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QUI TẮC BẢO HIỂM CHIẾN TRANH 
TÀU SÔNG, TÀU VEN BIỂN 

(Ban hành theo Quyết định số 0631/2005-BM/BHHH ngày 22/03/2005 
của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh) 

1.  Phạm vi bảo hiểm 
1.1 Chỉ áp dụng đối với những tàu đã được bảo hiểm theo Qui tắc bảo hiểm 

thân tàu sông, tàu ven biển (BAOMINH-CL.001-TSO) của BẢO MINH. 
Nếu Người được bảo hiểm chấp thuận trả thêm phí bảo hiểm rủi ro chiến 
tranh thì BẢO MINH đồng ý mở rộng phạm vi bảo hiểm thêm những 
tổn thất, mất mát hoặc bi ̣ bắt giữ do những rủi ro dưới đây gây ra cho tàu 
được bảo hiểm theo thời hạn hoặc theo chuyến: 

1.1.1 Chiến tranh hoặc những hành động tương tự chiến tranh, 

1.1.2 Bị cướp, 

1.1.3 Bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính tri ̣, 

1.1.4 Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào. 

1.2 Nếu tàu được bảo hiểm theo điều khoản này bị bắt giữ quá ba tháng mà 
không được trả lại thi ̀ coi như tổn thất toàn bộ thực tế. 

2. Loại trừ bảo hiểm 
2.1 BẢO MINH không chịu trách nhiệm bồi thường những hư hỏng, mất 

mát, tổn thất hoặc những chi phí có liên quan do chính các thủy thủ đoàn 
của tàu cướp hoặc bán tàu trốn ra nước ngoài. 

2.2 BẢO MINH không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào của việc: 

2.2.1 Tàu vi phạm lệnh cấm hay phong tỏa của chính phủ hoặc chính 
quyền đi ̣a phương, 

2.2.2 Vi phạm luật lệ hoặc hoạt động kinh doanh trái phép, 

2.2.3 Tàu bị bắt giữ do vi phạm hợp đồng chuyên chở hoặc do nguyên 
nhân tài chính của chủ tàu. 

2.3 BẢO MINH không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại kinh doanh khai 
thác của tàu, thuyền được bảo hiểm, kể cả trường hợp chậm trễ và kéo 
dài thời gian do rủi ro được bảo hiểm gây ra. 

3. Hủy bảo hiểm 
3.1 Trong điều kiện tàu được bảo hiểm theo thời hạn, BẢO MINH và Người 

được bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm này bằng cách gửi giấy 
thông báo trước 07 ngày. Việc hủy bỏ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong 
thông báo hủy bỏ. Tuy nhiên, trước khi giấy báo hủy bỏ có hiệu lực, nếu 
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Người được bảo hiểm và BẢO MINH lại thỏa thuận về điều kiện và phí 
mới thi ̀ bảo hiểm này lại tiếp tục có hiệu lực. 

3.2 Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động kết thúc khi tàu được bảo hiểm bi ̣ 
trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự cho dù giấy báo hủy bỏ 
có được gửi cho BẢO MINH hay không.  

3.3 Phí bảo hiểm được tính cho thời gian tàu tham gia bảo hiểm theo biểu 
phí của BẢO MINH.  

3.4 Nếu hợp đồng bảo hiểm bi ̣ hủy bỏ theo qui đi ̣nh từ Mục 3.1 đến Mục 3.2 
nói trên thì BẢO MINH sẽ hoàn lại 80% số phí đa ̃ nộp tương ứng với 
thời gian hủy bỏ hợp đồng khi người yêu cầu hủy bỏ bảo hiểm là chủ 
tàu, và hoàn lại 100% số phí bảo hiểm đa ̃ nộp tương ứng với thời gian 
hủy bỏ hợp đồng nếu BẢO MINH yêu cầu. 

4. Điều khoản đặc biệt 
Nếu điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh này có điểm nào mâu thuẫn với Qui 
tắc bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển đi kèm thì giải quyết theo Điều khoản 
bảo hiểm rủi ro chiến tranh này. 


