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QUY TẮC BẢO HIỂM NGƯỜI CHƠI GÔN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019-QĐHN-TMIV ngày 22 tháng 7, 2019 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo 

hiểm Tokio Marine Việt Nam)

XÉT RẰNG Người được bảo hiểm (không phải là người chơi gôn chuyên nghiệp và có thu nhập chủ yếu từ việc chơi, đào tạo 
và hướng dẫn gôn hoặc được câu lạc bộ gôn thuê làm chuyên gia) đã đề nghị Công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm theo Hợp 
đồng bảo hiểm này thông qua Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc bằng cách cung cấp thông tin là cơ sở của hợp đồng và được coi 
là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm này và đã thanh toán hoặc đồng ý thanh toán khoản Phí bảo hiểm cho 
bảo hiểm này. 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NÀY XÁC NHẬN rằng Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam (sau đây được gọi là Công ty 
bảo hiểm) đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm theo các quy định dưới đây phụ thuộc vào các điều khoản, điều khoản 
loại trừ và các điều kiện nêu tại Hợp đồng bảo hiểm này hoặc các sửa đổi bổ sung kèm theo Hợp đồng bảo hiểm này. 

PHẦN I – PHẠM VI BẢO HIỂM 

1. QUYỀN LỢI 1 - TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG 

1.1. Phạm vi bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về: 

(A) Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý để bồi thường cho: 

(1) Thương tật thân thể do tai nạn xảy ra đối với bất 
kỳ người nào 

(2) Thiệt hại tài sản do tai nạn 

xảy ra trong Thời hạn Bồi thường và do Người được 
bảo hiểm gây ra bởi Người được bảo hiểm trong khi 
và là hậu quả của việc chơi hoặc tập chơi gôn tại bất 
kỳ sân gôn nào. 

(B) Toàn bộ phí và chi phí kiện tụng mà bất kỳ 
bên đứng kiện nào thu hồi từ phía Người được 
bảo hiểm 

liên quan đến một khiếu nại yêu cầu Người được bảo 
hiểm bồi thường thuộc phạm vi bồi thường của 
quyền lợi này. 

(C) Toàn bộ phí và chi phí kiện tụng phát sinh khi 
có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo 
hiểm 

Với điều kiện là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo quyền lợi này đối với tất cả các khoản bồi thường phải chi 
trả cho bất kỳ người khiếu nại nào hoặc bất kỳ số lượng người khiếu nại nào liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ 
sự kiện nào hoặc liên quan đến hoặc phát sinh từ mọi sự kiện trong một chuỗi các sự kiện là hậu quả của hoặc do 
một nguồn hoặc nguyên nhân ban đầu gây ra phải không vượt quá số tiền ghi tại Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm 
là Hạn mức Bồi thường cho bất kỳ tai nạn nào. 

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, đối với trách nhiệm với Người được bảo hiểm, Công ty bảo hiểm sẽ 
bồi thường cho người đại diện của Người được bảo hiểm và trên cơ sở các giới hạn của quyền lợi này với điều kiện 
là người đại diện đó phải tuân thủ và đáp ứng các điều khoản, điều khoản loại trừ và điều kiện của Hợp đồng bảo 
hiểm như thể họ chính là Người được bảo hiểm. 

1.2. Điều khoản loại trừ 

Việc bồi thường nêu tại quyền lợi này sẽ không áp dụng đối với hoặc không bao gồm: 

a) trách nhiệm mà Người được bảo hiểm đảm nhận theo thỏa thuận lẽ ra không phải chịu trách nhiệm nếu 
không có thỏa thuận đó; 

b) trách nhiệm đối với thương tật hoặc ốm đau hoặc bệnh tật của bất kỳ người nào theo hợp đồng lao 
động hoặc học việc với Người được bảo hiểm nếu trách nhiệm đó liên quan đến thương tật hoặc ốm 
đau hoặc bệnh tật phát sinh từ và trong quá trình người đó làm việc cho Người được bảo hiểm hoặc bất 
kỳ khoản tiền nào mà Người được bảo hiểm phải trả theo luật liên quan đến thương tật hoặc ốm đau 
hoặc bệnh tật do nghề nghiệp với điều kiện là Điều khoản loại trừ này sẽ không áp dụng đối với người 
mà Người được bảo hiểm ngẫu nhiên thuê chỉ để làm người phục vụ trên sân golf (caddie). 

c) trách nhiệm liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản:  

(i) thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm; 

(ii) dưới sự trông nom hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người làm công hoặc người 
đại diện của Người được bảo hiểm. 

2. QUYỀN LỢI 2 - TAI NẠN CÁ NHÂN 
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Phạm vi bảo hiểm 

Nếu, trong Thời hạn Bồi thường, Người được bảo hiểm trong khi chơi tại bất kỳ sân gôn nào bị thương tật thân thể 
phát sinh duy nhất từ một tác động bất ngờ từ bên ngoài, mạnh và có thể nhìn thấy được, thì Công ty bảo hiểm sẽ 
bồi thường cho Người được bảo hiểm, hoặc trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thì Công ty bảo hiểm 
sẽ bồi thường cho Người thi hành di chúc hoặc Người quản lý di sản của Người được bảo hiểm khoản tiền hoặc 
những khoản tiền được quy định dưới đây với điều kiện là thương tật đó độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác 
và là nguyên nhân duy nhất gây ra: 

a) Tử vong; 

b) Mù hoàn toàn và vĩnh viễn hai mắt; 

c) Mất toàn bộ do bị cắt rời hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân hoặc một bàn 
tay và một bàn chân; 

d) Mất toàn bộ do bị cắt rời hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn một bàn tay hoặc một bàn chân và mù hoàn toàn 
và vĩnh viễn một mắt; 

e) Mù hoàn toàn và vĩnh viễn một mắt; 

f) Mất toàn bộ do bị cắt rời hoặc liệt hoàn toàn và vĩnh viễn một bàn tay hoặc một bàn chân; 

Đối với các mục từ (a) đến (f) – xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm xảy ra thương tật thân thể nói trên. 

g) Thương tật toàn bộ tạm thời do tham gia vào công việc hoặc nghề nghiệp thông thường; 

 Đối với mục (g) - VND1,050,000 mỗi tuần trong thời hạn không quá 104 tuần kể từ khi xảy ra Sự kiện được 
bảo hiểm. 

Bảo hiểm này sẽ không áp dụng đối với trường hợp tử vong, hoặc thương tật do tự tử hoặc tự gây thương tích hoặc bất kỳ 
mưu toan tự tử hoặc tự gây thương tích nào. 

3. QUYỀN LỢI 3 - THIẾT BỊ CHƠI GÔN (GỒM GẬY ĐÁNH GÔN, TÚI VÀ XE CHỞ GẬY ĐÁNH GÔN) 

3.1. Phạm vi bảo hiểm 

Nếu, trong Thời hạn Bồi thường, thiết bị chơi gôn (tài sản của Người được bảo hiểm) bị tổn thất hay thiệt hại do bất 
kỳ tai nạn hoặc rủi ro nào tại bất kỳ sân gôn nào hoặc trong quá trình vận chuyển đến sân gôn đó hoặc từ sân gôn 
đó thì Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bằng cách trả tiền hoặc khôi phục hoặc sửa chữa 
tùy theo quyết định của mình đối với tổn thất hay thiệt hại đó với điều kiện là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm 
theo quyền lợi này đối với tổn thất hoặc thiệt hại đối với bất kỳ gậy đánh gôn nào sẽ không vượt quá VND4,500,000 
và đối với mọi tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong bất kỳ Thời hạn Bồi thường nào sẽ không vượt quá hạn mức quy 
định tại Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm. 

3.2. Điều khoản loại trừ 

Việc bồi thường nêu tại quyền lợi này sẽ không áp dụng đối với và không bao gồm: 

a) tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hao mòn tự nhiên hoặc hư hỏng hoặc khấu hao dần dần; 

b) tổn thất hoặc thiệt hại đối với banh gôn sử dụng trong khi chơi; 

c) Mất cắp do trộm mà không phải là hậu quả của sự đột nhập vào hoặc tẩu thoát thực tế có sử dụng bạo lực 
hoặc vũ lực từ một phương tiện được khóa an toàn;  

d) VND650,000 đầu tiên của mỗi khiếu nại. 

4. QUYỀN LỢI 4 - TƯ TRANG CÁ NHÂN 

4.1. Phạm vi bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm bằng cách trả tiền (hoặc khôi phục hoặc sửa chữa hoặc 
thay thế tùy theo quyết định của mình) cho tổn thất hoặc thiệt hại (ngoại trừ do hao mòn hoặc hoặc hư hỏng dần 
hoặc khấu hao dần) đối với tư trang cá nhân (không phải là tài sản được bảo hiểm theo quyền lợi 3) thuộc về Người 
được bảo hiểm (không bao gồm đồng hồ, trang sức, nữ trang, ống nhòm, kính, máy ảnh, ra-đi-ô xách tay, tiền, chứng 
khoán, tem và xe cơ giới và phụ kiện) trong khi các đồ dùng đó đang ở tại bất kỳ Câu lạc bộ Gôn được đăng ký hợp 
pháp nào với điều kiện là trách nhiệm của Công ty bảo hiểm theo quyền lợi này đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại 
xảy ra trong bất kỳ Thời hạn Bồi thường nào sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định tại Bản tóm tắt Hợp 
đồng bảo hiểm. 

4.2. Điều khoản loại trừ 

Việc bồi thường nêu tại quyền lợi này sẽ không áp dụng đối với hoặc không bao gồm:  

a) tổn thất hoặc thiệt hại về tiền mặt, thẻ tiền mặt, thẻ tín dụng, tiền giấy, chứng khoán, trái phiếu, tem hoặc 
bất kỳ loại giấy tờ nào;  

b) tổn thất hoặc thiệt hại đối với đồng hồ đeo tay, trang sức, phụ kiện thuộc loại bất kỳ, kính đeo mắt, kính áp 
tròng, răng giả; 

c) tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào và 
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các thiết bị tương tự; 

d) tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ hao mòn, mẻ hoặc trầy xước, mối mọt hoặc sâu bọ, xuống 
cấp;  

e) VND650,000 đầu tiên của mỗi khiếu nại. 

5. QUYỀN LỢI 5 – BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÁNH ĐƯỢC HOLE IN ONE & ĐÁNH ĐIỂM DƯỚI TIÊU CHUẨN CỦA LỖ 3 GẬY 
(ALBATROSS) 

Phạm vi bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về chi phí chiêu đãi tại bất kỳ Câu lạc bộ Gôn được đăng 
ký hợp pháp nào, mà theo truyền thống tại đó Người được bảo hiểm phải chi trả cho các thành viên trong trường 
hợp Người được bảo hiểm thực hiện đánh bóng vào lỗ gôn chỉ bằng một cú đánh (Hole In one) hoặc đạt được điểm 
dưới tiêu chuẩn của lỗ 3 gậy (Albatross) với khoản tiền tối đa không vượt quá hạn mức quy định tại Bản tóm tắt hợp 
đồng bảo hiểm. 

6. CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC QUYỀN LỢI 

a) Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất kỳ tai nạn hoặc bất kỳ tổn thất hoặc sự phá hủy hoặc thiệt 
hại nào đối với bất kỳ tài sản nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào phát sinh từ đó hoặc bất kỳ tổn thất 
hậu quả nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ sự i-ôn hóa, phóng 
xạ hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân từ quá trình đốt cháy 
nhiên liệu hạt nhân. Vì mục đích duy nhất của điều khoản loại trừ này, quá trình đốt cháy sẽ bao gồm bất kỳ 
quá trình phân hạch hạt nhân tự duy trì. 

b) Việc bồi thường quy định tại Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không áp dụng cũng như không bao gồm bất kỳ tổn 
thất, phá hủy hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần gây ra bởi hoặc phát sinh từ 
vũ khí, vật liệu hạt nhân. 

c) Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, nội chiến, hành động 
thù địch của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn, khởi nghĩa, cách mạng hoặc lực 
lượng quân sự hoặc tiếm quyền. 

PHẦN II - ĐIỀU KIỆN CHUNG  

1. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

1.1. Chuyển nhượng 

Quyền lợi của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này chỉ được chuyển nhượng với sự đồng ý bằng văn 
bản của Công ty bảo hiểm, ngoại trừ trường hợp có quy định khác theo pháp luật và Công ty bảo hiểm đã được 
thông báo. 

1.2. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm 

Trong trường hợp Chủ hợp đồng bảo hiểm yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm này, phải gửi thông 
báo bằng văn bản tới Công ty bảo hiểm tối thiểu 30 ngày trước ngày dự định chấm dứt theo địa chỉ trên Bản tóm tắt 
Hợp đồng bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ hoàn lại 80% phí bảo hiểm của Thời hạn bảo hiểm còn lại. 

Trong trường hợp Công ty bảo hiểm yêu cầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm này, phải gửi thông báo 
bằng văn bản tới Chủ hợp đồng bảo hiểm tối thiểu 30 ngày trước ngày dự định chấm dứt theo địa chỉ thể hiện trên 
Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm hoặc theo địa chỉ cuối cùng được thông báo bởi Chủ hợp đồng bảo hiểm. Công ty 
bảo hiểm sẽ hoàn lại 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại. 

Cả hai trường hợp trên, phí bảo hiểm sẽ không được hoàn lại nếu Chủ hợp đồng bảo hiểm đã gửi bất kỳ yêu cầu bồi 
thường nào đến Công ty bảo hiểm. 

Để tránh nhầm lẫn, việc hoàn trả phí của Công ty bảo hiểm sẽ không phải là điều kiện tiên quyết đối với hiệu lực 
của ngày chấm dứt nhưng khoản thanh toán này sẽ được thực hiện ngay khi có thể. 

1.3. Thay đổi 

Trong suốt thời hạn bảo hiểm, mọi thay đổi về thỏa thuận, điều kiện và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm này chỉ 
có hiệu lực khi Sửa đổi bổ sung được cấp bởi Công ty bảo hiểm và tạo thành một phần không tách rời của Hợp đồng 
bảo hiểm này. 

1.4. Điều kiện tiên quyết 

Việc tuân thủ và thi hành đúng các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm này cũng như 
sự trung thực và đầy đủ của toàn bộ thông tin và tài liệu cung cấp cho Công ty bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng 
bảo hiểm này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy yêu cầu bồi thường, các chứng 
từ bổ sung cho yêu cầu bồi thường cũng như toàn bộ thông tin được cung cấp khác) sẽ được coi là điều kiện tiên 
quyết đối với bất cứ trách nhiệm nào của Công ty bảo hiểm để thực hiện việc thanh toán bồi thường theo Hợp đồng 
bảo hiểm này. Công ty bảo hiểm có thể từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu bồi thường mà Công ty bảo hiểm có 
thể bị ảnh hưởng do sự không tuân thủ của Người được bảo hiểm. 

1.5. Sự đồng nhất 
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Giấy yêu cầu bảo hiểm (nếu có), Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và 
bất kỳ sửa đổi bổ sung sẽ được đọc cùng nhau như một hợp đồng và bất kỳ từ ngữ hoặc cách diễn đạt có chung một 
ý nghĩa được đính kèm trong bất kỳ phần nào của Quy tắc bảo hiểm hoặc Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm sẽ mang 
cùng ý nghĩa bất cứ khi nào chúng xuất hiện. 

1.6. Yêu cầu bồi thường gian lận 

Nếu bất kỳ yêu cầu bồi thường nào theo Hợp đồng bảo hiểm này là gian trá hoặc nếu bất kỳ sự khai báo gian trá 
nào được tạo ra hoặc dùng để hỗ trợ cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào như trên, hoặc Người được bảo hiểm hay 
bất cứ người nào đại diện cho Người được bảo hiểm sử dụng các phương tiện hoặc biện pháp gian trá để trục lợi từ 
Hợp đồng bảo hiểm này, Công ty bảo hiểm sẽ lập tức hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này và không có trách nhiệm 
thanh toán cho yêu cầu bồi thường đó và/hoặc yêu cầu hoàn trả bất kỳ quyền lợi nào đã thanh toán cho Người được 
bảo hiểm. Mọi khoản phí bảo hiểm đã nhận sẽ được Công ty bảo hiểm giữ lại như là khoản bồi thường thiệt hại cho 
hành vi gian dối này.  

1.7. Phạm vi lãnh thổ 

Hợp đồng bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra trong phạm vi lãnh thổ của bất kỳ câu lạc bộ gôn hoặc 
sân gôn nào trên thề giới (loại trừ U.S.A và Canada). 

1.8. Thông báo tổn thất 

Người được bảo hiểm phải lập tức gửi thông báo bằng văn bản đến Trụ sở hoặc Văn phòng Chi nhánh của Công ty 
bảo hiểm khi nhận được thông báo hoặc phát sinh bất kỳ tai nạn, tổn thất hoặc thiệt hại nào nhưng trong bất kỳ 
trường hợp nào trong vòng một tháng kể từ khi xảy ra. Trong trường hợp bị ăn trộm, bị đột nhập, ăn cắp hoặc ăn 
cướp, Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Cảnh sát và phải thực hiện mọi biện pháp có thể để phát 
hiện và trừng phạt người hoặc những người có lỗi, truy tìm và thu hồi tài sản. 

1.9. Thông báo khác 

Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu gửi cho Người được bảo hiểm sẽ được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ của 
Người được bảo hiểm thể hiện trên Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc theo địa chỉ 
cuối cùng được thông báo bởi Người được bảo hiểm đến Công ty bảo hiểm. 

Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu gửi cho Công ty bảo hiểm sẽ được lập thành văn bản và gửi đến địa chỉ của Công 
ty bảo hiểm được thể hiện trên Bản tóm tắt hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

2. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUYẾN LỢI 1 

2.1. Thông báo bằng văn bản 

Mọi thư từ, khiếu nại, trát, lệnh và/hoặc giấy triệu tập phải được thông báo hoặc gửi cho Công ty bảo hiểm ngay khi 
nhận được. 

2.2. Giới hạn bồi thường 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bồi thường theo Phần I của Hợp đồng bảo hiểm này, Công ty bảo 
hiểm có thể chi trả cho Người được bảo hiểm số tiền bồi thường tối đa theo Hợp đồng bảo hiểm này (nhưng trong 
trường hợp đó, khấu trừ từ đó bất kỳ số tiền hoặc những số tiền nào đã bồi thường liên quan đến tai nạn đó) hoặc 
bất kỳ số tiền nào nhỏ hơn mà khiếu nại hoặc các khiếu nại phát sinh từ tai nạn đó có thể được giải quyết và sau 
đó, Công ty bảo hiểm không còn trách nhiệm nào khác đối với tai nạn đó ngoài việc thanh toán các khoản phí và 
chi phí kiện tụng theo các khoản (B) và/hoặc (C) của Quyền lợi 1 của Hợp đồng bảo hiểm này đã phát sinh trước 
ngày chi trả bồi thường. 

3. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN LỢI PHẦN 1, 3 VÀ 4 

3.1. Quyền của Công ty bảo hiểm 

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm, Người được bảo hiểm không được từ chối trách nhiệm, 
thương lượng hoặc thừa nhận, đề nghị, cam kết hoặc thanh toán liên quan đến bất kỳ tai nạn hoặc khiếu nại nào và 
nếu muốn, Công ty bảo hiểm có quyền tiếp quản và thực hiện việc biện hộ cho bất kỳ khiếu nại nào nhân danh 
Người được bảo hiểm hoặc tố tụng nhân danh Người được bảo hiểm bằng chi phí riêng của mình và vì lợi ích riêng 
của mình cho bất kỳ khiếu nại đòi bồi thường hay cho tổn thất nào hoặc chống lại bất kỳ người nào và có toàn 
quyền trong quá trình tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào và trong quá trình giải quyết bất kỳ khiếu nại nào và 
Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ mà Công ty bảo hiểm có thể yêu cầu. Nếu Người được 
bảo hiểm từ bỏ quyền thì Người được bảo hiểm sẽ chịu mọi phí tổn. 

3.2. Phòng ngừa hợp lý 

Người được bảo hiểm phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo vệ và duy trì tài sản được bảo hiểm theo Hợp 
đồng bảo hiểm này ở tình trạng hiệu quả và tại mọi thời điểm, Công ty bảo hiểm có quyền tự do tiếp cận để kiểm 
tra tài sản đó. 

3.3. Đóng góp bồi thường 

Nếu tại thời điểm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, có bất kỳ bảo hiểm nào khác do Người được bảo hiểm hoặc nhân 
danh Người bảo được hiểm thực hiện, Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm khoản bồi thường không nhiều hơn 
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phần tỷ lệ của mình trên tổng số tiền bảo hiểm phải trả đối với mỗi tổn thất. 

Trong mọi trường hợp, Công ty bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm thanh toán nhiều hơn mức giới hạn trong 
Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm. 

4. ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUYỀN LỢI 2 

4.1. Nếu Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể làm phát sinh quyền được bồi thường theo bất kỳ điều khoản nào 
từ (a) đến (f) của quyền lợi 2 – phần 1 của Hợp đồng bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm sẽ không được bồi 
thường theo các điều khoản khác của Quyền lợi đó và Công ty sẽ không có trách nhiệm nào khác đối với bất kỳ 
thương tật nào sau đó sau khi Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể làm phát sinh quyền được bồi thường 
theo bất kỳ điều khoản nào từ (a) đến (f) của quyền lợi 2 – phần 1. 

4.2. Người được bảo hiểm phải cung cấp tất cả các giấy chứng nhận, thông tin và bằng chứng mà Công ty bảo hiểm yêu 
cầu bằng chi phí của Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người khởi kiện nào theo Hợp đồng bảo hiểm này và phải 
theo mẫu và có tính chất do Công ty quy định, Người được bảo hiểm phải tuân theo sự kiểm tra y tế do đại diện của 
Công ty bảo hiểm thực hiện bằng chi phí của Công ty bảo hiểm liên quan đến bất kỳ thương tật thân thể bị cáo buộc 
nào với mức độ thường xuyên theo yêu cầu. Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, Công ty bảo hiểm có 
quyền tiến hành khám nghiệm tử thi bằng chi phí riêng của mình trừ trường hợp pháp luật không cho phép. 


