
BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE Ô TÔ 

1. Đối tượng bảo hiểm 

Trách nhiệm dân sự (TNDS). 

2. Người được bảo hiểm 

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Chủ xe cơ giới (tổ chức, cá nhân) là chủ sở hữu xe cơ giới hoặc được chủ sở hữu xe cơ giới giao 

chiếm hữu, sử dụng hợp pháp, điều khiển xe cơ giới. 

3. Phạm vi bảo hiểm 

- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. 

- Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ 

giới gây ra. 

4. Các loại trừ bảo hiểm 

- Hành động cố ý của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại. 

- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy. 

- Lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp. 

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn. 

- Chiến tranh, khủng bố, động đất. 

- Thiệt hại đối với vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, 

thi hài, hài cốt. 

5. Mức trách nhiệm bảo hiểm 

- Đối với thiệt hại về người: 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn. 

- Đối với thiệt hại về tài sản (do xe ô tô gây ra) : 100.000.000 đồng/1 vụ tai nạn. 

6. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm 

- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng 

nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm. 

- Thời hạn bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Trong một số trường hợp cụ thể, thời 

hạn bảo hiểm có thể dưới 1 năm. 

Chi tiết Nghị định 03/2021/NĐ-CP xem tại :   
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=deta
il&document_id=202408  

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202408
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202408


BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI, PHỤ XE VÀ TAI NẠN NGƯỜI NGỒI TRÊN XE Ô TÔ 

1. Đối tượng bảo hiểm 

Con người. 

2. Người được bảo hiểm 

Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe cơ giới 

3. Phạm vi bảo hiểm 

Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá 

trình xe đang tham gia giao thông. 

4. Các loại trừ bảo hiểm 

Người được bảo hiểm có hành động cố ý tự gây tai nạn, tham gia đánh nhau trừ khi xác nhận đó là hành 

động tự vệ, sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia vượt nồng độ theo quy định của pháp luật, sử dụng 

ma túy và chất kích thích tương tự khác, bị cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, bị ngộ độc thức ăn, đồ uống 
và sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. 

5. Mức trách nhiệm bảo hiểm 

Theo Quy tắc bảo hiểm đính kèm tại link: 

http://file.baohiempvi.com.vn/Downloads/9A52F42DAEE64EA7899B03893D8EFBFB/1/QTBH%

20Tu%20nguyen%20Xe%20o%20to_2020.01.pdf 

6. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm 

- Thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Giấy chứng nhận bảo hiểm được ghi cụ thể trên Giấy chứng 

nhận bảo hiểm nhưng không được trước thời điểm chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm. 

- Thời hạn bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.  

7. Biểu phí 

Số tiền bảo hiểm/người/vụ Tỷ lệ phí (không áp dụng VAT) 
10,000,000 – 100,000,000 VNĐ 0.1% 

- Trong mọi trường hợp, tổng mức trách nhiệm/xe không vượt quá 10 tỷ đồng. 

- Đối với xe chở người kinh doanh vận tải chỉ cấp Bảo hiểm cho Lái xe/ Phụ xe (hành khách 

vận chuyển trên xe được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm bắt buộc/ tự nguyện TNDS của 

chủ xe cơ giới). 

 

 

 



TONG CONG TY BAo HIEM PVI eQNG HoA xA HOI em) NGHIA VIi;:T NAM
DOcl~p - Tv do - Hanh phuc

BANG TV LIt TRA TIEN BAo HIEM THUONG TAT VE NGU(lI. .
TRONG BAo HIEM TV NGUY:¢NMO TO - XE MAy

(Ban hanh kem thea Quyet dinh s6.dUdQlJ-PVIBH ngay.rtd.thimg ..~frlqiim2020 cua
Tang giam dae Tang cong ty Baa hiim PVlj

LO~I THUO'NG T~T TY L:¢ (%)

I. THUO'NG T~ T ToAN BO
1. Mil hoac mat hoan toan hai mat 100%
2. Rbi IOl;Ul tam thAn hoan toan khong th€ chua diroc 100%
3. Hong hoan toan chirc nang nhai va noi 100%
4. M~t hoac li~t hoan toan hai tay (tir vai hoac khuyu xuong) hoac hai chan (nr 100%

hang hoac dAugbi xuong)
5. M~t ca hai ban tay hoac hai ban chan, hoac m~t mot canh tay va 1 ban chan, 100%

hoac m9t canh tay va mot cang chan, hoac mot ban tay va mot cang chan, hoac
m9t ban tay va m9t ban chan.

6. M~t hoan toan kha nang lao d9ng va lam viec (toan b9 bi te liet, bi thuong dftn 100%
d~n tinh trang nfun liet giirong hoac dftn d~n tan t?t toan b9 vinh vi€n)

7. e~t toan b9 m9t ben ph6i va m9t phAn ph6i ben kia 100%
II. THUO'NG T~T BO PH~N

A

A. CHITREN
8. Mat m9t canh tay til vai xuong (thao khap vai) 75 - 85%
9. e~t C\ltcanh tay tir du6'i vai xubng 70 - 80%
10. e~t C\ltm9t canh tay tir khu)'u xubng (thao khap khu)'u) 65 -75%
11. M~t tn;mm9t ban tay hay nam ngon cua m9t ban 60 -70%
12. M~t 4 ngon tay tren m9t ban 40 - 50%
13. M~t ngon cai va ngon tro 35 -45%
14. M~t 3 ngon tay : Ngon tro, ngon giua va ngon den nhftn 30 - 35%
15. M~t 1 ngon cM va 2 ngon khac 35 -40%
16. M~t 1 ngon cai va 1 ngon khac 30 - 35%
17. M~t 1 ngon tr6 va 2 ngon khac 35 -40%
18. M~t 1 ngon tr6 va 1 ngon giua 30 - 35%
19. M~t m9t ngon cai va m9t dbt ban 25 - 30%

M~t m9t ngon cai 20 -25%
M~t ca dbt ngoai 10 -15%
M~t 1/ 2 dbt ngoai 07 -10%

20. M~t m9t ngon tr6 va mN m9t dbt ban 20-25%
M~t m9t ngon tr6 18 -22%
M~t 2 dbt 2 va 3 10 -12%
M~t dbt 3 08 -10%

21. M~t trQn m9t ngon giua ho~c ngon de9 nhftn (ca m9t dbt ban) 18 - 22%
Mat m9t ngon giua ho~c m9t ngon nhan 15 - 18%
M~t 2 dbt 2 va 3 08 - 12%
M~t dbt 3 04 -07%

Baa hiim PVI - Bang tY l¢ tra tiJn baa hdm thtr071gt(it - 2020 1/6



------ ----- -------------

22. Mat hoan toan mot ngon lit va dot ban
M~t ca ngon lit
Mat 2 d6t 2 va 3
M~t d6t 3

23. Cirng khop ba vai
24. Cirng khop khuyu tay
25. Cirng khop c6 tay
26. Gay tay can lech hoac m~t xirong lam chi ngan tren 3 em va chirc nang quay

s~p ngira han chS hoac tao thanh khop gia
27. Gay xirong canh tay (y c6 giai ph~u, can x~u, han ch~ cu dong khop vai
28. Gay xuong canh tay: - Can t6t, cu dQng binh thuong

- Can xau, teo co
29. Gay 2 xirong dng tay
30. Gay 1 xirong quay hoac tru
31. Kh&p gia 2 xirong
32. Kh&p gia 1 xirong
33. Gay dAudiroi xirong quay
34. Gay mom tram quay hoac tru
35. Gay xirong c6 tay
36. Gay xuong d6t ban (tuy mire dQtir 1 d~n nhieu d6t)
37. Gay xirong don: - Can t6t

- Can x~u, cimg vai
- Co chen ep thAn kinh mil

38. Gay xirong ba vai: - Gay va, khuyet phAn than xuang
- Gay va nganh ngang
- Gay va phAn kh&p vai

39. Gay xuang ngon tay (tuy muc dQtu 1 d~n nhiSu ngon)
B.CHIDum
40. Mat 1 chan til hang xuong (thao kh&p hang 1 dili)
41. Cat C\1t1 dili : - 1/3 tren

- 1/3 giua ho~c du6i
42. C~t C\1t1 chan til g6i xu6ng (thao kh&p g6i)
43. Thao kh&p c6 chan ho~c m~t 1 ban chan
44. M~t xuang sen
45. M~t xuang got
46. M~t do~ xuang chay, mac gay kh&p gia cimg chan
47. M~t do~ xuang mac
48. M~t m~t ca chan: - M~t ca ngoai

- M~t ca trong
49. M~t ca 5 ngon chan
50. M~t 4 ngon ca ngon cM
51. M~t 4 ngon tm ngon cai
52. M~t 3 ngon, 3-4-5
53. M~t 3 ngon, 1-2-3
54. M~t 1 ngon cai va ngon 2
55. M~t 1 ngon cai
56. M~t 1 ngon ngoai ngon cai
57. M~t 1 d6t ngon cai
58. C(mg kh&p hang
59. C(mg kh&p g6i
60. M~t phAn 100 xuang banh che va gi6i hc;tnnhiSu kha nang du6i cimg chan tren

dili

15 - 20%
10 -15%
08 -10%
04 - 07%
25 -35%
25 - 35%
25 - 35%
25 - 35%

35 -45%
15 - 25%
25 - 30%
12 -25%
10 -20% .~

b
25 -35% >;/

.'15 -20% iO
10 -18%
08 - 15% \10 -18%

.~08 -15%
08 -12%
18 - 25%
30 - 35%
10 - 15%
17 -22%
30 -40%
03 -12%

75 - 85%
70 - 80%
55 -75%
60-70%
55 - 65%
35 -40%
35 -45%
35 -45%
20 - 30%
10 -15%
15 -20%
45 - 55%
38 -48%
35 -45%
25 -30%
30 -35%
20 -25%
15 - 20%
10 -15%
08 -12%
45 - 55%
30-40%
45 - 55%
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61. Gay chan can lech hoac mat xirong lam ngan chi
- it nhat 5 ern
- tu 3 - 5 cm

62. Liet hoan toan day th~n kinh hong khoeo ngoai
63. Liet hoan toan day than kinh hong khoeo trong
64. Gay xirong dui 1/3 gitra hoac diroi

- Can tot
- Can x~u, true lech, chan dang hoac khep, teo CCY

(Truong hop phai mb duoc thanh toan mire t6i da)
65. Gay 1/3 tren hay cb xirong dui (Truong hop mb duoc thanh toan t6i da)

- Can t6t, true thang
- Can x~u, chan veo, di dau, teo CCY

66.Khop gia cb xuong dui
67. Gay 2 xirong cang chan (chay +mac)
68. Gay xirong chay
69. Gay dean mam chay
70. Gay xirong mac
71. DUt gan banh che
72. Va xirong banh che (tnrong hop mb thanh toan t6i da)
73. Va xirong banh che bi cirng khop g6i hoac teo CCY tir dAu (tuy thea mire dQ)
74. DUt gan Achille (da n6i l~i)
75. Gay xuang d6t ban (tuy thea muc dQtu 1 d~n nhi~u d6t)
76. Va xuang got
77. Gay xuang thuy~n
78. Gay xuang ngon chan (tuy muc dQtu 1 d~n nhiSu d6t)
79. Gay nganh ngang xuang mu
80. Gay \l ng6i
81. Gay xuang canh ch~u 1 ben
82. Gay xuang ch~u 2 ben, mea xuang ch~u (tuy muc dQanh hUCmgd~n sinh de)
83. Gay xuang cilng: - Khong r6i lo~ CCY tron

- Co r6i lo~n CCY tron

40-45%
35 -40%
35 -45%
25 -35%

20 - 30%
30-40%

25 -35%
35 -45%
45 - 55%
20 - 30%
15 -22%

~
') .
./

15 - 25%
10-20% ."\l
15 - 25% ..

If.

10 -20% 225 -30%
15 - 20%

:-...
J (

07 -12%
';;:::;

15- 25%
15- 22%
04 -12%
25 - 32%
25 -30%
20 - 30%
40-60%
10-15%
25 - 35%

35 -40%
45 -60%
30 -40%
45 -60%
10 -17%
25 -45%

C.CQTSONG
84. Cat bo cung sau: - Cua 1 dot song

- Cua 2 - 3 d6t s6ng tra len
85. Gay xyp than 1 d6t s6ng (khong li~t tuy)
86. Gay xyp than 2 d6t s6ng tra len (khong li~t tuy)
87. Gay va mom gai ho~c mom ben: - Cua 1 d6t s6ng

- Cua 2 - 3 d6t s6ng

D.SQNAO
88. Khuyet xuang SQ(chua co bieu hi~n than kinh, tam than):

+DuOng kinh du6i 6 cm
+DuOng kinh tu 6 - 10 cm
+DuOng kinh tren 10 cm

89. R6i lo~ ngon ngfr do anh hUCmgcua v~t thuang d~i nao:
+Noi ngQng, noi l~p kho khan anh hUCmgd~n giao ti~p
+Khong noi duQ'c (cam) do tbn h~i vilng Broca
+M~t kha nang giao dich b~ng chii vi~t (m~t nh~n bi~t vS ngon ngu do tbn h~i
vilng Wernicke

90. LQt da d~u toan bQ (1 phk thea ti l~)
91. V~t thuang SQnao ha:

- Xuang bi nUt r~

25 -40%
40 -60%
50 -70%

30-40%
60-70%
55 -70%

45 - 55%

40 - 50%
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- Lim xirong SQ
- Nhi~u manh xuong di sau vao nao

92. ChfuI thuong SQnao kin:
+Va vom SQ(duong ran mrt thirong, 15mhoac lun xuong)
+Va xuong Ian xuong n~n SQkhong co li~t day thfuI kinh a n~n SQ
+Va xuong Ian xuong nen SQ,liet day thAn kinh a nen SQ

93. ChfuI thuong nao:
+ Chan dl)ng nao
+ Phu nao
+Gi~p nao, dep nao
+Chay mau khoang diroi nhen
+Mau tu trong SQ(ngoai man_gcirng, trong mang cirng, trong nao)

E. LONG NGVC
94. Cat bo 1- 2 xirong suon
95. C~t bo til 3 xirong siron tro len
96. C~t bo doan m6i xuong suon
97. Gay 1 - 2 xuong suon
98. Gay 3 xuong siron tro len
99. Gay xirong uc don thuan (chirc nang phan tim va ho hApbinh tlnrong)
100. Me hoac ran xuong ire
101. C~t toan bl) ml)t ben ph6i
102. C~t nhieu thuy ph6i a 2 ben, DTS giarn tren 50%
103. Cat nhieu thuy ph6i a 1 ben
104. C~t 1 thuy ph6i
105. Tran dich, khi, mau mang ph6i (chi chQc hut don thufuI)
106. Tran khi, mau mang ph6i (phai dful luu m6 dm mau)
107. T6n thuong cac van tim, vach tim do chfuI thuong (chua suy tim)
108. Khau mang ngoai tim:

- Ph~u thu~t ket qua h~ che
- Ph~u thu~t ket qua t5t

G.BVNG
109. Cat toan bl) d~ day
110. C~t do~n d~ day
111. C~t gfuIhet rul)t non (con l~i dum 1m)
112. C~t do~ rul)t non
113. C~t toan bl) d~i trang
114. C~t do~ d~i trang
115. C~t b6 gan phai don thuAn
116. C~t b6 gan trai don thufuI
117. C~t ph§.n thuy gan, tuy vi tri, s5 Im;mgva ket qua ph~u thu~t
118. C~t b6 mi m~t
119. C~t b6 la lach
120. C~t b6 duoi tl,ly, lach
121. Khau 16thirng d~ day
122. Khau 16thirng rul)t non (tuy thea milc dl) 116 hay nhi~u 16thirng)
123. Khau 16thirng d~i trang
124. D\lfig r~p gan, khau gan
125. Khau v6 la lach
126. Khau t\1Y
H. CO QUAN TIET NI."E:U,SINH DVC
127. Cat b6 1 th~, th~ con l~i binh thuOng

Bao hiim PVI - Bang tY l¢ tra ti€n bao hdm thu07Igt{it- 2020

30-40%
50-60%

20 -30%
30-40%
40 - 50%

08 - 15%
40 - 50%
50 - 60%
40 - 50%
30 -40%

15 - 20%
25 - 35%
8-10% c
7-12%
15 - 25% -~O
15 - 20% )I-

10 -15% '~

70 - 80%
65 -75% lAY
50 - 60%

._
35 -45%
04 -10%
20 -30%
50 - 60%

60 -70%
35 -45%

75 - 85%
50 -60%
75 - 85%
40 - 50%
75 - 85%
50 -60%
70 - 80%
60 -70%
40-60%
45 - 55%
40 - 50%
60 -70%
25 -35%
30 -45%
30-40%
35 -45%
25 - 35%
30 - 35%

50 -60%
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128. Cat be 1 than, than con lai bi ton thuong hoac benh ly 70 - 80%
129. C~t 1 phk th~ trai hoac phai 30 -40%
130. Ch§.nthirong th~n (tuy thea mire dQva 1 hoac 2 ben)

- Nhe (khong phai xu ly di;ichieu, thea doi diroi 5 ngay) 04 -08%
- Trung binh (phai dung thuoc di;ictri, thea doi tren 5 ngay) 10 -15%
- Nang (co dung r~p, phai can thiep ngoai khoa) 47 - 55%

131. C~t 1 phan bang quang 27 -35%
132. M6 thong bang quang vinh vi~n 70 - 80%
133. Khau 16thung bang quang 30 - 35%
134. M~t dirong v~t va 2 tinh hoan a nguoi

- Diroi 55 tu6i chua co con 70 - 80%
- Diroi 55 tu6i co con r6i 55 -65%
- Tir 55 tu6i tro len 35 -40%

135. C~t be da con va buong tnrng 1 ben a ngiroi
- Diroi 45 tu6i chua co con 60 -70%
- Duoi 45 tu6i co con r6i 30-40%
- Tu 45 tu6i tro len 25 - 30%

136. C~t vu a nu: - duoi 45 tu6i: + 1 ben 20 - 30%
+2 ben 45 - 55%

- tir 45 tu6i tro len: + 1 ben 15 -20%
+2 ben 30-40%

I. MAT
137. Mat hoac mu hoan toan 1 mat

- Khong l~p diroc m~t gift 55 - 65%
- L~p diroc m~t gift 50 - 60%

138. MQtm~t thi lire con dSn 1110 30 -45%
139. MQtm~t thi l\!'c con tir 2/10 dSn 4/10 12 -20%
140. MQtm~t thi l\!'c con tir 5/10 dSn 7110 07 -15%
141. M~t hoi;icmu hoan toan 1 m~t nhung tru6c khi xfty ra tai n~n da m~t hoi;ic 80 -90%

mumQtm~t
K. TAl - Min - HQNG
142. Diec 2 tai : - Hoan toan khong ph\lc hoi dm;rc 75 - 85%

- Ni;ing (Noi to hoi;icthet vao tai con nghe duQ'c) 60 -70%
- Vira (Noi to cach 1-2 m con nghe duQ'c) 35 -45%
- Nhy (Noi to cach tir tren 2 - 4 m con nghe duQ'c) 15 - 25%

143. DiSc 1 tai: - Roan toan khong ph\lc h6i duQ'c 30-40%
- Vira 15 - 20%
-Nhy 8 -15%

144. M~t vanh tai 2 ben 20-40%
145. M~t vanh tai 1 ben 10 - 25%
146. S¥o rum vinh tai, chit h¥P 6ng tai 20 -25%
147. M~t mlii, bien d~ng mlii 18 -40%
148. Vet thuong hQng s¥o h¥P inh huang dSn nU6t 20 -40%
L.RANG-HAM-M~T
149. Mat 1phan xuong ham tren va 1phan xuong ham dum illcinh cao tra xuong:

- Khac ben 80 - 90%
- Cung ben 70 - 80%

150. M~t toan bQxuong ham tren hoi;icdu6i 70 - 80%
151. M~t 1 phk xuong ham tren hoi;ic 1 ph~n xuong ham du6i (tir 1/3 den 112 bi 35 -45%

m~t) illcinh cao tra xu6ng
152. Gay xuong ham tren va ham dum can x~u_g~ sai kh6p c~n nhai, an kho 30 -35%
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153. Gay xuong go rna, cung tiep xuong ham tren hoac xuong ham diroi gay r6i
loan nhe khop can va chirc nang nhai.

154. Khop ham gia do kh6ng lien xuong hay khuyet xuong
155. MAt rang: - Til 8 cai tro len kh6ng l~p duoc rang gia

- Til 5 - 7 rang
- Til 3 - 4 rang
- Til 1 - 2 rang

156. MAt 3/4 lum con g6c lucri (til duong gai V tro ra)
157. MAt2/3 lum til dAu lucri
158. MAt 1/3 lucri anh huang d€n phat am
159. MAt 1 hk nho hroi duoi 1/3 anh huon hat am
M. vET THUONG PHAN MEM , BONG
160. Vet thuong phan mem (VTPM) bao g6m rach da, rach niern mac, bong gan,

sai khop .. kh6ng anh huang toi co nang (tuy theo mire d(>nang, nhe, nhieu, it)
161. VTPM gay dau, rat, te, co keo (tuy rmrc d(>r(>nghep, nhieu it), anh huang d€n

gan, co, mach mau Ion, thAn kinh
162. VTPM a ngirc, bung anh huang d€n h6 hAp
163. VTPM de lai seo sa cirng lam bien dang m~t gay tro ngai d€n an, nhai va cir

d(>ngc6
164. VTPM khuyet hang Ian a chung quanh h6c mieng, v€t thuong m6i va rna anh

huang nhieu d€n an u6ng.
165. MAt 1 phk ham €ch lam th6ng gifra mlii va mi~ng
166. Bong n6ng (d(>I, d(>II)

- Di~n tich du&i 5%
- Di~n tich til 5%-15%
- Di~n tich tren 15%

167. Bong sau (d(>III, d(>IV, d(>V)
- Di~n tich du&i 5%
- Di~n tich til 5%-15%
- Di~n tich tren 15%
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15 -25%

20-25%
30-40%
15 - 25%
8-12%
3 - 6 %
75 - 85%
50 - 60%
15 - 25%
10 -15%

02 -12%

12 -25%

35 -45%
40 -60%

50-60%

20- 30% v

;3-7%
10 -15%
15 - 25%

~~

20 - 35%
35 -60%
60 - 80%
100%
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