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 QUY TẮC BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG GÔN 
  

1.      Thoả thuận của FUBON 
Trên cơ sở phí bảo hiểm đã được thanh toán và người được bảo hiểm tuân thủ tất cả các điều khoản, 
điều kiện của đơn bảo hiểm này, bao gồm cả luật lệ giải đấu mà được đính kèm và là một bộ phận của 
hợp đồng bảo hiểm này, FUBON sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm chi phí giải thưởng mà 
Người được bảo hiểm đã trao cho người thắng giải được quy định trong Bản tóm lược hợp đồng bảo 
hiểm. 

2.      Thoả thuận của Người được bảo hiểm 
Người được bảo hiểm đồng ý ngày hiệu lực của đơn bảo hiểm này (ngày thi đấu shout-out), tất cả các 
thoả thuận cần thiết đã được thực hiện cho giải đấu hoặc hoạt động khuếch trương và Người được 
bảo hiểm đã được cấp tất cả giấy phép cần thiết cho các hoạt động đó. Người được bảo hiểm thỏa 
thuận rằng trong phạm vi hiểu biết của Người được bảo hiểm giải đấu sẽ được tổ chức không vi phạm 
bất kỳ quy định pháp luật nào của Việt Nam. 

3.      Số tiền bảo hiểm  
FUBON sẽ bồi thường tối đa, nhưng không vượt quá, số tiền bảo hiểm được quy định trong Bản tóm 
lược Hợp đồng bảo hiểm. 

4.      Các điểm loại trừ 
FUBON sẽ không chi trả bồi thờng cho giải thưởng nếu là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ: 
A.   Bất kỳ hành động không trung thực, gian lận, lừa đảo hoặc ác ý của người được bảo hiểm hoặc do 

giám đốc, lãnh đạo, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Người được bảo hiểm thực hiện. 
B.   Việc vi phạm bất kỳ luật lệ và quy định giải đấu hoặc bất kỳ điều kiện, đảm bảo nào của đơn bảo  

hiểm này mà người tham gia giải đấu lập khiếu nại đòi giải thưởng được bảo hiểm. 
C.  Bất kỳ sự thắng giải nào bởi nhân viên hoặc đại lý của người được bảo hiểm.  

5.      Phí bảo hiểm 
Phí bảo hiểm quy định tại Bản tóm lược Hợp đồng bảo hiểm phải được trả cho FUBON vào hoặc trước 
ngày hiệu lực của đơn bảo hiểm này 

  6.        Huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm 
Do đặc thù của loại hình bảo hiểm này, các bên không được phép huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm sau khi 
bảo hiểm đã có hiệu lực 

7.      Thủ tục khi có người trúng giải hoặc có dấu hiệu trúng giải 
A.  Gửi thông báo ngay lập tức cho FUBON 
B.  Hợp tác với FUBON trong việc điều tra bồi thường giải thưởng bằng cách cung cấp cho FUBON 

các hồ sơ và tài liệu liên quan mà FUBON yêu cầu hợp lý và bằng cách cho phép FUBON sao 
chụp tài liệu, cung cấp biên bản kiểm tra có chữ ký và lời tuyên thệ và trong phạm vi quyền hành 
của Người được bảo hiểm yêu cầu các bên khác có nhận thức về giải đấu, chiến dịch khuếch trư-
ơng hoặc giải thưởng cung cấp biên bản kiểm tra có chữ ký với lời tuyên thệ. 

C.  Cung cấp cho FUBON trong vòng 30 ngày kể từ ngày trao giải các bằng chứng có chữ ký và lời 
tuyên thệ. 

 8.       Điều khoản bảo hiểm trùng 
Nếu (các) giải thưởng được bảo hiểm theo đơn này cho Người được bảo hiểm cũng đồng thời được 
bảo hiểm theo một hợp đồng bảo hiểm khác không được cấp bởi Công ty bảo hiểm nêu trên, Công ty 
bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán cho người được bảo hiểm theo tỷ lệ bồi thường giải thưởng của mỗi công 
ty bảo hiểm. 

9. Điều khoản khiếu kiện FUBON 
Không hành động khiếu kiện nào được thực hiện chống lại FUBON trừ khi có sự chấp thuận của 
Người được bảo hiểm và phù hợp với tất cả điều kiện của đơn bảo hiểm và hành động đó được thực 
hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày có người trúng giải. 

 10.     Bồi thường tổn thất 
FUBON sẽ tính toán tất cả khiếu nại với Người được bảo hiểm và sẽ thanh toán trực tiếp với Người 
được bảo hiểm, trừ khi có người nào khác được chỉ định theo đơn bảo hiểm này nhận tiền bồi thường 
hoặc có quyền lợi hợp pháp nhận tiền bồi thường. Việc bồi thường giải thưởng phải được thực hiện 
trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được các bằng chứng tổn thất từ Người được bảo hiểm do 
FUBON yêu cầu cung cấp. 

11.      Huỷ bỏ hoặc gian lận 
Đơn bảo hiểm này không được bồi thường nếu Người được bảo hiểm có ý giấu giếm hoặc miêu tả sai 
các sự việc hoặc tình huống liên quan đến đơn bảo hiểm này. 

 12.      Huỷ bỏ hay thay đổi điều kiện đơn bảo hiểm 
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Việc huỷ bỏ hay thay đổi bất kỳ điều kiện nào của đơn bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực trừ khi có 
sửa đổi bổ sung đặc biệt cho đơn bảo hiểm này. 

 13.      Chuyển nhượng 
Việc chuyển nhượng đơn bảo hiểm sẽ không có hiệu lực trừ khi có sửa đổi bổ sung đặc biệt cho đơn 
bảo hiểm này 

 14.      Thế Quyền 
 Trong trường hợp tổn thất dưới đơn bảo hiểm này, Công ty bảo hiểm sẽ đươc thế quyền tất cả các 

quyền truy đòi của Người được bảo hiểm đối với các cá nhân hoặc tổ chức. Người được bảo hiểm 
phải thực hiện và giao các dụng cụ, giấy tờ và bất cứ điều gì khác cần thiết để bảo vệ những quyền lợi 
đó. 

15. Thông báo 
Các thông báo, đề xuất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm sẽ được gửi tới Bộ Phận Sản Phẩm và Dịch 
Vụ, Công ty TNHH Bảo Hiểm FUBON (Việt Nam) theo địa chỉ sau: 

           15F, REE Tower, 9 Doan Van Bo 
 Dist. 4, HCM City, Vietnam 

Tel No.: (84-8) 39435678 
Fax No.: (84-8) 39435363 

                                                                             CÁC CAM KẾT 
Các bên ghi nhận và thoả thuận rằng, các quy định dưới đây sẽ đính kèm và là một bộ phận không 
tách rời của đơn bảo hiểm bồi thường giải thưởng: 
1.      Một quan sát viên cùng với một nhân viên của FUBON sẽ chứng kiến lỗ gôn được chọn để thi 

đấu trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. 
2.      Vùng cỏ tại lỗ gôn được chọn sẽ không được thay đổi hoặc sắp xếp đặc biệt so với điều kiện tiêu 

chuẩn của các cuộc chơi thông thường. Lỗ gôn được chọn sẽ không được nằm ở vị trí nhằm tạo 
thuận lợi cho việc đánh một gậy thì vào. 

3.      Người tham gia phải là người chơi không chuyên nghiệp  
4.      Giấy chứng nhận giải thưởng sẽ được ký kết giữa quan sát viên và người chơi thành công. 
5.      Cú đánh một gậy vào lỗ gôn phải được thực hiện trong giải đấu chính thức bởi người chơi chính 

thức.  
6.      Những cú đánh thử sẽ không được cho phép và tất cả các cú đánh phải được thực hiện trong 

một vòng thi. 
7.      Mỗi người chơi chỉ được đánh một lần 
8.      Người chơi phải sử dụng một quả banh gôn theo tiêu chuẩn của cuộc thi. 

  
 


