
 

BAOMINH-CL.003-TCA  

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM  
RỦI RO CHIẾN TRANH TÀU CÁ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0001/2017–BM/HH ngày 01/01/2017 
của Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh) 

 Các rủi ro được bảo hiểm 1.

Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận của đối tượng bảo hiểm, tổn thất của ngư 
cụ được bảo hiểm khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ do những rủi ro dưới 
đây: 

1.1 Rủi ro chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự chiến tranh gây ra; 

1.2 Bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố; 

1.3 Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào; 

1.4 Tàu được bảo hiểm bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 
hoặc của nước ngoài bắt giữ; 

Tàu được bảo hiểm bị bắt giữ và không được trả lại quá 3 (ba) tháng liên tục thì 
được coi là tổn thất toàn bộ thực tế. 

 Loại trừ bảo hiểm 2.

2.1 BẢO MINH không bồi thường bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào có liên 
quan đến đối tượng bảo hiểm và ngư cụ được bảo hiểm xảy ra trong mọi 
trường hợp tàu được bảo hiểm bị cướp vì bất kỳ mục đích nào do chính 
thuyền viên của tàu được bảo hiểm thực hiện; 

2.2 BẢO MINH không bồi thường bất kỳ tổn thất nào xảy ra đối với thân 
tàu, ngư cụ được bảo hiểm trong các trường hợp sau: 

2.2.1 Tàu được bảo hiểm vi phạm lệnh cấm hoạt động, lệnh phong tỏa 
hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc  

2.2.2 Tàu được bảo hiểm hoạt động đánh bắt hải sản trái phép; hoặc 

2.2.3 Tàu được bảo hiểm bị bắt giữ do nguyên nhân tài chính của chủ tàu. 

 Điều khoản ưu tiên áp dụng: 3.

Áp dụng tất cả các quy định có liên quan trong Điều khoản bảo hiểm thân tàu cá 
(BAOMINH-CL.001-TCA) của BẢO MINH. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn 
giữa nội dung Điều khoản này với Điều khoản bảo hiểm thân tàu cá (BAOMINH-
CL.001-TCA) của BẢO MINH thì ưu tiên áp dụng và giải quyết theo Điều khoản 
này. 

 


