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Ngành ngheè kinh doanh :San xuât các lo¡i nón bào hiêm 

Thoi han b£o hiêm Ti ngày 12 tháng 05 n�m 2020 dén ngày 12 tháng 05 n�m 2021 
UAN 3 Pham vi b£o hiêm Boi thuong cho Nguoi �uoc bào hi¿êm: 

1. Các so tien mà Nguroi �ugc bào hiÃm có trách nhiÇm pháp lý 
phäi boi thuong vé: 

1.1. thuong tt ho·c bÇnh tt båt ngr dôi vói nguròi thú 3 
1.2.tôn thât tôn h¡i bât ngò dôi vÛi tài sàn cùa nguÝi tht 3 
gây ra boi hàng hóa �ugc bán ra, cung câp, sua chïa, thay thÃ 

boi Nguoi duoc bào hiêm và xäy ra trong thÝi h¡n bào hiêm và 

trong pham vi dËa lý quy dinh duói �ây; 

2. Toàn bÙ chi phí kiÇn tyung 

2.1.mà Nguoi duoe bào hiéêm phäi trà cho nguöi khiéu n�i. 
2.2.dã chi vói s �ông ý bàng v�n bàn cça Bào Hiêm Vien 

Dông 
vè bât ky khiêu n¡i nào dôi Nguôi duoc bào hiêm bôi thuòng 
nhu quy dinh trong Quy t�c bào hiÃm 

San phâm duoe b£o hiêm Nón bdo hiêm 

Ngày hoi t 12/05/2020 

Pham vi dja lý :Trong lanh thÑ ViÇt Nam 

Lut áp dung Viet Nam 

Mrc trách nhiÇm 1.730.000.000 VND/vu khiêu n¡i và 2.000.000.000 VND trong 
suôt thoi han b£o hiêm, trong dó: 
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Vè nguroi: 30.000.000 VNÐ/ vu 

Ve tài sån: 1.700.000.000 VNÐ/ v 

Doanh thu uoe tính hàng 5.000.000.000 VNÐ (Bàng chï: N�m tý dóng ch�n) 
n�m cça các sán phâm 

Ti le phí bao hiêm 0.5% + VAT 

Mrc khau trër 500.000 VNÐ moi và moi vå khi¿u n¡i (chi áp dung �ôi vói thiÇt 

hai tài sån) VND/ môi và mÍi vu tôn thât (chi áp dång �ôi vói tôn 

thât vê tài sán) VND/môi và moi vu khiêu n¡i (chi áp dung �ôi vói 

thiêt h¡i tài sån) VND/moi và mÍi vu khiêu nai (chi áp dång �ôi 

voi thiÇt h�i tài sån) 

Dieu khoàn bào hiêm Theo Quy t�c bào hiêm trách nhiÇm sån phâm theo Quyêt �Ënh sô 

122/2015/QÐ-VASS/TGÐ ngày 27/05/2015 Công Ty Cô Phân 

Bào Hiem Vien �ông (durgc �ính kèm Giây chéng nhn båo hiêm 

này) 
Dieu khoãn bô sung DKBS: Loai trir chien tranh khüng bô. 

MR303: lo¡i trir tô thât nô khí gas trong nôi hoi và lò nung 

MR311: Rüi ro thân vo- lo¡i trr quá trinh vn chuyên HIEH 

Phí bão hiêm 
10.000.000 VNÐ + 10% VAT 

NG 

H 

Tong sótièn thanh toán 

N 

11.000.000 VNÐ 

CHI M 

(Bang ch: Mudi mÙt triÇu dóng ch�n ). 
Ngày 11 tháng 05 n�m 2020 
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