
  



 

BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

THIỆT HẠI DO TAI NẠN VÀ THIỆT HẠI DO CHẤT LỎNG 

 

QUY TẮC BẢO HIỂM 

 

Bằng việc tin tưởng vào thông tin kê khai trong yêu cầu bảo hiểm, đây là một phần của 

Hợp đồng bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho Người được bảo hiểm 

theo các điều khoản, định nghĩa, loại trừ và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm này với 

điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm.  

MỤC 1: ĐỊNH NGHĨA 

Công ty bảo hiểm là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI được thành lập và hoạt động theo 

giấy phép số 63GP/KDBH cấp ngày 28/6/2011 của Bộ Tài chính. 

Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo 

hiểm và đóng phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là 

Người được bảo hiểm. 

Người được Bảo 

hiểm 

là tổ chức, cá nhân có tài sản được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo 

hiểm. 

Hợp đồng Bảo 

hiểm 

là sự thỏa thuận giữa Bên mua bảo hiểm và Công ty bảo hiểm, 

theo đó, Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm đầy đủ và 

Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho Người được bảo hiểm khi 

xảy ra Thiệt hại bất ngờ thuộc phạm vi bảo hiểm của Thiết bị di 

động. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm yêu cầu bảo hiểm, quy tắc 

điều khoản, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung 

(nếu có), những tài liệu này được coi là một phần của và được 

đính kèm với Hợp đồng bảo hiểm. 

Thiết bị di động là thiết bị di động mới được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm 

bao gồm điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính 

bảng, máy tính xách tay; nhưng loại trừ đồng hồ thông minh được 

thiết kế để sử dụng chủ yếu bởi trẻ em (đồng hồ thông minh trẻ 

em). Thiết bị di động này phải được bán hoặc phân phối tại Việt 

Nam. Thiết bị di động chỉ được sử dụng cho mục đích tiêu dùng 

hoặc mục đích công việc trong lãnh thổ Việt Nam và mở rộng cho 

các chuyến đi trên toàn thế giới trong thời gian không quá 60 (sáu 

mươi) ngày cho mỗi chuyến đi nước ngoài. Công ty bảo hiểm 

không nhận bảo hiểm đối với Thiết bị di động sử dụng với mục 

đích thương mại (trưng bày, kiểm thử sản phẩm, quảng bá và giao 



 

dịch cho thuê).   

Thiết bị được bảo 

hiểm 

là thiết bị hoạt động trong tình trạng bình thường. Thiết bị được 

bảo hiểm không bao gồm SIM hoặc thẻ nhớ hoặc bất kỳ dữ liệu 

nào được lưu trữ trong SIM và / hoặc thẻ nhớ; cũng như các phụ 

kiện của Thiết bị di động, chẳng hạn như hộp đựng, bộ sạc pin, tai 

nghe, loa, máy chiếu, bộ thiết bị kết nối không dây hoặc cáp.  

 

Giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận bảo hiểm được Công ty bảo hiểm cấp cho 

Người được bảo hiểm (cho dù dưới dạng điện tử hoặc bằng giấy) 

sau khi Người được bảo hiểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm này. 

Số tiền bảo hiểm là tổng số tiền được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này được 

nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm tối đa 

bằng giá mua Thiết bị điện tử của Người được bảo hiểm (bao gồm 

VAT) từ 1.000.000 đồng trở lên và không vượt quá Số tiền bảo 

hiểm quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. 

Thiệt hại bất ngờ là hư hỏng hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên xảy ra do tác động từ 

bên ngoài bất ngờ và không cố ý, bao gồm cả hư hỏng do chất 

lỏng khiến Thiết bị di động được bảo hiểm không thể thực hiện 

các chức năng bình thường của nó theo đặc tả kỹ thuật của nhà sản 

xuất. 

Với mục đích làm rõ, Thiệt hại bất ngờ không bao gồm thiệt hại 

đối với bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ trong đó hoặc hư hỏng 

hoặc trục trặc do vi rút phần mềm hoặc các trục trặc dựa trên phần 

mềm khác gây ra. Ngoài ra, thiệt hại bất ngờ không bao gồm hư 

hỏng về mặt thẩm mỹ như trầy xước, vết lõm hoặc phần viền bị 

lỏng hoặc thiếu hoặc thay đổi màu sắc, chi phí phát sinh cho cuộc 

gọi, sử dụng dữ liệu hoặc mua hàng được thực hiện bằng Thiết bị 

di động.  

Mức khấu trừ là số tiền Người được bảo hiểm phải chịu khi Công ty bảo hiểm 

chi trả bồi thường. Khi Hợp đồng bảo hiểm áp dụng Mức khấu 

trừ, Người được bảo hiểm sẽ phải chi trả Mức khấu trừ trước khi 

việc sửa chữa hoặc thay thế Thiết bị di động được thực hiện. Mức 

khấu trừ được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Thiết bị thay thế là Thiết bị di động có chức năng và thông số kỹ thuật tương đương 

với Thiết bị di động được ghi nhận trong Giấy chứng nhận bảo 

hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm. Thiết bị thay thế có thể không 

giống model và màu sắc như Thiết bị di động ban đầu. Thiết bị di 



 

động thay thế do Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được ủy quyền 

đề xuất và được Công ty bảo hiểm chấp thuận. 

Nhà cung cấp dịch 

vụ sửa chữa được 

ủy quyền 

 

là nhà cung cấp dịch vụ được Công ty bảo hiểm chỉ định để cung 

cấp tất cả các dịch vụ theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm này. 

 

Giới hạn lãnh thổ Việt Nam và mở rộng cho các chuyến đi trên toàn thế giới trong 

thời gian không quá 60 (sáu mươi) ngày cho mỗi chuyến đi nước 

ngoài 

MỤC 2: ĐIỀU KIỆN CHUNG 

1. Hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm cho các Thiệt hại bất ngờ xảy ra từ ngày bắt đầu 

Hợp đồng bảo hiểm đến ngày kết thúc Hợp đồng bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng 

bảo hiểm. 

2. Những thay đổi của Hợp đồng bảo hiểm 

Bất kỳ thay đổi nào của Hợp đồng bảo hiểm này phải có sự đồng ý bằng văn bản của 

Công ty bảo hiểm theo hình thức cấp các sửa đổi bổ sung. 

3. Trách nhiệm thông báo bồi thường của Người được bảo hiểm 

Trừ trường hợp bất khả kháng, trong mọi trường hợp phát sinh thiệt hại theo Hợp 

đồng bảo hiểm này, Người Được Bảo Hiểm phải thông báo cho Công ty bảo hiểm 

càng nhanh càng tốt để Công ty bảo hiểm có thể đánh giá yêu cầu bồi thường một 

cách nhanh chóng và chính xác nhưng không muộn hơn thời hạn đơn bảo hiểm. Sau 

khi thông báo, Người được bảo hiểm phải mang thiết bị bị hư hỏng tới Nhà cung cấp 

dịch vụ sửa chữa được ủy quyền hoặc thu xếp để Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được 

ủy quyền nhận thiết bị bị hư hỏng.  

4. Quyền của Công ty bảo hiểm 

Khi xảy ra bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ Thiết bị được bảo hiểm 

nào, Người được bảo hiểm không được vứt bỏ Thiết bị được bảo hiểm bị thiệt hại 

hoặc các bộ phận bị thiệt hại và thiết bị, khi đó, bộ phận bị thiệt hại trở thành tài sản 

của Công ty bảo hiểm.  

5. Thế quyền 

Với chi phí của Công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải làm và đồng ý thực 

hiện và cho phép thực hiện tất cả các biện pháp và những công việc có thể cần thiết 

hoặc theo yêu cầu hợp lý của Công ty bảo hiểm nhằm mục đích thực thi mọi quyền và 

biện pháp khắc phục hoặc để nhận khoản khắc phục hoặc khoản bồi thường từ các bên 

khác mà Công ty bảo hiểm sẽ hoặc sẽ được quyền hoặc được thế quyền khi Công ty 

bảo hiểm chi trả bồi thường hoặc khắc phục bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào theo 



 

Hợp đồng bảo hiểm này, cho dù các biện pháp và công việc đó là cần thiết hoặc trở 

nên cần thiết trước hoặc sau khi Công ty bảo hiểm bồi thường cho Người được bảo 

hiểm. 

6. Sửa đổi bổ sung và Hủy bỏ  

6.1. Người được bảo hiểm có thể hủy Hợp đồng bảo hiểm này trong vòng 30 ngày kể 

từ Ngày bắt đầu bảo hiểm. Người được bảo hiểm được hoàn lại toàn bộ phí bảo 

hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm chưa yêu cầu giải quyết bồi thường 

hoặc sẽ không yêu cầu giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường hợp lệ nào trong thời 

hạn 30 ngày.  

Người được bảo hiểm không được hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm sau thời hạn 30 

ngày. 

6.2. Trong trường hợp Thiết bị được bảo hiểm được thay thế trực tiếp bởi chính sách 

bảo hành của nhà sản xuất, Người được bảo hiểm nỗ lực tối đa để cung cấp cho 

Công ty bảo hiểm số IMEI và/hoặc số serial mới cùng với bằng chứng do nhà sản 

xuất cung cấp trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày thay thế.  

6.3. Nếu Người được bảo hiểm muốn sửa đổi bổ sung hay hủy bỏ Hợp đồng Bảo 

hiểm, Người được bảo hiểm có thể liên hệ với Công ty bảo hiểm bằng các thông 

tin liên hệ bên dưới: 

o Qua email:  bh.viettelstore-pvi@pvi.com.vn   

o Qua điện thoại: 036 5665665  

 

7. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc  

7.1. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ có hiệu lực vào thời gian và ngày ghi trên Giấy chứng 

nhận bảo hiểm (ngày bắt đầu Hợp đồng bảo hiểm) và sẽ kết thúc vào thời gian và 

ngày được hiển thị trên Giấy chứng nhận bảo hiểm (ngày kết thúc Hợp đồng bảo 

hiểm).   

7.2. Bảo hiểm sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau:  

7.2.1. Ngày kết thúc được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, HOẶC 

7.2.2. Ngày sử dụng hết Số tiền bảo hiểm, HOẶC 

7.2.3. Người được bảo hiểm đã nhận được một Thiết bị di động thay thế khi yêu 

cầu bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, HOẶC 

7.2.4. Người được bảo hiểm không thanh toán phí bảo hiểm khi đến hạn. 

8. Hiệu lực bảo hiểm khi chấm dứt bảo hiểm theo Khoản 7 

Việc chấm dứt bảo hiểm theo Khoản 7 sẽ không ảnh hưởng đến các quyền khiếu nại 

phát sinh trước ngày bảo hiểm chấm dứt. 

9. Luật điều chỉnh 



 

Hợp đồng bảo hiểm này chịu sự điều chỉnh của các quy định và giải thích của luật 

pháp Việt Nam. 

10. Giải quyết tranh chấp 

Nếu có bất kỳ sự khác biệt, tranh chấp hoặc yêu cầu nào theo Hợp đồng bảo hiểm này 

giữa bất kỳ nguyên đơn nào và Công ty bảo hiểm, trong trường hợp nguyên đơn muốn 

đưa vấn đề ra trọng tài, Công ty bảo hiểm sẽ đồng ý cho phép phán quyết bằng trọng 

tài theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

11. Gian lận 

Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm theo Hợp đồng bảo hiểm này nếu bất kỳ 

yêu cầu bồi thường nào được xem là gian lận hoặc nếu có bất kỳ khai báo sai nào 

được thực hiện hoặc sử dụng để hỗ trợ cho việc gian lận hoặc nếu có bất kỳ phương 

tiện hoặc thiết bị gian lận nào được Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người nào hành 

động nhân danh Người được bảo hiểm để nhận bất kỳ lợi ích nào theo Hợp đồng bảo 

hiểm này.  

12. Giới hạn trách nhiệm 

Trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không vượt quá 

toàn bộ tổng Số tiền bảo hiểm. 

13.  Điều kiện tiên quyết đối với trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo bảo hiểm này là: 

 

13.1. Thiết bị được bảo hiểm không được sử dụng hoặc cất giữ một cách có chủ 

đích ở địa điểm hoặc môi trường trái với hướng dẫn của nhà sản xuất. 

13.2. Thiết bị được bảo hiểm phải được xuất trình cho Công ty bảo hiểm hoặc đại 

lý/Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được ủy quyền của Công ty bảo hiểm tại 

thời điểm yêu cầu bồi thường và số IMEI/ số serial của thiết bị đó phải có sẵn 

để xác nhận tính hợp lệ. 

MỤC 3: PHẠM VI BẢO HIỂM 

1. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho Thiết bị di động đối với Thiệt hại vật chất 

bất ngờ xảy ra tại Việt Nam, mở rộng cho các chuyến đi trên toàn thế giới trong thời 

gian không quá 60 (sáu mươi) ngày cho mỗi chuyến đi. Hợp đồng bảo hiểm này 

không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác, hoặc chi phí, trách nhiệm 

mà Người được bảo hiểm phải chịu dưới bất kỳ hình thức nào. Các yêu cầu bồi 

thường đối với Thiết bị di động bị thiệt hại phải được khai báo cho Công ty bảo hiểm 

trong thời hạn bảo hiểm.  

2. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho Thiết bị di động tối đa đến Số tiền bảo hiểm. 

3. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ cung cấp cho Người được bảo hiểm một thiết bị thay thế 

trong trường hợp kết luận rằng thiệt hại xảy ra đối với Thiết bị di động thuộc phạm vi 

bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và Thiết bị di động không thể 



 

sửa chữa được hoặc chi phí sửa chữa vượt quá chi phí thay thế. Việc thay thế phải 

tuân theo các điều khoản và điều kiện sau: 

3.1. Công ty bảo hiểm có quyền quyết định thay thế Thiết bị di động của Người được 

bảo hiểm bằng kiểu máy hoàn toàn mới hoặc tương tự như Thiết bị di động ban 

đầu mà đã được tân trang lại gần như là “mới”. Do công nghệ ngày càng nâng 

cao, thiết bị thay thế có thể có giá thấp hơn giá của thiết bị ban đầu. Hợp đồng 

bảo hiểm sẽ chấm dứt kể từ ngày thay thế nếu thiết bị ban đầu được thay thế. 

3.2. Thiết bị thay thế có thể không cùng màu với Thiết bị di động được bảo hiểm bị hư 

hỏng. 

3.3. Trong trường hợp Công ty bảo hiểm cung cấp cho Người được bảo hiểm một thiết 

bị thay thế, Thiết bị di động bị hỏng sẽ được giao cho Công ty bảo hiểm và sẽ 

được coi là thuộc sở hữu của Công ty bảo hiểm.  

3.4. Người được bảo hiểm phải chi trả Mức khấu trừ (nếu có).  

4. Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường bằng tiền cho Người được bảo hiểm theo Hợp 

đồng bảo hiểm này, ví dụ như bồi thường nếu Thiết bị di động được sửa chữa tại 

trung tâm sửa chữa không được Công ty bảo hiểm ủy quyền. 

5. Thiết bị di động của Người được bảo hiểm sẽ được sửa chữa tại trung tâm bảo hành 

của nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được Công ty bảo hiểm chỉ 

định.  

6. Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm và / hoặc trách nhiệm liên quan đến bảo 

hành của nhà sản xuất sau khi sửa chữa nếu việc sửa chữa được thực hiện đúng theo 

các quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm. 

7. Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm phải đảm bảo thực hiện tất cả các công 

việc cần thiết để tuân theo nghĩa vụ pháp lý liên quan đến Thiết bị di động được bảo 

hiểm. 

Các bên đồng ý rằng tất cả các quyết định của Công ty bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm 

này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự cân nhắc của Công ty bảo hiểm, bao gồm nhưng 

không giới hạn việc xác định giá trị sửa chữa của việc sửa chữa đối với Thiết bị di động. 

Kết luận của Công ty bảo hiểm sẽ luôn được coi là cuối cùng. 

 

MỤC 4 : ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 

1. Hợp đồng bảo Hiểm sẽ không bảo hiểm cho Thiệt hại bất ngờ: 

 

1.1. Gây ra bởi hành động cố ý lưu trữ hoặc sử dụng Thiết bị di động trong địa 

điểm hoặc môi trường không tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất; 

1.2. Gây ra do quá điện áp. 



 

1.3. Gây ra bởi hành động phạm pháp, sử dụng sai chức năng, lạm dụng của Người 

được bảo hiểm hoặc người khác mà Người được bảo hiểm đã biết; 

1.4. Thiệt hại mang tính mỹ quan như hao mòn tự nhiên, trầy xước, móp méo, hoặc 

lỏng/mất các đồ trang trí. 

 

2. Hợp đồng bảo hiểm này cũng không bảo hiểm trong các trường hợp sau:  

 

2.1. Hư hỏng hoặc lỗi như sự cố hoặc hao mòn bộ phận trong quá trình sử dụng 

thông thường, hoặc sự giảm hiệu năng của Thiết bị di động trong quá trình sử 

dụng thông thường; 

2.2. Hư hỏng do lỗi gây ra bởi một loại virus phần mềm hoặc do lỗi phần mềm 

khác; 

2.3. Bất kỳ thiệt hại nào do cài đặt không đúng hoặc cài đặt lại hoặc xử lý sai bởi 

cửa hàng không được ủy quyền; 

2.4. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một hành động cố ý hoặc do sơ 

suất nghiêm trọng. 

2.5. Mọi hư hỏng do hao mòn tự nhiên, sử dụng thông thường, hư hại, trầy xước, rỉ 

sét, ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt hoặc sóng âm trong không khí, bao gồm cả 

khí quyển hoặc điều kiện thời tiết; 

2.6. Bất kỳ dữ liệu lưu trữ trong thiết bị di động; 

2.7. Các chi phí mà Người được bảo hiểm có thể phải chi trả cho các cuộc gọi, sử 

dụng dữ liệu hoặc sử dụng Thiết bị di động để mua hàng; 

2.8. Đối với các lỗi hoặc khiếm khuyết trong quá trình chế tạo, nguyên vật liệu, hoặc 

đang trong quá trình hoàn thiện hoặc khiếm khuyết phát sinh thêm trong quá 

trình chờ sửa chữa; 

2.9. Thiệt hại phát sinh do bảo dưỡng định kỳ, điều chỉnh, sửa đổi hoặc việc dịch vụ 

của Thiết bị di động; 

2.10. Thiết bị di động bị thu hồi bởi của nhà sản xuất; 

2.11. Trộm cắp, mất cắp hoặc mất Thiết bị di động; 

2.12. Đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc gây ra 

một phần bởi các sự kiện sau đây: 

o Quá trình ion hóa hoặc ô nhiễm phóng xạ thông qua các nhiên liệu hạt 

nhân hoặc chất thải hạt nhân từ việc đốt các nhiên liệu hạt nhân; 

o Phóng xạ, các chất độc hại, chất nổ, hoặc một phần đặc tính nguy hiểm 

khác của một vụ nổ hạt nhân, hoặc một phần hạt nhân của chúng; 

o Chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước ngoài, chiến sự (cho dù 

chiến tranh, được tuyên bố hay không), nội chiến, nổi loạn, cách mạng, 



 

khởi nghĩa, quân sự hoặc chiếm đoạt quyền lực, hoặc tịch thu, trưng dụng, 

tiêu hủy hoặc thiệt hại của sự vật theo yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan, 

hoặc là hậu quả của các trường hợp này; 

o Lũ lụt, động đất, phun trào núi lửa, sóng thần, lốc xoáy, bão và các thảm 

họa tự nhiên khác; 

2.13   Đối với bất kỳ trách nhiệm mà Người được bảo hiểm có thể phải trả cho bên 

thứ ba hoặc bất kỳ thiệt hại hay chi phí Người được bảo hiểm phải gánh chịu do 

hậu quả của việc không thể sử dụng Thiết bị di động, chẳng hạn như không sử 

dụng được dung lượng viễn thông, thời gian sử dụng dung lượng, gián đoạn trong 

công việc gây mất tiền lương, doanh thu và lợi nhuận, hoặc bất kỳ chi phí đã 

phát sinh từ việc kết nối lại thiết bị được sửa chữa hoặc được thay thế với mạng 

viễn thông. 

2.14. Bảo hiểm khác – Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất kỳ Thiệt hại 

vật chất và Thiệt hại do nước nào đã được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm 

đặc thù hoặc bất kỳ bảo hiểm Thiết bị di động khác tương tự mà Người được bảo 

hiểm đã tham gia và đã được bồi thường theo bảo hiểm đó theo bất cứ phương 

thức nào.  

 

Hồ sơ yêu cầu bồi thường 

Người được bảo hiểm cần nộp cho Công ty bảo hiểm tài liệu sau khi yêu cầu bồi 

thường 

1. Mẫu yêu cầu bồi thường 

2. Báo cáo của kỹ thuật viên của Nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được ủy quyền. 

 


