CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hîp ®ång
b¶o hiÓm TAI N¹N con ngêi
HAN.D26.TN.16.HD……

-

Căn cứ Bộ luật dân sự (luật số:91/2015/QH13) được Quốc hội n ước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11
năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

-

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 của Quốc hội nước C ộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 09/12/2000, có hiệu thi hành từ
ngày 01/04/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh
bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

-

Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

-

Căn cứ Quyết định số 3111/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 27/9/2012 của Tổng
Giám đốc Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt về việc ban hành Điều khoản bảo
hiểm tai nạn con người.

-

Căn cứ nhu cầu nhiệm vụ của các bên.

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2016 Chúng tôi gồm có :
Một bên là

: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ

(Đơn vị tham gia bảo hiểm)
: …………………………………………………………………………..

Điện thoại
Tài khoản
Tại
Mã số thuế
Do Ông
Chức vụ

: ………………………………….
Fax: …………………
: ……………………………………………………………………………
: …………………………………………………………………………….
: ……………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………
: ………………………………………….
Làm đại diện

Một bên là

:
(Bảo Việt ……….. – Đơn vị bảo hiểm)

Địa chỉ

:

Điện thoại

:

Tài khoản

:

Tại

:

Mã số thuế

:

Fax:

Do Ông / Bà :
Chức vụ

:

Làm đại diện
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Hai bªn cïng nhau thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm cho c¸c thµnh
viªn trong ®¬n vÞ theo nh÷ng theo nh÷ng néi dung ®iÒu kho¶n díi ®©y:
Điều 1 - ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Căn cứ theo yêu cầu của Đơn vị tham gia bảo hiểm, Bảo Việt ................. nhận bảo
hiểm cho cán bộ công nhân viên và thân nhân cán bộ công nhân viên của đơn vị theo danh sách
cụ thể kèm theo Hợp đồng với các điều kiện bảo hiểm được quy định cụ thể tại Điều 2 của
Hợp đồng và nhất trí cùng nhau phối hợp cộng tác chặt chẽ để triển khai tốt công tác b ảo
hiểm cho cán bộ công nhân viên và thân nhân cán bộ công nhân viên của đơn vị.

Điều 2 - ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM
2.1. Bảo Việt ................ nhận bảo hiểm cho các thành viên thuộc Đơn vị tham
gia bảo hiểm theo Điều khoản Bảo hiểm tai nạn con người (ban hành kèm theo Quyết
định số 3111/2012/QĐ-TGĐ/BHBV ngày 27/9/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty
bảo hiểm Bảo Việt):
2.2. Các điều kiện bảo hiểm khác:
Đơn vị tham gia bảo hiểm đăng ký tham gia b ảo hi ểm và cam k ết r ằng các
thành viên đủ điều kiện tham gia bảo hiểm theo Điều khoản bảo hi ểm k ết h ợp con
người với các chi tiết cụ thể sau:
+ Số người tham gia bảo hiểm : .................. người.
(Có danh sách số người tham gia bảo hiểm kèm theo – Danh sách ng ười
được bảo hiểm là một bộ phận cấu thành và không thể tách rời Hợp đồng b ảo hi ểm
này)
+ Các nhân viên mới có ký Hợp đồng lao động với đơn vị tham gia bảo hiểm sẽ
được bổ sung vào Hợp đồng bảo hiểm này, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong
Hợp đồng với điều kiện đơn vị tham gia bảo hiểm phải thông báo (bằng văn bản) và
cam kết đóng phí bảo hiểm đầy đủ cho Bảo Việt ................. theo quy định
§iÒu 3 - Thêi h¹n b¶o hiÓm
3.1. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực kể từ khi Đơn vị tham gia bảo hiểm nộp
phí bảo hiểm đầy đủ cho Bảo Việt ............... như Điều 5 và có th ời h ạn b ảo hi ểm
trong vòng ....tháng.
3.2. Thời hạn hiệu lực bảo hiểm :
Từ
00 giờ, ngày tháng năm 20...
Đến 24 giờ, ngày tháng năm 20...
(NÕu hîp ®ång b¶o hiÓm t¸i tôc th× hiÖu lùc ®îc tÝnh tõ ngµy
ký t¸i tôc hîp đång)
§iÒu 4 - Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm
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4.1. Møc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm : ........................................
đồng/người/năm.
4.2. PhÝ b¶o hiÓm:
- PhÝ b¶o hiÓm: ........................................................... đồng.
- Tæng phÝ b¶o hiÓm: .................................................. đồng
(B»ng ch÷: ..........................................................................................)
§iÒu 5 - thêi h¹n vµ ph¬ng thøc Thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm
Đơn vị tham gia bảo hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho Bảo
Việt ................. 01 lần bằng: Chuyển khoản hoặc tiền mặt ngay sau khi ký kết hợp
đồng bảo hiểm ngay sau khi kí kết hợp đồng bảo hiểm
§iÒu 6 - Tr¸ch nhiÖm cña B¶o ViÖt Hµ néi
Bảo Việt ........... có trách nhiệm cung cấp Quy tắc bảo hiểm, hướng dẫn và giải
thích đầy đủ những quy định về bảo hiểm khi đơn vị tham gia bảo hiểm yêu cầu.
Bảo Việt ........... có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp tài liệu bảo hiểm và giải
quyết quyền lợi của người được bảo hiểm nhanh chóng, chính xác, thuận tiện theo
đúng quy định chung của pháp luật và Quy tắc bảo hiểm.
§iÒu 7 - Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm
Đơn vị tham gia bảo hiểm có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ
Bảo Việt ............ triển khai bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong đ ơn v ị. Tuyên
truyền để mọi cán bộ công nhân viên hiểu rõ mục đích, tác d ụng c ủa ch ế đ ộ b ảo
hiểm, quyền lợi của họ khi có sự cố tai nạn xảy ra, các thủ tục cần thiết khi làm b ảo
hiểm, vận động cán bộ công nhân viên tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt ............, thu phí
và lập danh sách theo mẫu của Bảo Việt ..............
Kịp thời gửi thông báo về Bảo Việt .......... khi có s ự thay đ ổi v ề đối t ượng b ảo
hiểm.
Đóng phí bảo hiểm về Bảo Việt ............... theo đúng quy định t ại Đi ều 5 c ủa
Hợp đồng bảo hiểm này.
Khi có rủi ro xảy ra, đơn vị tham gia bảo hiểm phải nhanh chóng thông báo v ề
Bảo Việt .............., cung cấp cho Bảo Việt ................ đ ầy đủ h ồ s ơ yêu c ầu b ồi
thường theo như quy định tại Điều 8.
§iÒu 8 - Hå s¬ yªu cÇu båi thêng

3

Khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, Đơn vị tham gia bảo
hiểm, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của họ phải thông báo ngay cho Bảo Việt
................ hoặc đại diện của Bảo Việt nơi gần nhất để có c ơ s ở giải quy ết ch ế đ ộ
bảo hiểm theo quy định.
Đề nghị gửi cho Bảo Việt ............. các giấy tờ sau đây trong vòng 30 ngày k ể t ừ
ngày người được bảo hiểm điều trị ổn định, ra viện hoặc chết:
- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu in sẵn của Bảo Việt).
hiểm.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người tham gia bảo
- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan chính quy ền địa phương ho ặc công

an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn).
- Các chứng từ liên quan đến việc điều trị và chi phí y tế: Giấy ra vi ện, phi ếu
điều trị, phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, phiếu mổ (trong trường hợp phải mổ), các hóa
đơn chứng từ liên quan đến điều trị y tế. Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thu ộc
sở hữu của Bảo Việt .............. sau khi đã giải quyết bồi thường.
- Giấy chứng từ và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường h ợp ng ười
được bảo hiểm chết).
- Trường hợp cần thiết, cán bộ của Bảo Việt có thể đến đơn vị giải quy ết hậu
quả tai nạn và hướng dẫn làm các thủ tục để trả tiền bảo hiểm. Bảo Việt ............. chỉ
chi tạm ứng hoặc trả tiền ngay cho nạn nhân khi đã đầy đủ các đi ều ki ện theo quy
định.
§iÒu 9 - Bæ sung, söa ®æi hoÆc huû bá hîp ®ång
Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực, Đơn vị tham gia bảo hi ểm có yêu c ầu
bổ sung tăng hoặc giảm số người tham gia bảo hiểm hoặc sửa đổi những điều kiện,
điều khoản của hợp đồng phải thông báo cho Bảo Việt ................ bằng văn bản. Bảo
Việt ............... sẽ thông báo chấp nhận hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung của Đ ơn v ị tham

gia bảo hiểm đề nghị không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ Hợp đồng phải thông báo cho bên
kia bằng văn bản cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định hủy bỏ.
Nếu Bảo Việt ............ yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng, B ảo Vi ệt ............ s ẽ hoàn tr ả
toàn bộ phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều ki ện trong th ời gian hi ệu l ực c ủa
Hợp đồng bảo hiểm chưa có khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm nào xảy ra.
Nếu Đơn vị tham gia bảo hiểm (Người được bảo hiểm) yêu cầu hủy bỏ Hợp
đồng bảo hiểm, Bảo Việt ................ sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của th ời gian còn
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lại với điều kiện trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng bảo hi ểm ch ưa có khi ếu n ại
đòi trả tiền bảo hiểm nào xảy ra
Hàng năm trước ngày bảo hiểm hết hiệu lực 30 ngày, hai bên g ặp g ỡ trao đ ổi
thống nhất các điều khoản trong hợp đồng để chuẩn bị ký tái tục hợp đồng cho năm
bảo hiểm tiếp theo. Những thoả thuận bổ sung bằng văn bản đ ược coi nh ư m ột b ộ
phận không tách rời của hợp đồng. Sau ngày quy định trên, hai bên không có ý ki ến gì
khác bằng văn bản, hợp đồng mặc nhiên được tái tục bảo hiểm cho năm tiếp theo.
§iÒu 10 - §iÒu kho¶n thi hµnh
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi n ội dung đi ều kho ản quy đ ịnh
trong hợp đồng này, bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Mọi tranh chấp giữa Bảo Việt ....... và Đơn vị tham gia bảo hiểm trong việc thực
hiên hợp đồng sẽ được giải quyết trên tinh thần gặp gỡ và trao đổi hợp tác thân thiện.
Nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra Toà án kinh tế nhân dân
Thành phố ............... để giải quyết.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên gi ữ
02 bản để thực hiện.
®¹i diÖn
®¬n vÞ tham gia b¶o hiÓm

®¹i diÖn
b¶o viÖt ........
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