việc chuyên môn đặc thù của một kiến trúc sư và/hoặc kỹ sư 

tư vấn theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo các chuẩn mực và nguyên tắc đạo 

đức; 

2. Việc sản xuất, xây dựng, thay đổi, sửa chữa, phục vụ hoặc gia công bất kỳ hàng hóa hoặc 

sản phẩm nào mà Người được bảo hiểm bán ra, cung cấp hoặc phân phối hay từ bất kỳ 

việc kinh doanh hoặc công việc nào ngoài những công việc được nêu trong 

GCNBH/HĐBH, cho dù những công việc đó có thể do Người được bảo hiểm tiến hành 

liên quan đến công việc ghi trong GCNBH/HĐBH; 
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3. Bất kỳ hợp đồng nào mà trong đó Người được bảo hiểm đồng thời là nhà thầu xây dựng, 

một nhà sản xuất hoặc cung cấp dù có liên quan đến nghề nghiệp ghi trong 

GCNBH/HĐBH; 

4. Bất kỳ tổn thất tài chính nào không liên quan đến thiệt hại tài sản hoặc thương vong về 

người (tổn thất tài chính thuần tuý);  

Tuy nhiên, sự xuống cấp, khiếm khuyết bên trong hoặc sự hư hại đối với bản thân công 

trình do thiết kế sai (hoặc do không giám sát hoặc giám sát không đầy đủ việc thi công) 

được coi là thiệt hại tài sản; 

Dù có quy định trên đây, PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài 

chính nào vượt quá chi phí sửa chữa thuần túy của một đối tượng cụ thể phù hợp với yêu 

cầu xác định trước đó; 

5. Bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót của Người được bảo hiểm khi thực hiện hoặc duy trì bảo 

hiểm, cung cấp tài chính hay tư vấn các vấn đề về tài chính; 

6. Tổn thất tài chính do vượt quá dự toán chi phí và giới hạn thời gian; 

7. Những khiếu nại liên quan đến tổn thất tài chính do mất khả năng sử dụng, mất lợi nhuận, 

do không đạt yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm hoặc về công suất và năng lực sản 

xuất của bất kỳ máy móc hoặc thiết bị nào; 

8. Chi phí sửa lại hoặc thiết kế lại các bản vẽ, sơ đồ, các chi tiết kỹ thuật hay danh mục của 

các chi tiết kỹ thuật do hậu quả của một khiếu nại được bảo hiểm theo quy tắc này; 

Tuy nhiên, điểm loại trừ này không áp dụng với những chi phí do một bên thứ ba khiếu 

nại. 

9. Việc vi phạm quyền sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu hoặc thiết kế đã đăng ký hoặc 

thay đổi các giấy phép; 

10. Việc mất tài liệu (các loại) dù là viết tay, in hoặc sao chụp bằng bất kỳ phương tiện nào, 

hoặc mất thông tin, dữ liệu chứa trong máy tính hoặc lưu trữ bằng điện tử hay những thiệt 

hại, mất mát, hư hại, thiệt hại xảy ra với tài sản đang được Người được bảo hiểm nhận ủy 

thác, nhận quản lý, trông nom hoặc cai quản; 

11. Việc vu khống hoặc phao tin đồn nhảm; 

12. Việc kiểm tiền sai; 

13. Những trách nhiệm mà người được chấp nhận theo hợp đồng hoặc bất kỳ việc bảo lãnh 

hay bảo đảm do Người được bảo hiểm đưa ra dẫn đến làm tăng trách nhiệm pháp lý của 

Người được bảo hiểm. 

Tuy nhiên, loại trừ này không áp dụng đối với phần trách nhiệm mà Người được bảo hiểm 

có thể vẫn phải gánh chịu dù có hay không có các bảo đảm, bảo lãnh nêu trên; 

14. Bất kỳ khiếu nại nào chống lại Người được bảo hiểm do Người được bảo hiểm hoặc nhân 

viên của Người được bảo hiểm hành động cố ý, không trung thực, hành vi tội phạm hoặc 

bất hợp pháp; 



4 

 

15. Thiệt hại về thân thể của bất kỳ người nào phát sinh từ quá trình hay trong quá trình họ 

làm việc cho Người được bảo hiểm theo hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng học việc với 

Người được bảo hiểm; 

16. Việc Người được bảo hiểm hay người thay mặt cho Người được bảo hiểm sở hữu, chiếm 

hữu, sử dụng hoặc thuê mướn tài sản, động sản, bất động sản, bao gồm cả phương tiện 

vận tải đường thuỷ, đường không và đường bộ; 

17. Bất kỳ trách nhiệm nào dù đối với tính chất như thế nào, trực tiếp hay gián tiếp gây nên 

bởi hay có thể quy cho hoặc phát sinh từ tình trạng ô nhiễm không khí, nước và đất; 

18. Mất mát, hư hỏng hay phá huỷ đối với bất kỳ tài sản, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào 

phát sinh từ những sự việc trên, hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào hoặc bất kỳ 

trách nhiệm nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên bởi, gia tăng hay phát sinh từ: 

- Phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm xạ do phóng xạ hạt nhân từ bất kỳ nguyên nhiên liệu hạt 

nhân hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào do nhiên liệu hạt nhân bốc cháy; 

- tính chất nhiễm xạ, độc hại, dễ gây nổ hoặc các tính chất nguy hiểm khác của bất kỳ 

thiết bị hạt nhân nào hoặc bất kỳ cấu kiện hạt nhân nào của thiết bị đó. 

19. Những trách nhiệm pháp lý bắt nguồn từ a-mi-ăng hoặc bệnh tật có liên quan tới a-mi-ăng 

(bao gồm cả ung thư) do tồn tại, sản xuất, xử lý, chế biến, gia công, buôn bán, phân phối, 

cất giữ, sử dụng a-mi-ăng, sản phẩm a-mi-ăng và/hoặc sản phẩm có chứa a-mi-ăng; 

20. Bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (dù 

tuyên chiến hay không tuyên chiến); nội chiến, khủng bố, khởi nghĩa, cách mạng, đảo 

chính, binh biến, lật đổ; 

21. Những trách nhiệm bất khả kháng (ví dụ, nhưng không chỉ hạn chế, ở động đất, bão lụt); 

22. Các khiếu nại được lập bởi các bên được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm nhằm chống 

lại nhau hoặc một bên mà trong đó 

- Người được bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, kiểm soát, điều hành hoặc quản 

lý  

- Người được bảo hiểm là một đối tác, là cố vấn hay là nhân viên; 

23. Các khoản tiền phạt, các hình phạt hoặc bất kỳ các khoản bồi thường thiệt hại hoặc bất kỳ 

tổn thất nào khác phát sinh từ việc số tiền bồi thường thiệt hại bị gia tăng lên gấp nhiều 

lần. 

V. ĐIỀU KIỆN 

Quy tắc bảo hiểm này cùng với bất kỳ điều khoản bổ sung nào và GCNBH/HĐBH sẽ được coi 

như một bộ Hợp đồng bảo hiểm thống nhất và bất kỳ một từ hoặc một cụm từ nào dù nằm trong 

quy tắc bảo hiểm và GCNBH/HĐBH cũng có nghĩa như nhau. 

1. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến khiếu nại theo 

bộ Hợp đồng bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải thông báo ngay lập tức bằng văn bản 

cho PJICO. Việc thông báo phải thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn 

bảo hiểm hoặc những khiếu nại do sự kiện hoặc tình huống đó dẫn đến nếu được lập trong 
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vòng 36 tháng kể từ khi hết thời hạn ghi trong GCNBH/HĐBH thì đều được coi là đã 

được thực hiện đúng hạn. 

2. Người được bảo hiểm không được tự ý chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào hoặc không 

được tự ý thanh toán hay hứa hẹn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất kỳ 

khiếu nại nào có thể là đối tượng được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nếu không 

có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO. PJICO được phép tiếp nhận và đứng tên Người 

được bảo hiểm tiến hành bào chữa và/hoặc thanh toán bất kỳ khiếu nại nào, và để tạo điều 

kiện thực hiện việc này, Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và giúp đỡ 

PJICO khi PJICO yêu cầu. 

PJICO sẽ không thanh toán bất kỳ khiếu nại nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản 

của Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm không chấp nhận cách 

giải quyết mà PJICO đã đề xuất và quyết định tranh chấp hoặc theo đuổi bất kỳ vụ kiện 

nào thì trách nhiệm của PJICO sẽ không vượt quá số tiền mà khiếu nại đó lẽ ra đã được 

thanh toán cộng với những chi phí và phí tổn mà PJICO đã đồng ý thanh toán, phát sinh 

tính tới thời điểm Người được bảo hiểm không nhất trí với cách giải quyết của PJICO. 

3. Trường hợp quy định cụ thể ngày hồi tố trong GCNBH/HĐBH thì bộ Hợp đồng bảo hiểm 

sẽ không áp dụng đối với những khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm liên quan đến 

những hành vi bất cẩn, sai phạm và sơ suất phát sinh hoặc đã phạm phải hoặc bị buộc là 

phạm phải trước ngày hồi tố. 

4. Người được bảo hiểm phải thường xuyên: 

a. Duy trì việc ghi chép đầy đủ mọi công việc chuyên môn nghiệp vụ đã thực hiện. 

Những tài liệu ghi chép đó phải luôn luôn sẵn sàng để PJICO hoặc người đại diện 

được chỉ định của PJICO kiểm tra hoặc sử dụng trong chừng mực họ có liên quan đến 

những khiếu nại thuộc bộ Hợp đồng bảo hiểm này; 

b. Cung cấp cho PJICO hoặc người đại diện được chỉ định của PJICO những thông tin 

nêu trên và giúp đỡ, cung cấp những báo cáo có chữ ký khi PJICO yêu cầu; 

c. Hỗ trợ PJICO trong việc bào chữa bất kỳ khiếu nại có liên quan nào; 

5. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Người được bảo hiểm và PJICO, bộ Hợp 

đồng bảo hiểm sẽ được phân xử theo luật pháp của Việt Nam và chỉ có tòa án của Việt 

Nam mới có quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm theo quy 

tắc này. 

6. Nếu PJICO đã thanh toán bất kỳ khiếu nại nào thì Người được bảo hiểm phải chuyển giao 

mọi quyền cho PJICO để thực hiện các biện pháp thu hồi liên quan. 

7. Trường hợp Người được bảo hiểm đưa ra bất kỳ khiếu nại nào khi biết rằng khiếu nại đó 

là gian lận hoặc không đúng sự thực về số tiền khiếu nại cũng như về bất kỳ phương diện 

nào khác thì bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ vô hiệu và mọi khiếu nại sẽ không còn giá trị. 

8. Hợp đồng bảo hiểm này không tham gia đóng góp bồi thường với các hợp đồng bảo hiểm 

khác và sẽ chỉ bồi thường những tổn thất nào không được bồi thường bởi các hợp đồng 

bảo hiểm khác. 

9. Trách nhiệm bồi thường theo quy tắc này chỉ áp dụng với: 
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a. Những khoản tiền bồi thường theo phán quyết được đưa ra hay nhận được từ một tòa 

án có thẩm quyền xét xử tại Việt Nam. 

b. những chi phí, phí tổn và chi phí pháp lý phát sinh và có thể thu hồi được tại Việt 

Nam. 

10. Người được bảo hiểm có thể huỷ bỏ bộ Hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào bằng cách 

thông báo bằng văn bản cho PJICO. PJICO hoặc đại diện của PJICO có thể huỷ bỏ bộ 

Hợp đồng bảo hiểm bằng cách gửi thư bảo đảm, thư có xác nhận cho Người được bảo 

hiểm theo địa chỉ ghi trong GCNBH/HĐBH. Trong thư phải nói rõ thời gian hủy bỏ bộ 

hợp đồng, nhưng không sớm hơn 30 ngày kể từ khi gửi thông báo. Việc gửi thông báo 

theo cách thức nói trên là bằng chứng đầy đủ về việc thông báo hủy bỏ bảo hiểm và bộ 

hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày giờ như thông báo. 

11. Nếu Người được bảo hiểm hủy bỏ bộ hợp đồng bảo hiểm thì PJICO sẽ hoàn lại cho 

Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tính được trên cơ sở tỷ lệ phí ngắn hạn. 

Nếu PJICO hoặc đại diện của PJICO hủy bỏ bộ hợp đồng bảo hiểm với bất kỳ lý do gì, trừ 

lý do không trả phí bảo hiểm hoặc vi phạm điều kiện bảo hiểm, PJICO sẽ hoàn phí tỷ lệ 

với thời gian còn lại của bộ Hợp đồng bảo hiểm. 

12. Việc PJICO hoàn phí bảo hiểm hoặc đề nghị hoàn phí bảo hiểm đối với thời gian còn lại 

của bộ hợp đồng bảo hiểm không phải là điều kiện tiên quyết để việc huỷ bỏ bảo hiểm có 

hiệu lực, nhưng việc hoàn trả đó phải được thực hiện càng nhanh càng tốt. 

13. Nếu bất kỳ quy định pháp lý về kiểm soát việc xây dựng không cho phép giới hạn thời 

gian về việc đưa ra thông báo nói trên thì thời hạn này sẽ được điều chỉnh lại bằng với 

giới hạn thời gian tối thiểu mà quy định này cho phép./. 


