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TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 

_____________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

_____________ 

 

BIỂU PHÍ 

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN XE CƠ GIỚI 

(Ban hành theo Quyết định số............. /QĐ-PVIBH ngày.......tháng...... năm 2016 của 

Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI) 

______________ 

 

PHẦN I 

 BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE 

 

Stt Loại xe 

(theo nhóm rủi ro / giá trị xe) 

Tỷ lệ phí bảo hiểm (%) 

(Đã bao gồm thuế GTGT) 

  Bảo hiểm 

toàn bộ 

Bảo hiểm  

thân vỏ 

A Nhóm xe rủi ro thấp (không KDVT)   

1 Xe chở người ≤ 24 chỗ, xe chở tiền, xe buýt 

nội tỉnh 

1,50 2,50 

2 Xe chở người  > 24 chỗ 1,65 2,65 

3 Xe bán tải (pick-up) 1,60 2,60 

4 Xe tải VAN 1,95 - 

5 Xe điện hoạt động trong sân Golf, khu du lịch 0,50 - 

B Nhóm xe chuyên dụng (TCVN 7271)   

1 Xe chở xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhựa đường, 

nhiên liệu. 

1,65 - 

2 Xe tải gắn cẩu, xe gắn thiết bị khoan, xe cẩu 

tự hành (được phép lưu hành trên đường bộ), 

xe trộn/bơm bê tông 

1,65 - 

3 Xe cứu thương (*), cứu hoả, xe thang, xe vệ 

sinh, xe quét đường, xe téc chở chất lỏng (trừ 

chất dễ cháy)  

1,55 - 

C Nhóm xe rủi ro cao   

C1.  Xe tải   

1 Xe ô tô vận tải hàng hóa 1,70 - 

2 Xe tải / rơ mooc chở hàng đông lạnh / gắn 

thùng bảo ôn, Xe hoạt động trên khai trường, 

công trường 

2,60 - 

3 Xe đầu kéo, xe chở hàng siêu trường, siêu 2,60 - 
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trọng 

4 Rơ mooc 1,10 - 

5 Rơ mooc có gắn thiết bị chuyên dụng 2,00 - 

C2.  Xe kinh doanh vận tải chở người    

1 Xe chở người theo hợp đồng dịch vụ (≤  24 

chỗ) 

1,60 2,60 

2 Xe chở người theo hợp đồng dịch vụ (> 24 

chỗ) 

1,75 2,75 

3 Xe chở người (xe buýt liên tỉnh/ xe giường 

nằm/ xe khách tuyến cố định/ xe khách liên 

tỉnh) 

2,00 - 

4 Xe Taxi 3,90 - 

D Nhóm xe giá trị thấp   

 Từ 100 triệu đến 200 triệu đồng Theo biểu phí 

loại xe  

tương ứng 

(tối thiểu  

2.500.000đ) 

- 

Lưu ý: 

1. Mức khấu trừ:   

- Xe kinh doanh vận tải: 1.000.000đ/vụ 

- Xe không kinh doanh vận tải: 500.000đ/vụ 

2. Số năm sử dụng: tính từ năm Đăng ký lần đầu (xe sản xuất trong nước hoặc xe nhập 

khẩu mới 100%) hoặc từ năm sản xuất ghi trên Đăng kiểm (xe nhập khẩu đã qua sử 

dụng) đến năm tham gia bảo hiểm.  

Biểu phí cơ bản trên chỉ áp dụng cho các xe có số năm sử dụng đến 6 năm. Xe có số 

năm sử dụng trên 6 năm, tỷ lệ phí cơ bản sẽ phải tăng thêm như sau: 

- Xe từ trên 6 năm đến 10 năm: Phí tăng thêm 0.1% so với tỷ lệ phí trong bảng. 

- Xe từ trên 10 năm đến 20 năm với nhóm A: Phí tăng thêm 0,2% so với tỷ lệ phí 

trong bảng.  

- Xe từ trên 10 năm đến 15 năm với các Nhóm B, C:  Phí tăng thêm 0,2% so với 

tỷ lệ phí trong bảng. 

- Xe từ trên 15 năm đến 20 năm với các Nhóm B, C:  Phí tăng thêm 0,3% so với 

tỷ lệ phí trong bảng. 

3. Xe cứu thương: không bao gồm các trang thiết bị y tế trên xe.  

4. Xe tham gia Uber/Grab taxi hoặc các loại hình tương tự: tính bằng 130% tỷ lệ 

phí bảo hiểm của xe kinh doanh vận tải chở người theo hợp đồng dịch vụ ≤  24 chỗ. 

5. Đối với các xe chuyên dụng đặc biệt khác như: xe khám chữa bệnh lưu động, xe 

truyền hình lưu động và các xe không có trong các loại xe trên... Bảo hiểm PVI xác 

định theo từng trường hợp cụ thể.  
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PHẦN II 

PHỤ PHÍ BẢO HIỂM CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

 

 

Tỷ lệ phụ phí / Phụ phí các Điều khoản bổ sung dưới đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

(GTGT). 

1. ĐKBS 001/XCG-PVI: Bảo hiểm xe lưu hành tạm thời ngoài lãnh thổ Việt Nam 

- Tỷ lệ phụ phí: 50% tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất theo quy định của từng loại xe. 

Áp dụng với phạm vi lãnh thổ các nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Thái lan. 

-  Bảo hiểm PVI không bồi thường cho cho tổn thất bộ phận/tổn thất toàn bộ trong 
trường hợp xe bị mất trộm hoặc cướp xảy ra khi xe đang lưu hành ngoài lãnh 
thổ Việt Nam. 

2. ĐKBS 002/XCG-PVI: Bảo hiểm xe lưu hành tạm thời 

- Tỷ lệ phụ phí: 0.1%  

3. ĐKBS 003/XCG-PVI: Bảo hiểm mất cắp bộ phận 

-  Tỷ lệ phụ phí: 0.2% 

- Mức khấu trừ: 20% số tiền bồi thường hoặc 2.000.000 đồng/vụ, tùy số nào lớn hơn. 

4. ĐKBS 004/XCG-PVI: Bảo hiểm chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa 

- Phụ phí: 600.000 đồng/xe/năm  

- Mức khấu trừ: Chi phí thuê xe cho 03 ngày/ tổn thất (Bảo hiểm PVI chỉ thanh toán 
chi phí thuê xe từ ngày thứ 04 trở đi tính từ ngày bắt đầu thuê xe). 

5. ĐKBS 005/XCG-PVI: Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm  

                                                                          GTTT - STBH 

Hệ số phí bổ sung =  (1 +  -------------------  x  80%) 

                             GTTT 

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí cơ bản x Hệ số phí bổ sung x STBH 

Ghi chú: - GTTT: giá trị thực tế 

- STBH: số tiền bảo hiểm 

Áp dụng cho các xe miễn thuế, xe tạm nhập tái xuất hoặc xe tham gia bảo hiểm 
dưới giá trị. 
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6. ĐKBS 006/XCG-PVI: Không tính khấu hao phụ tùng, vật tư thay mới 

 

Số năm sử dụng Tỷ lệ phụ phí 

Nhóm A Nhóm B Nhóm C 

Đến 3 năm  0% 0% 0% 

Từ trên 03 đến 06 năm 0,10% 0,15% 0,20% 

Từ trên 06 đến 10 năm 0,15% 0,20% 0,30% 

Từ trên 10 đến 15 năm 0,20% Tối thiểu 0,40% 

Trên 15 năm Tối thiểu 0,50% 

7. ĐKBS 007/XCG-PVI: Lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng: 

 

Số năm sử dụng   Tỷ lệ phụ phí 

Đến 3 năm  0,1% 

Từ trên 03 đến 06 năm 0,2% 

Từ trên 06 đến 10 năm 0,3% 

Trên 10 năm: tối thiểu 0,50% 

8. ĐKBS 008/XCG-PVI: Bảo hiểm thiệt hại động cơ do thủy kích 

Tỷ lệ phụ phí: 0,1% 

Mức khấu trừ:   

- Trường hợp tổn thất mà nhà sản xuất chỉ cung cấp toàn bộ tổng thành động cơ 

(không cung cấp riêng các bộ phận, chi tiết đơn lẻ), Bảo hiểm PVI chấp nhận 

giải quyết bồi thường có khấu trừ 10% số tiền bồi thường cho toàn bộ tổng 

thành động cơ phải thay thế (sau khí đã tính khấu hao đối với trường hợp không 

tham gia ĐKBS 006/XCG-PVI) trên cơ sở có xác nhận về chính sách bán hàng 

của nhà sản xuất. 

- Các trường hợp khác, Bảo hiểm PVI sẽ áp dụng mức khấu trừ 20% số tiền bồi 

thường hoặc 3.000.000đ/vụ, tùy thuộc vào số nào lớn hơn 

9.  ĐKBS 009/XCG-PVI: Bảo hiểm vật chất cho xe cơ giới trong thời gian chờ 

được cấp đăng kiểm (120 giờ)  

Tỷ lệ phụ phí: Không tính phí 
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10.  ĐKBS 010/XCG-PVI: Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới  

10.1. Biểu phí tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới áp dụng cho MTN phổ thông 

 (Đơn vị tính: đồng) 

TT 
Loại xe / Mục đích  

sử dụng 

PHÍ BẢO HIỂM (bao gồm thuế GTGT)  

Mức trách nhiệm: a. Về người: triệu đồng/người/vụ 

      b. Về tài sản: triệu đồng/vụ 

Mức I 

(a/b) 

30/30 

Mức II  

(a/b) 

50/50 

Mức III 

(a/b) 

80/80 

Mức IV 

(a/b) 

100/100 

Mức V 

(a/b) 

120/120 

I Xe ôtô chở người không kinh doanh vận tải (tính theo số chỗ ngồi) 

1 Dưới 06 chỗ  240.000 400.000 640.000 800.000 960.000 

2 Từ  6 đến 11 chỗ  480.000 800.000 1.280.000 1.600.000 1.920.000 

3 Từ 12 đến 24 chỗ  768.000 1.280.000 2.048.000 2.560.000 3.072.000 

4 Từ 25 chỗ trở lên 1.104.000 1.840.000 2.944.000 3.680.000 4.416.000 

5 Xe bán tải (pick –up) 564.000 940.000 1.504.000 1.880.000 2.256.000 

II Xe ôtô chở người kinh doanh vận tải 

1 Dưới 06 chỗ theo đăng ký  450.000 750.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 

2 6 chỗ  theo đăng ký 554.000 923.000 1.476.000 1.845.000 2.214.000 

3 7 chỗ theo đăng ký 644.000 1.072.000 1.716.000 2.145.000 2.574.000 

4 8 chỗ theo đăng ký 747.000 1.245.000 1.992.000 2.490.000 2.988.000 

5 9 chỗ theo đăng ký 837.000 1.395.000 2.232.000 2.790.000 3.348.000 

6 10 – 11 chỗ theo đăng ký 986.000 1.643.000 2.628.000 3.285.000 3.942.000 

7 12 – 14 chỗ theo đăng ký 1.328.000 2.213.000 3.540.000 4.425.000 5.310.000 

8 15 chỗ theo đăng ký 1.431.000 2.385.000 3.816.000 4.770.000 5.724.000 

9 16 – 23 chỗ theo đăng ký 1.647.000 2.745.000 4.392.000 5.490.000 6.588.000 

10 24 chỗ theo đăng ký 2.295.000 3.825.000 6.120.000 7.650.000 9.180.000 

11 25 chỗ theo đăng ký 2.385.000 3.975.000 6.360.000 7.950.000 9.540.000 

12 
Trên 25 chỗ theo đăng ký  

(SC: Số chỗ) 

2.385.000

+ (18.000 
x (SC-25)) 

3.975.000 

+ (30.000 
x (SC-25)) 

6.360.000 

+ (48.000 
x (SC-25)) 

7.950.000 

+ (60.000 
x (SC-25)) 

9.540.000 

+ (72.000 
x (SC-25)) 

III Xe ô tô chở hàng (xe tải) 

1 Dưới 3 tấn 465.000 775.000 1.240.000 1.550.000 1.860.000 

2 Từ 3 đến 8 tấn 904.000 1.507.000 2.412.000 3.015.000 3.618.000 

3 Trên 8 tấn đến 15 tấn 1.140.000 1.900.000 3.038.000 3.798.000 4.557.000 

4 Trên 15 tấn 1.410.000 2.350.000 3.757.000 4.696.000 5.636.000 
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10.2. Biểu phí tự nguyện TNDS của chủ xe cơ giới áp dụng cho MTN cao 

(Đơn vị tính: đồng) 

10.3.  Các quy định khác 

i. Xe tập lái: Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe cùng chủng loại quy định tại 

Mục I và III  tại Khoản 10.1 và 10.2. 

ii. Xe Taxi: Tính bằng 150% phí bảo hiểm ô tô chở người kinh doanh vận tải 

cùng số chỗ ngồi. 

TT 
Loại xe / Mục đích  

sử dụng  

PHÍ BẢO HIỂM (bao gồm thuế GTGT) 
Mức trách nhiệm:  a. Về người: triệu đồng/người/vụ 

     b. Về tài sản: triệu đồng/vụ 
Tổng mức trách nhiệm tối đa: 8.000.000.000 đồng/vụ 

Mức VI (a/b) 

100/400 

Mức VII (a/b) 

200/1.000 

Mức VIII (a/b) 

400/2.000 

I Xe ôtô chở người không kinh doanh vận tải (tính theo số chỗ ngồi) 

1 Dưới 06 chỗ ngồi 1.600.000 3.700.000 7.400.000 

2 Từ 06 đến 11 chỗ ngồi 3.200.000 7.500.000 15.000.000 

3 Từ 12 đến 24 chỗ ngồi 5.000.000 12.200.000 25.000.000 

4 Từ 25 chỗ ngồi trở lên 7.200.000 17.600.000 35.600.000 

5 Xe bán tải (pick–up) 3.800.000 8.900.000 17.800.000 

II Xe ôtô kinh doanh vận tải chở người  

1 Dưới 06 chỗ ngồi 3.000.000 7.200.000 14.500.000 

2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 3.300.000 7.500.000 14.800.000 

3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 3.600.000 8.600.000 17.800.000 

4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 4.000.000 9.400.000 19.200.000 

5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 4.200.000 10.000.000 20.600.000 

6 10 – 11 chỗ ngồi theo đăng ký 4.400.000 10.800.000 22.200.000 

7 12 – 14 chỗ ngồi theo đăng ký 5.200.000 12.200.000 25.000.000 

8 15 chỗ ngồi theo đăng ký 6.200.000 14.200.000 29.400.000 

9 16 – 23 chỗ ngồi theo đăng ký 6.400.000 15.000.000 30.800.000 

10 24 chỗ ngồi theo đăng ký 8.600.000 19.600.000 40.200.000 

11 25 chỗ ngồi theo đăng ký 9.000.000 20.000.000 40.800.000 

12 
Trên 25 chỗ theo đăng ký 

(SC: Số chỗ) 

9.000.000 + 

72.000 x (SC - 25) 

20.000.000 + 

162.000 x (SC - 25) 

40.800.000 + 

340.000 x (SC-25) 

III Xe ô tô chở hàng (xe tải) 

1 Dưới 03 tấn 2.800.000 6.400.000 13.000.000 

2 Từ 03 đến 08 tấn 5.200.000 12.400.000 25.200.000 

3 Từ trên 08 đến 15 tấn 6.600.000 15.200.000 30.400.000 

4 Trên 15 tấn. 7.800.000 17.800.000 35.600.000 
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iii. Ô tô chuyên dụng: 

- Xe cứu thương: Tính bằng phí của xe pick-up. 

- Xe chở tiền: Tính bằng phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại 

Mục I Khoản 10.1 và 10.2. 

- Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dụng khác được tính bằng phí bảo 

hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại Mục III Khoản 10.1 và 

10.2. 

iv. Đầu kéo rơ moóc: Tính bằng 130% phí của xe trọng tải trên 15 tấn (phí này 

đã bao gồm cả đầu kéo và rơ moóc) tại Mục III Khoản 10.1 và 10.2. 

v. Xe chuyên dụng: Tính bằng phí của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại Mục 

III Khoản 10.1 và 10.2. 

vi. Xe buýt: Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số 

chỗ ngồi quy định tại Mục I Khoản 10.1 và 10.2. 

11.  ĐKBS 011/XCG-PVI: Áp dụng miễn thường không khấu trừ 

Tỷ lệ phí: 0,1% 

12. ĐKBS 012/XCG-PVI: Bảo hiểm cho xe không có giấy phép lưu hành đường bộ   

Tỷ lệ phụ phí: Không tính phí 

13. ĐKBS 013/XCG-PVI: Bảo hiểm thiết bị chuyên dụng 

Tỷ lệ phụ phí: 0,1% 

14. ĐKBS 014/XCG-PVI: Bảo hiểm thiết bị lắp thêm 

Phụ phí bảo hiểm: Giá trị thiết bị lắp thêm x Tỷ lệ phí bảo hiểm vật chất xe. 

15. ĐKBS 015/XCG-PVI: Bảo hiểm xe tập lái 

Tỷ lệ phụ phí: 0,1% 

 

 

 


