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QUY TẮC BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM  

NGƯỜI QUẢN LÝ KHO HÀNG  

 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Hợp đồng bảo hiểm của Hợp đồng này thực hiện công việc 

kinh doanh hoặc nghề nghiệp như miêu tả trong Hợp đồng bảo hiểm, dựa vào yêu cầu bảo hiểm và kê khai 

và với điều kiện Bên mua bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, Công Ty TNHH Bảo Hiểm FUBON (Việt 

Nam) (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo các quy định dưới đây. 

THỎA THUẬN BẢO HIỂM  

Hợp đồng bảo hiểm này cam kết rằng căn cứ vào Giới hạn mức trách nhiệm, các Điều kiện, Điều khoản, 

các Điểm loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc được bổ sung hoặc được thể hiện cách nào khác trên  

Hợp đồng bảo hiểm, Công ty đồng ý thay mặt Người được bảo hiểm thanh toán số tiền mà Người được 

bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho thiệt hại vật chất đối với tài sản mà Người được bảo 

hiểm chịu trách nhiệm quản lý, trông coi trong thời gian lưu kho tại các kho được Người được bảo hiểm 

quản lý tại các địa điểm được nêu cụ thể trên hợp đồng bảo hiểm phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm 

và có liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc công việc của Người được bảo hiểm đã được nêu trên hợp 

đồng bảo hiểm. 

GIỚI HẠN MỨC TRÁCH NHIỆM  

Công ty đồng ý trả những chi phí và phí tổn phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của Công ty trong việc bào 

chữa các vụ khiếu kiện nhằm vào người được bảo hiểm để yêu cầu bồi thường cho các tổn thất vật chất đối 

với tài sản mà người được bảo hiểm có trách nhiệm bảo quản.  

Tuy nhiên, Trách nhiệm của Công ty theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không vượt quá Giới hạn mức trách 

nhiệm được nêu cụ thể trên Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm. 

MỨC KHẤU TRỪ  

Mỗi tổn thất sẽ được tính toán một cách riêng biệt và sẽ trừ đi mức khấu trừ được quy định trong Hợp đồng 

bảo hiểm. 

PHẠM VI ĐỊA LÝ CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM  

Hợp đồng bảo hiểm này chỉ áp dụng đối với (những) khiếu nại về thiệt hại hoặc tổn thất vật chất đối với tài 

sản xảy ra trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong Giới hạn địa lý được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và 

theo luật pháp Việt Nam. 

ĐIỂM LOẠI TRỪ  

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với:   

 

1. Mất mát hoặc tổn thất đối với những tài sản sau đây:  

a) Tiền, séc, thư chuyển tiền, giấy nợ, tem, hối phiếu, bảng báo cáo, chứng thư, tín dụng thư, hộ chiếu, 

vé, giấy tờ quy thành tiền, chứng khoán các loại hoặc những giấy tờ có giá tương tự khác;  

b) Bản thảo, tranh, bản vẽ, vật quý hiếm, đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật;  

c) Đồ đạc bằng vàng, bạc hoặc kim loại quý khác, đá quý, ngọc trai, kim cương, đồng hồ, tiền xu và bộ 

sưu tập tem, tiền đồng và huy chương;  

d) Kính, đồ sứ, pha lê và đồ bằng pha lê, đồ bằng đất nung, sứ, cẩm thạch, đồ dễ vỡ, đồng hồ và dụng 

cụ quang học;  

e) Các loại động vật sống;  

f) Súng, đạn, chất nổ, vật liệu nổ, diêm và pháo. 

g) Khí ga dễ cháy, các chất lỏng dễ cháy, các chất đặc dễ cháy, các chất tự bốc cháy theo quy định pháp 

luật hiện hành; 

h) Tài sản thuộc quyền sở hữu của Người bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm;  

i) Bản thiết kế, vật mẫu, mô hình, khuôn, bản vẽ kỹ thuật và các tài sản tương tự.  
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2. Tổn thất hoặc thiệt hại đóng góp bởi, gây ra bởi hoặc phát sinh từ:  

a) Sự hao mòn hoặc giảm giá trị;  

b) Nấm mốc, sâu bọ hoặc côn trùng;  

c) Tổn thất trong các trường hợp bất khả kháng, khuyết tật vốn có và bản chất của tài sản hoặc do lỗi 

của người gởi hàng hóa hoặc người nhận hàng hóa;  

d) sự tự bốc cháy;  

e) ảnh hưởng của ánh sáng hoặc tình trạng không khí (bao gồm nhưng không giới hạn đối với hơi ẩm 

hoặc sương) hoặc bất kỳ nguyên nhân tác động dần dần nào khác;  

f) sự thay đổi nhiệt độ phát sinh từ sự phá hủy toàn bộ hoặc từng phần bất kỳ thiết bị làm lạnh nào từ 

bất kỳ nguyên nhân nào (bao gồm điều chỉnh sai nhiệt độ). 

g) trì hoãn, mất thị trường, mất mát trong quá trình sử dụng, khấu hao, tổn thất hậu quả hoặc gián đoạn 

kinh doanh;  

h) sự lắp đặt và lắp ráp tài sản được bảo hiểm trong quá trình hoạt động;  

i) lún, chấn động hoặc sụt, sụt lún hoặc suy yếu các trụ đỡ;  

j) đóng gói không đầy đủ hoặc không phù hợp;  

k) sự rò rỉ của bao bì hoặc container chứa tài sản, trừ khi gây ra bởi sự cố bất ngờ không bị loại trừ trong 

Hợp đồng bảo hiểm;  

l) trộm cắp không có bạo lực hoặc vũ lực đột nhập vào bên trong và/ hoặc thoát ra từ tòa nhà, ăn cắp 

vặt, mất mát không chứng minh được nguyên nhân, sự biến mất bí ẩn hoặc khai báo thiếu trong quá 

trình giao nhận hàng hóa trong kho;  

m) biên lai nhận hàng, tài liệu làm bằng chứng bị lỗi và/ hoặc thiếu sót và/ hoặc giao hàng sai;  

n) sự không trung thực của Người được bảo hiểm và/ hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm và/ 

hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan bởi hoặc dưới bất kỳ một hợp đồng dịch vụ nào với Người 

được bảo hiểm hoặc bất cứ người nào khác được giao phó chịu trách nhiệm về tài sản;  

o) hành động ác ý của Người được bảo hiểm và/ hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm và/ hoặc 

bất kỳ người nào khác có liên quan bởi hoặc dưới bất kỳ một hợp đồng dịch vụ nào với Người được 

bảo hiểm hoặc bất cứ người nào khác được giao phó chịu trách nhiệm về tài sản;  

p) sự cẩu thả của Người được bảo hiểm trong quá trình trông coi, quản lý tài sản được bảo hiểm hoặc 

trong quá trình cứu vớt và bảo vệ tài sản được bảo hiểm trong và sau bất kỳ tổn thất nào;  

q) mất mát phát sinh từ việc mua bán bất hợp pháp hoặc chuyển đổi có chủ ý hoặc cố ý hoặc tàng trữ 

tài sản sai trái của người làm công hoặc bất kỳ người nào khác của người được bảo hiểm, 

3. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm chấp nhận bồi thường theo thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản mà 

trách nhiệm này chỉ phát sinh khi có thỏa thuận đó và vượt quá nghĩa vụ bồi thường của Người được 

bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

4. Tiền phạt, các khoản phạt do không trả các khoản tiền bị phạt, hoặc các thiệt hại mang tính chất dây 

chuyền hoặc bất cứ thiệt hại phát sinh từ sự dây chuyền đó, hoặc vượt quá thiệt hại được bồi thường.  

5. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc là hậu quả của  

a) chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch hoặc hoạt động chiến sự (dù có tuyên chiến hay không);  

b) nội chiến, hoạt động binh biến, bạo động quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, hành động 

quân sự hoặc cướp quyền;  

c) luật lệ quân sự hoặc tình trạng bao vây hoặc bất kỳ sự kiện hoặc nguyên nhân nào mà xác định có 

sự công bố duy trì của luật lệ quân sự hoặc tình trạng bao vây;  

d) bất kỳ hành động của bất kỳ cá nhân nào đại diện cho hoặc có liên hệ tới bất kỳ tổ chức nào với 

những hành động trực tiếp nhằm mục đích lật đổ bởi các thế lực của bất kỳ tổ chức chính phủ hoặc 

gây ảnh hưởng đến việc này bằng khủng bố hoặc bạo lực;  

e) đình công, bãi công hoặc bạo loạn dân sự hoặc cướp bóc, sa thải có liên quan đến những sự kiện đã 

được đề cập như trên; 

6. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, đóng góp bởi, hoặc phát sinh từ:  

a) Phóng xạ Ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do quá trình 

cháy của nhiên liệu hạt nhân;  

b) Chất phóng xạ, chất độc, chất gây nổ hoặc tài sản nguy hiểm khác của của bất kỳ sự nổ phóng xạ 

nào hợp thành;  

c) bất kỳ lò phản ứng hạt nhân, nhà máy năng lượng hạt nhân hoặc bất kể thiết bị có liên quan đến sản 

xuất hoặc năng lượng nguyên tử hoặc sản xuất hoặc lưu trữ năng lượng hạt nhân hoặc chất thải hạt 

nhân;  
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7. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc là hậu quả trong lúc chất và dỡ hàng tại những nhà 

kho được liệt kê và/hoặc tại địa điểm của khách hàng và/hoặc bất cứ địa điểm nào theo như hợp đồng 

vận chuyển. 

 

ĐIỀU KIỆN  

1. Sự tuân thủ  

Điều kiện tiên quyết ràng buộc bất cứ trách nhiệm chi trả bồi thường của Công ty là Người được bảo hiểm 

phải tuân thủ đúng theo các quy định, điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm này cũng như tất 

cả các thông tin/tài liệu đã cung cấp cho Công ty trong phạm vi liên quan đến bất cứ hành động hay sự 

việc nào mà Người được bảo hiểm phải thực hiện hoặc tuân thủ.  

2. Giải thích các thuật ngữ  

Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu có) và hợp đồng bảo hiểm được hiểu chung thành một tài liệu và bất kỳ 

từ ngữ hoặc thuật ngữ mang ý nghĩa đặc trưng được đính kèm trong một phần của giấy chứng nhận bảo 

hiểm và hợp đồng bảo hiểm mang ý nghĩa đặc trưng đó ở bất kỳ nơi nào trong Hợp đồng. Nếu có bất kỳ 

sự mâu thuẫn nào phát sinh trong việc áp dụng Hợp đồng bảo hiểm này thì sự mâu thuẫn đó sẽ được giải 

quyết theo đúng luật pháp của Việt Nam. Liên quan đến bất cứ mâu thuẫn xảy ra hoặc bất ngờ đối với Hợp 

đồng bảo hiểm này, các bên đồng ý đưa ra Trung tâm Trọng tài như quy định tại mục 12 của Quy tắc này 

giải quyết.  

3. Các biện pháp phòng ngừa hợp lý  

Người được bảo hiểm sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn ngừa thiệt hại xảy ra 

đối với tài sản được bảo hiểm và sẽ áp dụng các biện pháp giữ gìn hợp lý mà phải tuân thủ theo luật pháp, 

những quy định dưới luật và những hướng dẫn được ban hành bởi bất cứ nhà chức trách địa phương nào. 

4. Thông báo khiếu nại  

i) Trong trường hợp có khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này, cần cung cấp bản photo hợp đồng vận 

chuyển và / hoặc hợp đồng lưu kho giữa Người được bảo hiểm và Người giao hàng, và thông báo 

bằng văn bản bao gồm những chi tiết đầy đủ để nhận biết về Người được bảo hiểm và cũng như 

những thông tin tương đối có thể thu thập được về thời gian, địa điểm và tình trạng của tổn thất đó, 

sẽ được Người được bảo hiểm hoặc đại diện của Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, cung 

cấp cho Công ty hoặc cho người đại diện có ủy quyền ngay khi có thể.  

ii) Người được bảo hiểm phải thông báo cho Công ty bất kỳ khiếu nại nào sắp xảy ra nếu biết, hoặc cuộc 

điều tra chính thức hoặc cuộc điều tra ngẫu nhiên mà sẽ không tránh khỏi. Nếu khiếu nại được lập 

hoặc đơn kiện được đưa ra chống lại cho Người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ NGAY 

LẬP TỨC gửi cho Công ty mọi yêu cầu, thư, thông báo xét xử, thư triệu tập, tiến trình xử và giấy tờ 

có giá trị pháp lý khác mà Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của Người được bảo hiểm đã 

nhận được.  

iii) Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của mình không được cam kết thanh toán tiền bồi thường 

nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. 

5. Thế quyền  

Công ty có quyền bào chữa hoặc giải quyết các khiếu nại trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm hoặc 

theo đuổi bất cứ vụ kiện đòi bồi thường nào hoặc tổn thất nào và sẽ có toàn quyền trong việc giải quyết 

bất cứ vụ kiện nào và trong việc giải quyết bất cứ khiếu nại nào. Người được bảo hiểm sẽ hợp tác với 

Công ty theo yêu cầu của Công ty, hỗ trợ với Người được bảo hiểm; và Người được bảo hiểm sẽ tham dự 

để nghe, tham gia tố tụng và hỗ trợ trong việc đưa ra các bằng chứng cũng như đảm bảo sự có mặt của 

nhân chứng. 

6. Quyền của Công ty  

Công ty có quyền đảm nhiệm việc bảo vệ hay giải quyết bất cứ khiếu nại nào bằng sự thỏa hiệp với tư 

cách là đại diện của Người được bảo hiểm. 

7. Các bảo hiểm khác  
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Nếu Người được bảo hiểm có Hợp đồng bảo hiểm khác bảo hiểm cho tổn thất mà được bảo hiểm bởi Hợp 

đồng bảo hiểm này thì Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với phần tỷ lệ tổn thất lớn hơn tỷ lệ giữa Giới 

hạn trách nhiệm được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm này và tổng Mức giới hạn trách nhiệm của 

tất cả các Hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực đối với tổn thất đó. 

8. Miễn trừ trách nhiệm  

Trong trường hợp có khiếu nại được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, Công ty phải trả cho Người 

được bảo hiểm, hoặc người mà Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý, số tiền Giới hạn 

trách nhiệm cho khiếu nại đó nhưng khấu trừ đi mức khấu trừ được quy định. Công ty sẽ không chịu bất 

cứ trách nhiệm nào khác đối với tổn thất đó sau khi người mà Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm 

pháp lý đã được bồi thường, nhưng trong bất cứ trường hợp nào số tiền bồi thường cũng sẽ không vượt 

quá Giới hạn mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng bảo hiểm. 

9. Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực  

Mọi quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm này sẽ bị mất 

a) Nếu bất kỳ khiếu nại nào theo Hợp đồng bảo hiểm này có sự gian lận về bất kỳ khía cạnh nào hoặc 

có bất kỳ sự khai báo nào được tạo dựng lên hay được dùng để hỗ trợ cho khiếu nại đó, hoặc Người 

được bảo hiểm hay đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng phương tiện hay thủ đoạn gian lận 

nhằm trục lợi Hợp đồng bảo hiểm này.  

b) Nếu bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra và bị khước từ mà không có kiện cáo hoặc tố tụng trong vòng 

ba tháng kể từ khi có sự khước từ đó, hoặc trong vòng ba tháng kể từ trọng tài đưa ra phán quyết.  

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  

 

10. Việc chuyển nhượng  

Quyền lợi của Người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này sẽ không được chuyển nhượng ngoại 

trừ có sự chấp nhận bằng văn bản của Công ty trừ khi được chuyển nhượng theo di chúc hoặc thực hiện 

theo pháp luật.  

11. Thông báo hủy hợp đồng 

i) Công ty có thể hủy hợp đồng này bằng thông báo bằng văn bản trong vòng 15 ngày bằng email có 

đăng ký đến Người được bảo hiểm ở địa chỉ được ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm. Việc gửi bằng 

email đã đề cập trước đây được xem như một bằng chứng thông báo. Nếu Công ty hủy Hợp đồng 

này, Công ty sẽ trả cho Người được bảo hiểm phí đã thanh toán trừ đi khoản phí bảo hiểm được tính 

theo tỷ lệ cho thời hạn mà Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. 

ii) Người được bảo hiểm có thể hủy hợp đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Công ty. 

Thời gian từ bỏ hoặc ngày hiệu lực và giờ hủy bỏ được ghi rõ trong thông báo sẽ trở thành thời hạn 

kết thúc hiệu lực Hợp đồng. Nếu Người đuợc bảo hiểm hủy Hợp đồng này, Công ty sẽ trả cho Người 

được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm đã thanh toán trừ đi khoản phí bảo hiểm được trên cơ sở phí 

ngắn hạn cho thời hạn mà Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. 

 

12. Trọng tài  

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy 

tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này” Số lượng trọng tài viên là 01 (một), địa điểm trọng tài là Tp Hồ Chí 

Minh, Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt, Luật áp dụng cho hợp đồng này là Luật Việt Nam.   

 

 


