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TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI 

_____________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

_____________ 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG  

BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN XE CƠ GIỚI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số……../QĐ-PVIBH ngày ……/…./2016  

của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI) 
_______________ 

 

 

Trên cơ sở Chủ xe / Đại diện hợp pháp của Chủ xe / Người được bảo hiểm có yêu cầu 

và nộp phụ phí bảo hiểm đầy đủ, Bảo hiểm PVI sẽ mở rộng bảo hiểm theo các điều 

khoản bổ sung sau đây:  

1. ĐKBS 010/XCG-PVI: Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới    

Quyền lợi bảo hiểm: Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường cho phần chi phí thực tế nhằm 

khắc phục hậu quả đối với bên thứ 3 vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc 

TNDS Chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính quy định trên cơ sở mức trách nhiệm TNDS tự 

nguyện quy định tại Biểu phí hiện hành của Bảo hiểm PVI đã được Chủ xe / Người 

được bảo hiểm lựa chọn tham gia. 

Điều kiện bảo hiểm: 

- Điều khoản này chỉ được cấp với Xe có tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS Chủ xe 

cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính. 

Nguyên tắc bồi thường: 

- Bồi thường thiệt hại về người: Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả 

tiền bảo hiểm thương tật về người trong bảo hiểm xe cơ giới ban hành cùng Quy 

tắc này hoặc theo chi phí thực tế và tương ứng với mức độ lỗi của chủ xe/lái xe như 

sau:  

a. Bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật về người: 

STBT = (Tỷ lệ trả tiền x MTN tự nguyện) x Tỷ lệ lỗi  < 

Số tiền vượt quá quyền 

lợi thuộc MTN bắt buộc 

mà chủ xe đã bồi thường. 

b. Bồi thường theo chi phí thực tế: 

Chi phí thực tế bao gồm: chi phí cấp cứu, chi phí viện phí, thuốc men, mất giảm 

thu nhập, trợ cấp bồi dưỡng, chi phí mai táng (trường hợp chết) v.v… Nhưng 

trong mọi trường hợp không được vượt quá tỷ lệ trả tiền quy định tại Bảng tỷ lệ 

trả tiền bảo hiểm thương tật về người trong bảo hiểm xe cơ giới và tương ứng 

với mức độ lỗi của Chủ xe / Người được bảo hiểm / Lái xe trong vụ tai nạn. 

STBT = Chi phí thực tế x Tỷ lệ lỗi < 
Số tiền vượt quá quyền lợi thuộc MTN 

bắt buộc mà chủ xe đã bồi thường. 

- Bồi thường thiệt hại về tài sản: Ngoài số tiền được bồi thường theo quy định hiện 

hành của Bộ Tài chính về Bảo hiểm bắt buộc TNDS Chủ xe cơ giới tại thời điểm 
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bắt đầu hiệu lực bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ giải quyết bồi thường phần trách 

nhiệm tăng thêm nếu số tiền mà chủ xe đã bồi thường cho bên thứ ba vượt quá mức 

trách nhiệm bắt buộc. Số tiền bồi thường được tính trên cơ sở thiệt hại thực tế và 

mức độ lỗi của Chủ xe / Người được bảo hiểm / Lái xe nhưng không vượt quá mức 

trách nhiệm bảo hiểm đối với tài sản đã lựa chọn tham gia.  

Trường hợp Xe được bảo hiểm theo nhiều Hợp đồng bảo hiểm, ngoài việc tính 

theo quy định trên còn áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm Xe cơ giới hiện hành của 

PVI. 

 

 

 


