
 
 

QUY TẮC  
BẢO HIỂM TIỀN 

 
Hợp đồng bảo hiểm số:……………. 

 
TRÊN CƠ SỞ Người được bảo hiểm yêu cầu Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi tắt là 
Bảo Minh) bảo hiểm cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này bằng Giấy yêu cầu bảo 
hiểm và Cam kết và Người được bảo hiểm đã đồng ý rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm và Cam kết sẽ được 
coi là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm này; 
 
VỚI ĐIỆU KIỆN Người được bảo hiểm đã thanh toán hoặc đã đồng ý thanh toán cho Bảo Minh 
khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu cho việc bảo hiểm nêu trên, theo các Điều khoản, Điểm loại trừ, Giới 
hạn và Điều kiện được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm 
này, Bảo Minh đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm việc mất mát về tiền đến hạn mức tương 
ứng ghi trong Bản tóm lược Hợp đồng bảo hiểm dưới tiêu đề Hạn mức bồi thường cho mỗi vụ tổn thất 
theo các Tình huống miêu tả dưới đây do các nguyên nhân không bị loại trừ xảy ra trong lãnh thổ Việt 
Nam và trong thời hạn bảo hiểm.  
 
Tình huống 
 
(1) Tiền tại Cơ sở Kinh doanh, tiền này phải được chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền 

có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không có người. 
 
(2) Tiền dưới sự bảo quản giám sát của nhân viên của Người được bảo hiểm trong quá trình vận 

chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và Tiền lương hoặc các Thu nhập khác tại Cơ sở Kinh doanh 
của Người được bảo hiểm trong khi chờ thanh toán với điều kiện là những Tiền này phải được 
chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không 
có người. 

 
(3) Chi phí sửa chữa hoặc thoặc thế Két sắt hoặc Phòng bọc sắt (nếu chưa được bảo hiểm bởi một 

Hợp đồng nào khác) trực tiếp liên quan với bất kỳ hành động trộm cắp hoặc mưu toan trộm 
cắp.  

 
với điều kiện là ngoài giờ làm việc, Két sắt hoặc Phòng bọc sắt hoặc bất kỳ nơi cất giữ tiền nào và các 
bộ phận của chúng phải được khóa và các chìa khóa này phải được cất giữ bởi Người được bảo hiểm 
hoặc chuyên viên chuyên trách hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm, và những người này sau khi 
rời khỏi Cơ sở Kinh doanh phải mang những chìa khóa nói trên ra khỏi đó. 
 
Khái niệm 
 
Tiền Tiền mặt, ngân phiếu, các loại tiền tệ, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, 

các loại tem thư hiện hành, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, tem thu nhập, công 
trái, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, tem và phiếu miễn thuế hoặc các chứng từ đền 
bù hoặc các công cụ có thể đổi thành tiền, tất cả thuộc sở hữu của Người được 
bảo hiểm hoặc được Người được bảo hiểm thừa nhận trách nhiệm. 

  
Giờ làm việc Thời gian theo đó Cơ sở kinh doanh của Người được bảo hiểm thực sự được 

cư ngụ cho mục đích kinh doanh và trong thời gian đó Người được bảo hiểm 
và những nhân viên có nhiệm vụ giữ Tiền đang hiện diện trong Cơ sở kinh 
doanh. 
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Cơ sở kinh doanh Những tòa nhà/địa điểm mà Người được bảo hiểm đang cư ngự cho mục đích 
kinh doanh như được kê khai trong Bản tóm lược Hợp đồng bảo hiểm dưới đề 
mục “Cơ sở kinh doanh”. 

  
Két sắt hoặc 
Phòng bọc sắt Như được kê khai trong Bản tóm lược Hợp đồng bảo hiểm dưới đề mục "Két 

sắt hoặc Phòng bọc sắt". 
  
Người chủ Cán bộ quản lý và các giám đốc của Người được bảo hiểm nhưng chỉ khi làm 

việc với chức năng giám đốc. 
 
 
Cam kết về chìa khóa 
 
Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho việc mất mát Tiền từ két sắt, ngăn chứa hoặc phòng bọc 
sắt đã khóa do việc sử dụng chìa hoặc mã khóa trừ khi những chìa hoặc mã khóa này có được bằng đe 
dọa hoặc bằng bạo lực. 
 
Đây là một điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm rằng khi Cơ sở kinh doanh không có người cư ngụ, 
Người được bảo hiểm hoặc Người chủ hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm phải mang chìa khóa 
ngăn chứa két sắt hoặc phòng bọc sắt đã khóa và sổ ghi mã số khóa ra khỏi Cơ sở kinh doanh. 
 
 
NHỮNG ĐIỂM LOẠI TRỪ 
 
Bảo Minh sẽ không có trách nhiệm bội thường theo Hợp đồng bảo hiểm này đối với hậu quả trực tiếp 
hoặc gián tiếp của :  
 

1. Phương tiện vận chuyển của các Công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp; 

2. Biển thủ, cất giấu, chuyển đổi, không trung thành hoặc hành động gian dối hoặc không trung 
thực của Người được bảo hiểm hoặc các bên có quyền lợi, nhân viên hoặc đại lý hoặc các bên 
khác của Người được bảo hiểm hoặc của người có quyền lợi; 

3. Hành động cố tình hoặc bất cẩn cố tình của Người được bảo hiểm; 

4. Mất mát không có nguyên nhân, biến mất, mất mát hoặc thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê, thiếu 
hụt do lỗi hành chính hoặc kế toán hoặc chểnh mảng, hoạt động không chính xác; 

5. Trộm thông thường, trộm cắp vặt, trộm bằng lường gạt và các loại trộm cắp không bao gồm đe 
dọa vũ lực trực tiếp đối với người hoặc vật thể; 

6. Tổn thất hậu quả, mất mát hoặc thiếu hụt do mất giá hoặc biến động tiền tệ; 

7. Mất mát từ xe không có người trông coi; 

8. Khiếu nại về trách nhiệm, thương tật thân thể hoặc thiệt hại cho phương tiện chuyên chở; 

9. Mất mát, phá hủy hoặc tổn thất do hao mòn, sâu, mọt, mối hoặc các côn trùng khác; 

10. Mất mát, phá hủy hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc chậm trễ, do Hải quan 
hoặc các cơ quan chính quyền sung công hoặc cầm giữ;  

11. Mất mát, phá hủy hoặc tổn thất do chiến tranh, nội chiến, các hoạt động có tính chất chiến tranh 
(dù cho có tuyên chiến hoặc không), xâm chiếm, hành động của kẻ thù nước ngoài, hành động 
thù địch, hoạt động quân sự, hoạt động hải quân hoặc sức mạnh tiếm quyền, thiết quân luật, tình 
trạng phong tỏa, khởi nghĩa, nổi loạn, bạo động, đình công, nổi dậy quần chúng, binh biến, sung 
công hoặc phá hủy theo lệnh của Chính quyền hoặc Cơ quan chính quyền; 



Bảo Minh – Bảo Hiểm Tiền_03.06  Trang 3/5 

12. Mất mát, phá hủy hoặc tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, hoặc là hậu quả của hoặc có 
liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào bất kể các nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác tác 
động đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào khác đối với tổn thất. 

 
Cho mục đích của điều khoản loại trừ này, một hành động khủng bố được hiểu là một hành động 
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc dùng vũ lực hoặc bạo lực và/hoặc sự đe dọa dùng vũ lực 
hoặc bạo lực của bất kỳ người hoặc (các) nhóm người nào hoạt động độc lập hoặc đại diện cho 
hoặc có liên hệ với bất kỳ (các) tổ chức hoặc (các) chính phủ nào mà hành động này về mặt bản 
chất hoặc bối cảnh là nhằm hoặc có liên quan đến chính trị, tôn giáo, ý thức hệ, dân tộc hoặc các 
mục đích hoặc lý do tương tự, kể cả các ý định tác động đến bất kỳ chính quyền nào và/hoặc 
nhằm gây sợ hãi cho quần chúng hoặc một bộ phận quần chúng. 
 
Điều khoản này cũng loại trừ các tổn thất, thiệt hại, tử vong, thương tật, bệnh tật, chi phí hoặc 
phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp bị gây ra bởi, hoặc là hậu quả của hoặc 
có liên quan đến bất kỳ hành động nào nhằm kiểm soát, đối phó, ngăn chặn hoặc bằng bất kỳ 
cách nào có liên quan đến hành động khủng bố. 
 

13. (i)  Mất mát phá hủy hoặc hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi phóng xạ iôn hóa hoặc 
nhiễm bẩn phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hoặc do chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên 
liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ "đốt cháy" sẽ bao gồm bất kỳ quá trình tự 
phân huỷ nào của phản ứng phân hạch hạt nhân. 

 (ii)  Mất mát phá hủy hoặc hư hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi nguyên liệu vũ khí hạt 
nhân. 

 
 
NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHUNG 
 
Hợp đồng bảo hiểm và Bản tóm lược Hợp đồng là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của 
hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong Hợp đồng bảo hiểm, hoặc Bản tóm lược Hợp đồng, bất 
kỳ từ và cụm từ nào đã được gán cho một ý nghĩa cụ thể nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý 
nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở đâu.  
 
1. Quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không được chuyển 

nhượng cho bất kỳ một người nào khác trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Minh. 
  
2. Người được bảo hiểm phải thực thiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo đảm sự an 

toàn của Tiền và khi phát hiện bất kỳ sự kiện nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo 
Hợp đồng bảo hiểm này, phải ngay lập tức: 

 
(a) thông báo cho cơ quan công an và tạo mọi điều kiện hỗ trợ hợp lý trong việc truy tìm và 

trừng phạt thủ phạm trong việc truy tìm và thu hồi Tiền; 
(b) thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh và trong vòng bảy ngày sau đó gửi cho Bảo Minh 

một khiếu nại bằng văn bản và cung cấp những bằng chứng chi tiết về khiếu nại đó khi 
theo yêu cầu hợp lý của Bảo Minh; 

 
Trong mọi trường hợp Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào 
nếu Người được bảo hiểm không thông báo cho Bảo Minh trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra 
sự cố. 

 
3. Vào bất kỳ thời điểm nào và bằng chi phí của mình, Bảo Minh có thể sử dụng tất cả những công 

cụ pháp lý trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm để khôi phục số Tiền bị mất và số Tiền 
phải trả cho khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm phải tạo mọi điều 
kiện hỗ trợ hợp lý cho việc thực hiện mục đích trên. Bảo Minh sẽ được hưởng mọi quyền lợi với 
số Tiền tổn thất truy tìm được sau khi đã thanh toán bồi thường số Tiền đó cho Người được bảo 
hiểm và Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi việc chuyển nhượng và bảo đảm đối với số 
Tiền trên theo yêu cầu hợp lý của Bảo Minh. 

  
4. Người được bảo hiểm phải lập hồ sơ đầy đủ thể hiện tất cả số Tiền bảo hiểm (bao gồm toàn bộ 

tên của tất cả các nhân viên và số tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác trả cho họ) 
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trong sổ sách kế toán, kinh doanh của Người được bảo hiểm. Người được bảo hiểm vào bất kỳ 
thời gian nào phải cho phép Bảo Minh kiểm tra những sổ sách đó và trong vòng một tháng kể từ 
khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Minh một bản khai báo chính xác toàn bộ 
Số tiền trong vận chuyển trong thời hạn nói trên. Người được bảo hiểm cũng phải lập hồ sơ theo 
dõi toàn bộ lượng Tiền trong (những) Két hoặc (những) Phòng bọc sắt hoặc ở những nơi khác 
ngoài Két và Phòng bọc sắt. 

  
5. Khoản phí bảo hiểm liên quan đến rủi ro vận chuyển được tính trên lượng Tiền chuyên chở trong 

Thời hạn Bảo hiểm và nếu số tiền được điều chỉnh khác biệt với số tiền ước lượng theo đó số phí 
bảo hiểm đã được tính toán thì khoản chênh lệch phí bảo hiểm sẽ được thực hiện hoặc bởi việc 
Người được bảo hiểm thanh toán thêm khoản phí bổ sung cho Bảo Minh hoặc Bảo Minh sẽ hoàn 
phí với điều kiện là trong cả hai trường hợp đó, số phí bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm vận 
chuyển Tiền thanh toán cho Bảo Minh không thấp hơn khoản Phí bảo hiểm tối thiểu. 

 
6. Tất cả các quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ bị mất hiệu lực nếu khiếu nại đòi bồi 

thường của Người được bảo hiểm trên bất kỳ phương diện nào là man trá hoặc Người được bảo 
hiểm hoặc bất kỳ ai đại diện cho họ sử dụng các hành vi hoặc các thủ đoạn man trá nhằm trục lợi 
đối với Hợp đồng bảo hiểm này.  

  
7. Vào bất kỳ thời điểm xảy ra tổn thất theo Hợp đồng bảo hiểm này, nếu có một hợp đồng bảo 

hiểm khác do Người được bảo hiểm hoặc người đại diện cho Người được bảo hiểm thực hiện để 
bảo hiểm cho Tiền, trách nhiệm của Bảo Minh sẽ chỉ giới hạn theo phần tỷ lệ tương ứng của tổn 
thất đó. 

 
8. Bảo Minh có thể hủy bỏ hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này bằng cách gửi văn bản thông báo 

trước 7 ngày cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ mới nhất của họ và trong trường hợp đó phí 
bảo hiểm sẽ được điều chỉnh theo Điều kiện 5 của Hợp đồng bảo hiểm này. 

 
9. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này thì sự tranh chấp đó sẽ 

được đưa ra cho một trọng tài phán xử. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu 
hai bên không nhất trí được theo một trọng tài này thì vấn đề được chuyển cho hai trọng tài, mỗi 
bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng kể từ khi một trong hai bên gửi 
văn bản yêu cầu bên kia. Trong trường hợp một bên từ chối hoặc không chỉ định trọng tài trong 
vòng hai tháng sau khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu về sự chỉ định này thì bên kia 
được tự do chỉ định một trọng tài duy nhất; Và trong trường hợp không thoả thuận được giữa hai 
trọng tài thì hai trọng tài này sẽ bằng văn bản chỉ định một trọng tài chung để giải quyết. Trọng 
tài chung sẽ tham dự và chủ toạ cuộc họp của các trọng tài. Các bên đồng ý và thoả thuận rằng 
phán quyết của trọng tài viên hoặc trọng tài chung sẽ là điều kiện tiên quyết để khiếu nại, kiện 
cáo Bảo Minh. Nếu Bảo Minh từ chối trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng đối với Người 
được bảo hiểm và những khiếu nại đó, trong vòng mười hai tháng kể từ ngày bị từ chối, không 
được tham chiếu đến trọng tài theo điều khoản này, khiếu nại đó trên tất cả mọi mục đích sẽ 
được xem như bị từ bỏ và theo đó sẽ không được chi trả theo Hợp đồng. 
 

  
10. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ đầy đủ những điều kiện, và điều khoản bổ sung quy định 

trong Hợp đồng bảo hiểm này liên quan đến những công việc phải làm hoặc phải thực hiện cùng 
với sự xác thực của những bản kê khai, những câu trả lời trong bản yêu cầu bảo hiểm và bất kỳ 
bản kê khai bằng văn bản nào sẽ là những điều kiện tiên quyết để Bảo Minh thanh toán bồi 
thường theo Hợp đồng bảo hiểm này. 

 
 

CAM KẾT THANH TOÁN PHÍ 

1.  Bất kể điều gì có thể trái ngược với mục đích của cam kết này với điều kiện là phụ thuộc và 
không phương hại đến điều khoản số 2 được nêu ở dưới đây, các bên bằng cam kết này thỏa 
thuận điều kiện tiên quyết để Người bảo hiểm có trách nhiệm đối với Hợp đồng bảo hiểm, 
Chứng nhận tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận tạm thời là việc Người được bảo 
hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho Bảo Minh, các đại lý hay môi giới bảo hiểm liên quan  

(a)  nếu thời hạn bảo hiểm là từ 30 ngày trở lên, trong vòng 30 ngày tính từ  
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(i) ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay 
Chứng nhận bảo hiểm tạm thời;  

(ii)  ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong mỗi Sửa đổi bổ sung cấp kèm 
Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy chứng nhận tái tục hoặc Chứng nhận bảo 
hiểm tạm thời nếu ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ 
sung trùng với ngày cấp hoặc sau ngày cấp Sửa đổi bổ sung đó; hoặc  

(iii)  ngày cấp mỗi Sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng bảo hiểm gốc (nếu có), Giấy 
chứng nhận tái tục bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời nếu ngày có 
hiệu lực của phạm vi bảo hiểm theo Sửa đổi bổ sung là trước ngày cấp;  

HOẶC  

(b)  Trường hợp Bảo Minh chấp nhận thanh toán phí bảo hiểm thành nhiều kỳ, thì phí được 
thanh toán trong vòng 30 ngày tính từ  

(i)  ngày chấp nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận tái tục hay 
Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó 
các kỳ thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng 
bảo hiểm  

(ii) ngày có hiệu lực của phạm vi bảo hiểm nêu trong Sửa đổi bổ sung cấp kèm Hợp 
đồng bảo hiểm gốc (nếu có) cho kỳ thanh toán thứ nhất và tiếp theo sau đó các kỳ 
thanh toán còn lại sẽ được trả vào đúng ngày thỏa thuận ghi trong Hợp đồng bảo 
hiểm  

HOẶC  

(c) khi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm dưới 30 ngày, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng 
bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, Giấy chứng nhận tái tục hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm 
thời. 

2.  Trong trường hợp các khoản phí trên không được thanh toán đầy đủ cho Bảo Minh, các đại lý, 
môi giới bảo hiểm liên quan và không được thanh toán trong “thời hạn cam kết thanh toán phí” 
được quy định bên trên thì phạm vi bảo hiểm nêu trong Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận 
tái tục, Sửa đổi bổ sung hay Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ bị hủy bỏ và Bảo Minh chỉ 
chịu trách nhiệm trong khoảng thời gian các văn bản trên có hiệu lực đến ngày bị hủy bỏ.  

 

 

GHI CHÚ QUAN TRỌNG 

Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm một cách trung thực và đầy 
đủ tất cả các dữ liệu mà Người được bảo hiểm biết hoặc có thể biết để không bị ảnh 

hưởng đến quyền được bồi thường từ Hợp đồng bảo hiểm này 


