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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG Tư 1
Quy định Quy tắc, điều khoản, biếu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xc cơ giới

Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy
định quy tắc, diều khoản, biếu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách

nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ
ngày dăng Công báo 2 , được sửa đổi bổ sung bởi:
- Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy
định Quy tắc, điều khoản, biếu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày
25/5/20(39 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết
toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012.
- Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ
Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày
25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết
toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số
103/2009/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2014.
Căn cứ Nghị định số 118/2008/ND-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Văn bán này dược hợp nhất từ 03 Thông tư sau:
- Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quv tắc, điểu khoản, biểu
phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực kể từ ngày
24/01/2009;
- Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số
126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách
nhiệm báo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/Tr-BTC ngày
25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bào hiếm xe cơ giới,
có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012;
- Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 11/4/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và
mức trách nhiệm bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/ĨT-BTC ngày
25/5/2009 cùa Bộ Tài chính quy định việc quán lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và
Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sứa đổi, bô sung Thông tư số 126/2008/11BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2014.
Văn bản hợp nhất này không thay thế 03 Thông tư trên.
' Công báo số 15 - 16/09-01-2009/VBQPPL/QĐ-BTC/35
!
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Căn cứ Nghị định số 103/2008/ND-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của
Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau 3:
I QUY ĐỊNH CHUNG
l Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Quy tắc, điều khoản, biếu phí và mức trách nhiệm
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chủ xe cơ giới, doanh
nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của
chủ xe cơ giới và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tuân thủ các
quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

' - Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TTBTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chinh quy định Quy tắc, điểu khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm
bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài
chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có căn cứ như sau:
"Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị đinh số 103/2008/ND-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bào hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửaa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TTBTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm
bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (sau đây gọi tắt là "Thông tư số 126/2008/TT-BTC") và Thông
tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết
toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (sau đây gọi lắt là "Thông tư số 103/2009/TT-BTC").
- Thông tư số 43/2014/1T-BTC ngày 11/4 /2014 của Bộ Tài chính sứa đối, bổ sung một số điều cùa Thông tư số
126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biếu phí và mức trách nhiệm bảo
hiẻm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/7T-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài
chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiếm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TTBTC ngày 12/9/2012 cùa Bộ Tài chỉnh sửa đổi, bố sung Thông tư số 126/2008/TI'-BTC và Thông tư số 103/2009/TTBTC có căn cứ như sau:
"Căn cứ Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghi định số /03/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bào hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Căn cứ Nghị định số 214/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 103/2008/ND-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về báo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quán lý, giám sát bảo hiểm;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TTBTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chinh quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm
bắt buộc trách nhiệm dân sự cảa chủ xe cơ giới (sau dây gọi tắt là "Thông tư số 126/2008/TT-BTC"), Thông tư
số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán
Quỹ bào hiểm xe cơ giới (sau dây gọi lắt là "Thông tư số 103/2009/TT-BTC") và Thông tư số 151/2012/TT-BTC
ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TI-BTC (sau đây gọi
tắt là "Thông tư số 151/2012/TT-BTC").
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2. Đối tượng áp dụng

2.1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam.
2.2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xc cơ giới theo quy định của pháp luật.
3. Giải thích từ ngữ

3.1. "Doanh nghiệp bảo hiểm" là doanh nghiệp được thành lập và hoạt
động kinh doanh bảo hiểm hợp pháp tại Việt Nam và được phép triển khai bảo
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
3.2. "Chủ xc 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.
3.3. "Xe cơ giới" bao gồm xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông
nghiệp, lâm nghiệp và các loại xc đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an
ninh, quốc phòng (kế cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc
máy kéo), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ
giới tương tự (kế cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) có tham gia giao thông.
3.4. "Hành khách" là người được chở trên xe theo hợp đồng vận chuyển
hành khách thuộc các hình thức quy định trong Bộ luật Dân sự.
3.5. "Bên thứ ba" là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe
cơ giới gây ra, trừ những người sau:
a) Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó;
b) Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;
c) Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho tổ chức, cá nhân
khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
3.6. "Ngày" (thời hạn) quy định trong Thông tư này là ngày làm việc.
4. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm

4.1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của
chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp
luật có liên quan.
4.2. Chủ xe cơ giới không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm
bắt buộc trách nhiệm dân sự trở lên cho cùng một xe cơ giới.
4.3. Ngoài việc tham gia hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự,
chủ xe cơ giới có thể thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia hợp
đồng bảo hiểm tự nguyện.
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4.4. Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau:
a) Trực tiếp;
b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;
c) Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xc cơ giới
thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiếm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo
quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các
quy định khác của pháp luật có liên quan.
Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường
hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và doanh nghiệp bảo
hiểm phải đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.
5. Phạm
vi bồi thường thiệt hại
•

5. 1 4 Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên
thứ ba do xe cơ giới gây ra.
5.2. Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận
chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Họp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
1 . 1 Giấy chứng nhận bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ

giới (sau đây gợi tắt là Giấy chứng nhận bảo hiếm) là bằng chứng giao kết hợp
đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự duy nhất giữa chủ xe cơ giới và
doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi xe cơ giới được cấp 1 Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Chủ xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận bảo hiểm phải có văn bản đề nghị doanh
nghiệp bảo hiểm (nơi đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp lại Giấy chứng
nhận bảo hiểm.
1.2 Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho chủ
xe cơ giới khi chủ xe cơ giới đã đóng đủ phí bảo hiểm. Việc đóng đủ phí bảo
hiểm phải được xác nhận bằng chứng từ kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm
(biên lai thu tiền, hóa đơn thu tiền của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các hình
thức chứng từ khác theo quy định của pháp luật có liên quan). Trong một số
' Điêm này được sửa đổi, bố sung theo quy định tại Khoản I, Điều 1 Thông lư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực
kể từ ngày 01/11/2012.
Điểm này được sứa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điểu 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực
kế từ ngày 01/12/2012.
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trường hợp đặc thù, doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có thể thỏa thuận
(bằng văn bản) về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm, cụ thể như sau:
- Trường hợp chủ xe cơ giới là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
của Nhà nước, phí bảo hiểm phải được thanh toán đủ trong thời hạn 10 ngày kể
từ thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
- Trường hợp chủ xe cơ giới không phải là các cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp của Nhà nước có nhiều xe cơ giới tham gia bảo hiểm tại cùng thời
điểm và có tổng phí bảo hiểm phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên, phí bảo hiểm
được thanh toán thành 2 kỳ:
-+ Kỳ 1: Chủ xe cơ giới thanh toán đủ 50% tổng phí bảo hiểm trước thời
điểm Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực;
1 Kỳ 2: Chủ xe cơ giới thanh toán toàn bộ số phí bảo hiểm còn lại trong
thời hạn 90 ngày kể từ thời điểm Giấy chứng nhận bảo hiếm bắt đầu có hiệu lực.
- Trường hợp chủ xe cơ giới không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn
thỏa thuận nêu trên, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp
ngày chủ xe cơ giới phải đóng phí bảo hiểm. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kê
từ ngày hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải
thông báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới về việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
và hoàn lại cho chủ xe cơ giới phần phí bảo hiểm đã đóng thừa (nếu có) hoặc
yêu cầu chủ xe cơ giới đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng
bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong trường
hợp đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm bồi thường bảo hiểm
trước khi hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt. Doanh nghiệp bảo hiểm không có
trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
trong thời gian hợp đồng bảo hiếm bị chấm dứt. Hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có
hiệu lực kể từ thời điểm chủ xe đóng đủ phí bảo hiểm và được doanh nghiệp bảo
hiểm chấp thuận bằng văn bản.
1.3. Phát hành, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm:
a) Doanh nghiệp bảo hiểm được phép tự in Giấy chứng nhận bảo hiểm theo
đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định tại Phụ lục 3 và Phụ lục 4 6 ban hành kèm
theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xc cơ giới phải in riêng, tách biệt với phân Giấy chứng
nhận bảo hiểm tự nguyện (nếu có). Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm ghép
Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và
Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới thì thực hiện theo hướng dẫn tại
Phụ lục 5 7 ban hành kèm theo Thông tư số 1 51/2012/TT-BTC.
b) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được in số theo dãy số tự nhiên, thứ tự
từ nhỏ đến lớn.
'' Cụm từ "Phụ lục / và Phụ lục 2 " được thay thế bởi cụm từ "Phụ lục 3 và Phụ lục 4" theo qự}> định tại Khoản
10 Diều 1 Thông tư sỗ /51/2012/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012.
Cụm từ "Phụ lục 3 " dược thay thế bởi cụm từ "Phụ lục 5" theo quy định tại Khoản 10 Điển I Thông tư số
151 /20 ỉ 2/T'í-B7'C, có hiệu lực kế từ ngày 01/11/2012.
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c) Giấy chứng nhận bảo hiểm phải được sử dụng theo đúng thứ tự Giấy
chứng nhận bảo hiểm của từng quyên, không được dùng cách số (trừ trường hợp
viết sai cần hủy bỏ hoặc việc bỏ cách số là phù hợp với các quy định cụ thể theo
quy trình quản lý ấn chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm
bị huỷ bỏ phải được gạch chéo, ghi rõ là huỷ bỏ và phải lưu trữ dầy đủ tại doanh
nghiệp bảo hiểm).
d) Doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi đầy đủ các thông tin quy định trên Giấy
chứng nhận bảo hiểm. Các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho
chủ xc cơ giới phải trùng khớp với các thông tin trong các liên lưu tại doanh
nghiệp bảo hiểm.
đ) Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thực hiện mở sổ sách theo dõi
việc phát hành, sử dụng và quyết toán việc sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiếm,
đảm bảo thường xuyên quản lý được chi tiết theo từng Giấy chứng nhận bảo
hiếm.
c) Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng quy trình phát hành, quản lý và
sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo đảm các quy định nêu trên.
2. Thời hạn và hiệu lực bảo hiểm

2.1 8 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 trừ một số trường hợp đặc thù doanh
nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có thỏa thuận băng văn bản về thời hạn
thanh toán phí bảo hiểm theo quy định tại Điếm 1.2, Khoản 1, Mục II Thông tư
này 9.
2.2. Thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 01 năm.
Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm có thể dưới 01 năm:
a) Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 01 năm;
b) Nien hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 01 năm;
c) Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp
luật, bao gồm:
- Ô tô mới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp lưu hành từ kho, cảng, nhà máy,
đại lý bán xc đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác;
- Ô tô làm thủ tục xóa sổ để tái xuất về nước;
* Diếm này dược sửa dôi, bổ sunẹ theo quy định tại Khoán 3, Điều I Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực
kề từ ngày 01/11/2012.
Cụm lừ "Khoán 2, Diều ! Thông tư này " được thay thế bởi cụm lừ m'Điêw 1.2, Khoàn 1, Mục II ThôníỊ tư này "
theo quy dịnh lại Thông tư 151/20ì2/TT-BTC, có hiệu lực kế lừ ngày 01/11/2012.
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- Ô tô được phép quá cảnh (trừ xe có Hiệp định ký kết của Nhà nước);
- Ô tô sát xi có buồng lái, ô tô tải không thùng;
- Ô tô sát hạch;
- Xe mang biển số khu kinh tế thương mại theo quy định của Chính phủ
vào hoạt động trong nội dịa Việt Nam;
- Xe mới lắp ráp tại Việt Nam chạy thử nghiệm trên đường giao thông công
cộng;
- Xe phục vụ hội nghị, thể thao theo yêu cầu của Chính phủ hoặc Bộ Công
an;
- Các loại xe cơ giới khác được phép tạm đăng ký theo quy định của pháp
luật.
d)'" Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều
thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về
cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có
thể nhỏ hơn 01 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của họp đợng bảo hiểm
đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với tất cả các
hợp đồng bảo hiểm (đã được đưa vê cùng thời hạn) là 01 năm.
2.3. Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu
có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới thì mọi quyên lợi bảo hiểm liên quan đến
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũ vẫn còn hiệu lực đối với chủ xe cơ giới
mới.
3. Phí bảo hiểm

3.1. Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải đóng cho doanh
nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ
giới. Mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục 1
ban hành kèm theo Thông tư số 151 /2012/TT-BTC.
3.2. Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn dưới 01
năm theo quy định tại điểm 2.2 Phần II của Thông tư này, mức phí bảo hiểm sẽ
được tính dựa trên mức phí bảo hiểm quy định tại Phụ lục 1 12 ban hành theo
Thông tư số 151/2012/TT-BTC và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm ghi
trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Tiết này được bõ SUHÍỊ theo quy dịnh tại Khoán 4, Diều / Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực kể lừ
ngày 01/i 1/2012.
" Cụm lừ "Phụ lục 5" dược thay thế bởi cụm íừ "Phụ lục 1" theo quy định tại Khoản 8 Diều I Thông tư số
15 //20 /2/Tr-BTC, cỏ hiệu lực kế từ ngày Oỉ/11/2012.
n Cụm lừ "Phụ lục 5" dược thay thế bới cụm từ "Phụ lục I " theo quy định tại Khoán 8 Điểu ì Thông tư số
151/2012/rr-BTC, củ hiệu lục kể từ ngày 01/11/2012.
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Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới
Phí bảo hiềm
phải nộp

thời hạn được
bảo hiểm (ngày)

"
365(ngày)

Trường họp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống thì phí bảo
hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiếm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho
12 tháng.
4. 1 3 Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể
phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và
hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách
nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:
4. ]. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây
ra là 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
4.2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai
bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kê cả xe cơ
giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 40.000.000 đông/1 vụ tai nạn.
4.3. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy
kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng
khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơmoóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 70.000.000 đồng/1 vụ tai
nạn.
5. Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

5.1. Hợp đồng bảo hiểm chỉ được hủy bỏ trong những trường hợp sau:
a)

Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký và biển số theo quy định của pháp luật;

b) Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật;
c) Xe cơ giới bị mất được cơ quan công an xác nhận;
d) Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao
thông được cơ quan công an xác nhận.
5.2. Chủ xe cơ giới muôn huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm phải thông báo bằng
văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm muốn
huỷ bỏ và các bằng chứng về việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp
đồng bảo hiểm theo quy định tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này.
" Khoán này được sứa đổi, bố sung theo quy định tại Khoản 5, Điều / Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu
lực kê hì ngàv 01/11/20/2.
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Hợp đồng bảo hiếm chấm dứt từ thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm nhận
được thông báo huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm.
5.3. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, doanh
nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho chủ xe cơ giới 70% phân phí bảo hiểm của
thời gian hủy bỏ. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải hoàn phí bảo hiểm trong
trường hợp hợp đồng bảo hiếm đang có hiệu lực, nhưng chủ xe cơ giới yêu cầu
hủy bỏ hợp đồng bảo hiếm đã xảy ra sự kiện bảo hiểm và phát sinh trách nhiệm

bồi thường bảo hiểm.
5.4. Trường hợp chủ xe cơ giới không có thông báo về việc huỷ bỏ hợp
đồng bảo hiểm, nhưng doanh nghiệp bảo hiểm có những băng chứng cụ thể về
việc xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định
tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo
cho chủ xe cơ giới để thực hiện các thủ tục huỷ bỏ họp đồng. Sau 15 ngày kể từ
ngày nhận được thông báo mà chủ xe cơ giới không thực hiện các thủ tục hủy bỏ
hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm mặc nhiên được hủy bỏ.
6. Giám định thiệt hại

6.l. Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh
nghiệp bảo hiểm uỷ quyền phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, bên thứ ba
hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định
lốn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Kết quả giám định phải lập
thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Doanh nghiệp bảo hiểm chịu
trách nhiệm về chi phí giám định.
6.2. Trường hợp chủ xe cơ giới không thống nhất về nguyên nhân và mức
độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm xác định, hai bên có thể thoả thuận chọn

cơ quan giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trong trường hợp các bên
không thoả thuận được việc trưng cầu giám định độc lập thì một trong các bên

được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của chủ xe cơ giới chỉ
định giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của giám định độc lập có giá trị
bắt buộc đối với các bên.
6.3. Trường hợp kết luận của giám định dộc lập khác với kết luận giám
định của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả chi phí giám
định độc lập. Trường hợp kết luận của giám định độc lập trùng với kết luận giám
định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xc cơ giới phải trả chi phí giám định độc
lập.
6.4. Trong trường hợp đặc biệt không thể thực hiện được việc giám định,
thì doanh nghiệp bảo hiểm được căn cứ vào các biên bản, kết luận của các cơ
quan chức năng có thẩm quyền và các tài liệu liên quan để xác định nguyên
nhân và mức độ thiệt hại.
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7. Loại trừ bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp
sau:
7.1.Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt
hại.
7.2. Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự
của chủ xe, lái xe cơ giới.
7.3.11 Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù
hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe
bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì
được coi là không có Giấy phép lái xe.
7.4. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt
hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
7.5. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
7.6. Chiền tranh, khủng bố, động đất.
7.7. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các
loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.
8. Nguyên tắc bồi thường

8.1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh
nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới
đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh
nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.
8.2. Trường hợp cân thiết, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay
những chi phí cân thiết và họp lý trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm nhằm
khắc phục hậu quả tai nạn.
8.3.15 Mức bồi thường bảo hiểm:
a) Mức bồi thường cụ thể cho từng loại thương tật, thiệt hại về người được
xác định theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo quy định
tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC hoặc theo thoả
thuận (nêu có) giữa chủ xe cơ giới và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp
1'

Diêm này dược sứa dối. bồ sung theo quy định tại Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực
kẽ từ ngày 01/1 ỉ/2012.
h Điếm nàv dược sưa dối, bố sung theo quy đinh tại Khoản 7, Điều ì Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu lực
kẻ lừ ngày 01/11/2012.
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của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) nhưng không
vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số
151/2012/TT-BTC. Trường hợp có quyết định của toà án thì căn cứ vào quyết
định của toà án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định tại Phụ lục 2
ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC.
Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến các thiệt hại về người,
mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng
mức bồi thường không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm. Đối với vụ tai nạn
được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn toàn của người
bị thiệt hại thì mức bồi thường thiệt hại về người bằng 50% mức bồi thường quy
định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC.
b) Mức bồi thường cụ thể đối với thiệt hại vê tài sản/1 vụ tai nạn được xác
định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng không
vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.
8.4.16 Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần vượt
quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo
Thông tư số 151/2012/TT-BTC.
8.5. Trường họp chủ xe cơ giới đồng thời tham gia nhiều họp đồng bảo
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho cùng một xe cơ giới thì số tiền bồi thường
chỉ được tính theo hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực bảo hiểm trước.
9. Hồ SO' bồi thường

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối họp với chủ xe cơ giới, người bị
thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập các
tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập Hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi
thường bao gồm các tài liệu sau:
9.1. Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Bản sao có xác nhận của doanh
nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):
a) Giấy đăng ký xe;
b) Giấy phép lái xe;
c) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác
của lái xe;
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm

Điểm này dược sứa dối, bô sung theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư số 151/2012/TT-BTC, có hiệu
lực kế từ ngày 01/11/2012.
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9.2. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế
hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại
về người có thế bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:
a) Giấy chứng thương;
b) Giấy ra viện;
c) Giấy chứng nhận phẫu thuật;
d) Hồ sơ bệnh án;
d) Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).
9.3. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:
a) Hóa đơn, chứng từ họp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại
do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp
bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.
b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra
để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
9.4. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn:
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn;
b) Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn;
d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;
d) Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).
10 Thời hạn yêu cầu, thanh toán và khiếu nại bồi thường

10.l. Thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe cơ giới là 01 năm kể từ ngày
xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả
kháng theo quy định của pháp luật.
10.2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất
khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định

tại Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 126/2008/TT-BTC) kèm theo các
tài liệu quy định trong hồ sơ' yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe
cơ giới ban hành kèm theo Thông tư này cho doanh nghiệp bảo hiểm.

10.3. Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15
ngày kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và
không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ SO'.
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10.4. Trường hợp từ chối bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông
báo bằng văn bản cho chủ xe cơ giới biết lý do từ chối bồi thường trong thời hạn
30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
10.5. Thời hiệu khởi kiện về việc bồi thường bảo hiểm là 03 năm kể từ
ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường.
Quá thời hạn trên quyền khởi kiện không còn giá trị.
11. Quyền của chủ xe cơ giới

11.1. Dược lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

11.2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin
liên quan đến việc giao kết, thực hiện và huỷ bỏ họp đồng bảo hiểm.
11.3. Trường hợp có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở đế tính phí bảo
hiểm dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu doanh nghiệp
bảo hiểm giảm mức phí bảo hiểm phù hợp cho thời gian còn lại của hợp đồng
bảo hiểm.
11.4. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và
kịp thời theo hợp đồng bảo hiểm.
11.5. Chủ xe cơ giới là don vị sản xuất kinh doanh, phí bảo hiểm được tính
vào chi phí hoạt động kinh doanh; chủ xc cơ giới là cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp của Nhà nước, phí bảo hiểm được bố trí trong kinh phí hoạt động
thường xuyên của cơ quan, dơn vị.
11.6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
12 Nghĩa vụ của chủ xe cơ giới

12.1. Phải tham gia và đóng =đầy đủ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân
sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp

luật có liên quan. Khi mua bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải cung cấp đầy đủ và
trung thực những nội dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
12.2. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bảo hiểm xem xét tình trạng
xe trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
12.3. Trường họp có sự thay đổi về mục đích sử dụng xe dẫn đến tăng hoặc
giảm các rủi ro được bảo hiểm, chủ xe cơ giới phải kịp thời thông báo cho doanh
nghiệp bảo hiểm để áp dụng mức phí bảo hiếm phù hợp cho thời gian còn lại của
họp đồng bảo hiểm.
12.4. Chủ xe cơ giới phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn
hiệu lực khi tham gia giao thông, xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực
lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy
định của pháp luật.
13

12.5. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.
12.6. Khi tai nạn giao thông xảy ra, chủ xe cơ giới phải có trách nhiệm:
a) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết, tích
cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn;
đồng thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyên địa phương nơi gân
nhất;
b) Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến
chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm; trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an
toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu
cầu của cơ quan có thẩm quyền;
c) Cung cấp các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường quy định tại điểm 9.1, 9.2
và 9.3 (Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt
hại thì chủ xe cơ giới không phải cung cấp tài liệu quy định tại điểm 9.3.a) Phần
II Thông tư này và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá
trình xác minh các tài liệu đó.
12.7. Chủ xe cơ giới phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo
hiểm trong trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo
hiểm theo quy định tại điểm 5.1 Phần II Thông tư này.
12.8. Thông báo và trả tiền bồi thường cho người bị tai nạn số tiền họ được
doanh nghiệp bảo hiểm trả đối với từng trường hợp thiệt hại về người theo đúng
mức tiền quy định tại Phụ lục 2 17 Thông tư số 151/2012/TT-BTC.
12.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
13. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

13.1. Thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo
quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp có sự thay đối những yếu tố làm cơ sở để
tính phí bảo hiểm, dẫn dến tăng các rủi ro được bảo hiểm, có quyền yêu cầu chủ
xe cơ giới nộp thêm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm.
13.2. Yêu cầu chủ xe cơ giới cung cấp đầy đủ và trung thực những nội
dung đã được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; xem xét tình trạng xe
cơ giới trước khi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.
13.3. Đề nghị cơ quan Công an cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến
vụ tai nạn theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định 103/2008/NĐ-CP.
13.4. Từ chối giải quyết bồi thường đối với những trường hợp không thuộc
trách nhiệm bảo hiểm.
13.5. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm bắt
' Cụm từ ắ'Phy lục 6" dược thay thế bới cụm lừ "Phụ lục 2" thẹo quy định tại Khoản 9 Diều 1 Thông tư số
151/2012/71-BTC, có hiệu lực kể lừ ngày oi/11/2012.
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buộc trách nhiệm dân sự của chủ xc cơ giới phù hợp với thực tế triển khai loại
hình bảo hiểm này.
13.6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
14. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

14.1. Phải bán bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
theo đúng Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại
Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo của chủ
xe cơ giới về sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến
giảm các rủi ro được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải giảm phí bảo hiểm
cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số tiền chênh lệch cho
chủ xe cơ giới.
14.2. Phải tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp
đồng bảo hiểm và giải thích rõ Quy tắc, điều khoản và biểu phí bảo hiểm bắt
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.
14.3. Phải sử dụng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm theo quy định tại Phụ
lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 5 18 (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số
151/2012/TT-BTC để cấp cho chủ xe cơ giới.
14.4. Không dược chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của
chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được
hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
14.5. Không được khuyến mại dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
14.6. Thanh toán cho cơ quan Công an chi phí sao chụp những hồ sơ, biên
bản tai nạn đã được cung cấp và có trách nhiệm giữ gìn bí mật trong quá trình
điều tra.
14.7. Thu thập các tài liệu trong Hồ sơ bồi thường quy định tại điểm 9.3.a
(trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại) và
điểm 9.4 Phần II Thông tư này.
14.8. Thông báo cho người bị tai nạn, chủ xe cơ giới biết số tiền bồi thường
thiệt hại về người và thanh toán số tiền bồi thường theo đúng mức quy định tại
Phụ lục 2 19 ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC.
14.9. Chi trả bồi thường nhanh chóng và chính xác theo quy định của
Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cụm lừ "Phụ lục /, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 " được thay thế bởi cụm từ "Phụ lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 5"
theo quy dinh lại Khoán 10 Diều 1 Thông íư số 151/20/2/ĩ'T-tìTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2012.
" Cụm lừ "Phụ lực 6" dược thay thế bởi cụm lừ "Phụ lục 2" theo quy định tại Khoản 9 Điều I Thông tư số
!51/20!2/TT-lìTC, có hiệu lực kể lừ ngày 01/ỉ 1/2012.
15

14.10 Trong vòng 15 ngày trước khi hết thời hạn bảo hiểm phải thông báo
cho chủ xe cơ giới về việc hết thời hạn của họp đồng bảo hiểm.
14. 1120 Trích 1% doanh thu phí bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của
chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.
14.12. Phải hạch toán tách biệt doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng, bồi
thường và các khoản chi phí khác liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm
dân sự của chủ xe cơ giới.
14.13. Xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo việc
thông kê và cập nhật tình hình triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
của chủ xe cơ giới đảm bảo kết nối vào cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Hệ thống cơ sở dữ liệu tối thiếu phải cung cấp
được các thông tin sau:
a) Thông tin chủ xe cơ giới:
- Tên chủ xe;
- Số Giấy chứng minh nhân dân của chủ xe hoặc số hộ chiếu (đối với chủ
xe là cá nhân);
- Địa chỉ liên lạc.
b) Thông tin về xc cơ giới:
- Biển số đăng ký;
- Nhãn hiệu;
- Loại xe;
- Dung tích;
- Màu sơn;
- Năm sản xuất;
- Số máy;

- Số khung;
- Trọng tải (trường hợp xe ô tô);
- Số chỗ ngồi (trường hợp xe ô tô);
- Mục đích sử dụng xe (kinh doanh hoặc không kinh doanh) (trường hợp xe
ô tô);
- Số giấy chứng nhận bảo hiểm;
Diêm này dược sứa đỏi theo quy định lại Điều I Thông lư số 4Ĩ/20Ì4/TT-BTC ngày II/ 4/2014, củ hiệu lực kế
lừ níịùy 25/5/2014.
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- Thời điểm có hiệu lực bảo hiểm;
- Thời điểm hết hiệu lực bảo hiểm;
- Phí bảo hiểm;
- Ngày nộp phí;
- Ngày cấp đơn;
- Nơi cấp đơn;
- Người cấp đơn.
c) Thông tin ghi nhận về số lần gây tai nạn, số lần bị xử lý vi phạm Luật
giao thông đường bộ của lái xe cơ giới.
- Số lần gây tai nạn (chi tiết thời gian, địa điểm, mức độ vi phạm theo xác
định lỗi của cơ quan công an);
- Số lần đã nhận tiền bồi thường, số tiền bồi thường theo từng vụ tai nạn
(chi tiết theo từng vụ tai nạn);

- Số lần bị xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ của lái xe (nếu có).
14.14. Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, cụ thể:
a) Báo cáo định kỳ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 621 ban hành kèm
theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư
số 126/2008/TT-BTC.
b) Ngoài các báo cáo quy định tại Phụ lục 622 ban hành kèm theo Thông tư
số 151/2012/TT-BTC và Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số
126/2008/TT-BTC, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm báo cáo về tình hình
triến khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi có yêu
cầu của Bộ Tài chính.
Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp
bảo hiểm phải xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng các quy định tại điểm 14.13 Phần
11 Thông tư này.
14.15. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giói.
14.16. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

' Cụm lừ "Phụ lục 7" được thay thế bởi cụm lừ 'ệPhụ lục 6" theo quy định tại Khoản II Điều 1 Thông tư số
151/2012/TT-BTC, có hiệu lực kế lừ ngày 01/11/2012.
Cụm lừ "Phụ lục 7" dược thay thế bới cụm từ "Phụ lục 6" theo quy dịnh tại Khoán 1 ì Điều 1 Thông lư số
151/2012/TI'-BTC, củ hiệu lực kế từ ngày 01/11/2012.
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15. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm, nếu không giải quyết được
bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam
giải quyết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

23

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay
thế Quyết định số 23/2007/QĐ-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
về việc ban hành chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ
giới.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mẳc, đề nghị phản ánh
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
BỘ TÀI CHÍNH

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014
1.— TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG

Số: 37/VBHN-BTC

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo);
- Trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH.

TRẦN XUÂN HÀ

- Diêu 3 Thông tư số 151/2012/TT-BTC nẹày 12/9/20!2 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sổ
126/2008/TT-BTC ìi<ịày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biếu phí và mức trách
nhiệm báo hiêm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giói và Thông tư sổ I03/2009/TT-BTC ngày
25/5/2009 cùa Bộ Tài chính quy định việc quán lý, sứ dụng, Ihanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe CO' giới,
có hiệu lực kê lừ ngày 01/! 1/2012, quy định như sau:
"Diều 3. Tố chúc thụcệ hiện
1. Thôn" lư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng ì ] năm 2012.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phái sinh vướng mắc, đề nghị phan ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế xem xét,
giải quyết. "
- Diều 4 Thông tư số 43/2014/TT-BTC nọ;à)> 11/ 4/2014 của Bộ Tài chính sứa đổi, bo sung một so điều cùa Thôivị
tư sô ì26/2008/1'!-lì 1'C ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điểu khoản, biêu phí và mức trách
nhiệm báo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giói, Thông tư số ]03/2009AÍT-BTC ngày 25/5/2009 của
Bộ Tài chính quy định việc quàn lý, sứ dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bào hiêm xe CO' giói và Thông tư số
/5l/20I2/T/'-BTC ngày 12/9/20/2 của Bộ Tài chính sửa đổi, bỏ sung Thông tư số 126/2008/TÍ-BTC và Thông tư sô
103/2009/TÍ-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2014, quy định như sau:
"Diêu 4. Tô chức thực hiện
1. Thủno tu này có hiệu lực thi hành ké lừ niỊÒy 25 tháng 5 năm 2014. Mức dóníẸ góp vào Quỹ báo hiếm xe cơ
<ịiới, mức chi ho trợ nhân dạo, chi quán lý Ouỹ và chi khác được áp dụng từ năm tài chính 2014.
2. '1'rơníỊ quả trình thực hiện, nếu phát sinh vướnạ mắc, để Mịhi phàn ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê xem xét,
giai quyẽt./. "
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PHỤ LỤC 1
BIỂU PHÍ
BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN sự CỦA CHỦ XE Cơ GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 thảng 9 năm 2012
của Bộ Tài chính)

SỐ
tt
I
1
2

Phí bảo hiểm năm
(đồng)

Loại xe
Mô tô 2 bánh
Từ 50 cc trở xuống
Trên 50 cc

55.000
60.000

II Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các
loại xe cơ giới tương tự

290.000

III Xe ô tô không kinh doanh vận tải
1
2
3
4
5

397.000
794.000
1.270.000
1.825.000

Loại xe dưới 6 chỗ ngồi
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi
Loại xe trên 24 chỗ ngồi
Xe vừa chở người vừa chở hàng
(Pickup, minivan)

933.000

IV Xe ô tô kinh doanh vận tải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

756.000
929.000
1.080.000
1.253.000
1.404.000
1.512.000
1.656.000
1.822.000
2.049.000
2.221.000
2.394.000
2.545.000
2.718.000
2.869.000
3.041.000

Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký
6 chỗ ngồi theo đăng ký
7 chỗ ngôi theo đăng ký
8 chỗ ngồi theo đăng ký
9 chỗ ngôi theo đăng ký
10 chỗ ngôi theo đăng ký
11 chỗ ngôi theo đăng ký
12 chỗ ngồi theo đăng ký
13 chỗ ngôi theo đăng ký
14 chỗ ngồi theo đăng ký
15 chỗ ngồi theo đăng ký
16 chỗ ngồi theo đăng ký
17 chỗ ngồi theo đăng ký
18 chỗ ngôi theo đăng ký
19 chỗ ngồi theo đăng ký
1

PHỤ LỤC 2
BẢNG QUY ĐỊNH TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012
của Bộ Tài chính)

STT

•

-

Mức độ thiệt hại
•

y

v

:

-

:

I. CÁC TRƯỜNG HỢP SAU Được GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 70 TRIỆU ĐỒNG
01

Chết

02

Mù hoặc mất hoàn toàn hai mắt

03

Rối loạn tâm thần hoàn toàn không thể chữa được

04

Hỏng hoàn toàn chức năng nhai và nói, hô hấp

05

Mất hoặc liệt hoàn toàn hai tay (từ vai hoặc khuỷu xuống) hoặc hai chân (từ háng hoặc đầu gối
xuống)

06

Mất cả hai bàn tay hoặc hai bàn chân, hoặc mất một cánh tay và 1 bàn chân, hoặc một cánh tay và
một cẳng chân, hoặc một bàn tay và một cẳng chân.

07

Mất hoàn toàn khả năng lao động và làm việc (toàn bộ bị tê liệt, bị thương dẫn đến tình trạng nằm
liệt giường hoặc dẫn đến tàn tật toàn bộ vĩnh viễn)

08

Cắt toàn bộ một bên phổi và một phần phổi bên kia

II- CÁC TRƯỜNG HỢP THƯƠNG TẬT Bộ PHẬN

Số tiền bồi
thường
(triệu đồng)
Từ ....

đên

A. CHI TRÊN
09

Mất một cánh tay từ vai xuống (tháo khớp vai)

53

60

10

Cắt cụt cánh tay từ dưới vai xuống

49

56

11

Cắt cụt một cánh tay từ khuỷu xuống (tháo khớp khuỷu)

46

53

12

Mất trọn một bàn tay hoặc cả năm ngón tay

42

49

13

Mất đồng thời cả 4 ngón tay (trừ ngón cái) trên một bàn tay

28

35

14

Mất đồng thời ngón cái và ngón trỏ

25

32

15

Mất 3 ngón tay : Ngón trỏ, ngón giữa và ngón đeo nhẫn

21

25

1

34

Gãy đầu dưới xương quay

7

13

35

Gãy mỏm trâm quay hoặc trụ

6

11

36

Gãy xương cổ tay

7

13

37

Gãy xương đốt bàn (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều đốt)

6

11

38

Gãy xương đòn:
- Can tốt

6

8

- Can gỗ, cứng vai

13

18

- Có chèn ép thần kinh mũ

21

25

7

11

- Gãy vỡ ngành ngang

12

15

- Gãy vỡ phần khớp vai

21

28

Gãy xương ngón tay (tuỳ mức độ từ 1 đến nhiều ngón)

2

8

39

Gãy xương bả vai:
- Gãy vỡ, khuyết phần thân xương

40

B. CHI DƯỚI
41

Mất 1 chân từ háng xuống (tháo khớp háng 1 đùi)

53

60

42

Cát cụt 1 đùi: - 1/3 trên

49

56

39

53

- 1/3 giữa hoặc dưới
43

Cắt cụt 1 chân từ gối xuỗng (tháo khớp gối)

42

49

44

Tháo khớp cổ chân hoặc mất 1 bàn chân

39

46

45

Mất xương sên

25

28

46

Mất xương gót

25

32

47

Mất đoạn xương chày, mác gây khớp giả cẳng chân

25

32

48

Mất đoạn xương mác

14

21

49

Mất mắt cá chân: - Mắt cá ngoài

7

11

11

14

- Mắt cá trong
50

Mất cả 5 ngón chân

32

39

51

Mất 4 ngón cả ngón cái

27

34

52

Mất 4 ngón trừ ngón cái

25

32

53

Mất 3 ngón, 3-4-5

18

21

54

Mất 3 ngón, 1-2-3

21

25

55

Mất 1 ngón cái và ngón 2

14

18

56

Mất 1 ngón cái

11

14

57

Mất 1 ngón ngoài ngón cái

7

11

58

Mất 1 đốt ngón cái

6

8

3

83

Gãy xương chậu 2 bên, méo xương chậu (tuỳ mức độ ảnh hưởng
đến sinh đẻ)

28

42

84

Gãy xương cùng: - Không rối loạn cơ tròn

7

11

18

25

25

28

32

42

- Có rối loạn cơ tròn.

c. CỘT SÓNG
85

Cắt bỏ cung sau : - Của 1 đốt sống
- Của 2-3 đốt sống trở lên

86

Gãy xẹp thân 1 đốt sống (không liệt tuỷ)

21

28

87

Gãy xẹp thân 2 đốt sống trở lên (không liệt tuỷ)

32

42

88

Gãy vỡ mỏm gai hoặc mỏm bên :
- Của 1 đốt sống

7

12

- Của 2 — 3 đốt sống

18

32

- Đường kính dưới 6 cm

18

28

- Đường kính tò 6 - 10 cm

28

42

- Đường kính trên 10 cm

35

49

- Nói ngọng, Nói lắp khó khăn ảnh hưởng đến giao tiếp

21

28

- Không nói được (câm) do tổn hại vùng Broca

42

49

- Mất khả năng giao dịch bằng chữ viết (mắt nhận biết về ngôn
ngữ do tổn hại vùng Wernicke)

39

49

91

Lột da đầu toàn bộ (1 phần theo tỉ lệ)

32

39

92

vết thương sọ não hở:
- Xương bị nút rạn

28

35

- Lún xương sọ

21

28

- Nhiều mảnh xương đi sâu vào não

35

42

14

21

- Vỡ xương lan xuông nên sọ không có liệt dây thân kinh ở nên
sọ •

21

28

- Vỡ xương lan xuống nền sọ, liệt dây thần kinh ờ nền sọ

28

35

D. SỌ NÃO
89

90

93

Khuyết xương sọ (chưa có biểu hiện thần kinh, tâm thần)

Rối loạn ngôn ngữ do ảnh hưởng của vết thương đại não

Chấn thương sọ não kín
- Vỡ vòm sọ (đường rạn nút thường, lõm hoặc lún xương)

94

Chấn thương não

5

116

Cắt bỏ gan phải đơn thuần

49

56

117

Cắt bỏ gan trái đơn thuần

42

49

118

Cắt phân thuỳ gan, tuỳ vị trí, số lượng và kết quả phẫu thuật

28

42

119

Cắt bỏ túi mật

32

39

120

Cắt bỏ lá lách

28

35

121

Cắt bỏ đuôi tụy, lách

42

49

122

Khâu lỗ thủng dạ dày

18

25

123

Khâu lỗ thủng ruột non (tuỳ theo mức độ 1 lỗ hay nhiều lỗ
thủng)

21

32

124

Khâu lỗ thủng đại tràng

21

28

125

Đụng rập gan, khâu gan

25

32

126

Khâu vỏ lá lách

18

25

127

Khâu tụy

21

25

H. Cơ QUAN TIẾT NIỆU, SINH DỤC
128

Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bình thường

35

42

129

Cắt bỏ 1 thận, thận còn lại bị tổn thương hoặc bệnh lý

49

56

130

Cắt 1 phần thận trái hoặc phải

21

28

131

Chấn thương thận (tuỳ theo mức độ và 1 hoặc 2 bên)
- Nhẹ (không phải xử lý đặc hiệu, theo dõi dưới 5 ngày)

3

6

- Trung bình (phải dùng thuốc đặc trị, theo dối trên 5 ngày)

7

11

- Nặng (có đụng rập, phải can thiệp ngoại khoa)

33

39

132

Cắt 1 phần bàng quang

19

25

133

Mổ thông bàng quang vĩnh viễn

49

56

134

Khâu lỗ thủng bàng quang

21

25

135

Mất dương vật và 2 tinh hoàn ở người
- Dưới 55 tuổi chưa có con

49

56

- Dưới 55 tuổi có con rồi

39

46

- Trên 55 tuổi

25

28

- Dưới 45 tuổi chưa có con

42

49

- Dưới 45 tuổi có con rồi

21

28

- Trên 45 tuổi

18

21

Cắt vú ở nữ dưới 45 tuổi: 1 bên

14

21

136

137

Cắt bỏ dạ con và buồng trứng 1 bên ở người

7

151

Mất toàn bộ xương hàm trên hoặc dưới

49

56

152

Mất 1 phần xương hàm trên hoặc 1 phần xương hàm dưới (từ 1/3
đến 1/2 bị mất) từ cành cao trở xuống

25

32

153

Gãy xương hàm trên và hàm dưới can xấu gây sai khớp cắn nhai,
ăn khó

21

25

154

Gãy xương gò má, cung tiếp xương hàm trên hoặc xương hàm
dưới gây rối loạn nhẹ khớp cắn và chức năng nhai.

11

18

155

Khớp hàm giả do không liền xương hay khuyết xương

14

18

156

Mất răng: Trên 8 cái không lắp được răng giả

21

28

Từ 5 - 7 răng

11

18

Từ 3 - 4 răng

6

8

Từ 1 - 2 răng

2

4

157

Mất 3/4 lưỡi còn gốc lưỡi (từ đường gai V trở ra)

53

60

158

Mất 2/3 lưỡi từ đầu lưỡi

35

42

159

Mất 1/3 lưỡi ảnh hưởng đến phát âm

11

18

160

Mất 1 phần nhỏ lưỡi (dưới 1/3) ảnh hường đến phát âm

7

11

M. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM, BỎNG

161

vết thương phần mềm (VTPM) bao gồm rách da, rách niêm mạc,
bong gân, sai khớp .. không ảnh hưởng tới cơ năng (tuỳ theo mức
độ nặng, nhẹ, nhiều, ít)

1

8

162

VTPM gây đau, rát, tê, co kéo (tuỳ mức độ rộng hẹp, nhiều ít),
ảnh hưởng đến gân, cơ, mạch máu lớn, thần kinh

8

18

163

VTPM ở ngực, bụng ảnh hưởng đến hô hấp

25

32

164

VTPM để lại sẹo sơ cứng làm biến dạng mặt gây trờ ngại đến ăn,
nhai và cử động cổ

28

42

165

VTPM khuyết hổng lớn ở chung quanh hốc miệng, vết thương
môi và má ảnh hường nhiều đến ăn uống.

35

42

166

Mẩt 1 phần hàm ếch làm thông giữa mũi và miệng

14

21

167

Bỏng nông (độ I, độ II)
- Diện tích dưới 5%

2

5

- Diện tích từ 5 —15%

7

11

- Diện tích trên 15%

11

18

168

Bỏng sâu (độ III, độ IV, độ V)
9

PHỤ LỤC 3

MẨU GIÂY CHỬNG NHẬN BÀO HÍẺM BẲT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE MÔ TÒ - XE MẢY
( Ban hành kỉm theo Thâng lư sô ì51/201Ĩ/TT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2012 cùa Bộ Tài chinh)

LƯU Ý DÓI VỚI CHỦ XE, LẢI XE:"'
/. Giắy chửng nhộn bào hiếm này được cẢp theo Tháng tu sơ
126/200H/TT-BTC ngày 22 thúng 12 nỗm 2008 cúa Bộ Tài chình qu\'
định Ộjộ.ề ức, đĩén khoản, biểu phí vá mứctrôctr nhiệm hào hỉểtn bất
buộc TMDScũũ chú xe cơgỉởi vã Thòng hf sớ 151C0Ỉ2/ ĨT-BTCngày
12 thắng 9 nảm 2012 àkr Bộ Tài chinh iừa đồi bẲ ittĩig Thông tư xồ
I26/200Ổ/TT-BTC ngùy 22 thắng 12 năm 2008 w} Thòng tư sẦ
103Í2009ÍĨT-BTC hgày2.3 thứĩìỊ ĩ năỉH 2009. Chủ xe, lát xe càn đọc
kỹ đế bíểì đvợcỌityén lợivả nghĩù vụ cùamình khirham rừì bảo hịểtTL
2. Khinrdụrtgte.luôn man^ĩheo CCĨVhảohiếm nàyđỉxuẩítrình khi
cựqìtan cỏThắm quyềnyêu càu.
3. Khi tai nạ*giao tkângxàỵra. phủicó trách nhiệm:
-ẢpdụngmọÌbiệnphópiểcmtchìtữngrtÌỶàtàìxồn.
- Báo nga)' cho cơ quan cỏng (VI (hoặc chỉnh quyền địa phmmg) nơi
gùn nhdivàdoanh nghiệpbào hư**

Dth{ dẳy né«f cỉb

4

Tr»|l

1 .....

90-467 mm

4

Bfky

ĩrmtl

M»f

Hiếng

2&Ỉ mra ..

si/"

ị
>(

Ể À...
s4ỉ

-Tk

(4)

GL\Y CHỨNG NHẬN
BẢO HIỀM BẲT BUỘC TNDS
CỦA CHỦ XE MÔ TÔ - XE MÁY

Tr+^ 1

«M4A?m*n

^

LPHlBÃOttlỉH

CHỦXE_
ĐlACHtBIỆNTHOẠtSÓ BIỂN HẺM SOAr...
SỎ KHUNG:
SỔMẢỶ:.
LOẠIXÍ^^TrtnĩOcc •
50 cc tTỬToÀ$ •
XE MÔTÔ ĩ BẢNH TUƠMQ Tự •
I. MỨC TtmOỐI VỚI NCirờl THỨ BA.
- vi npM: 70 trito aài^lHaò^lvụ.
- vi tài sto: 40 triệu đàng/lvụ.
i. THÒI HẠN BẢO HIẾM

- Đie ..., fiờ, mằỵ.-

CÔDg ty Bảo hiếm

Ugơ

• Xt M tx bó nímf. 55.000 tènỊ
-XítrỀD 50 cc: 60.006 íicg

- Xe mô 16 3 Wnb yầ tnoog* »0.000 dio«

- PH bio tóỊn pbấi OỈP (oổ VAT>
+ R>fbfc>h^Ba$pkỷ !iNs*y BOr. (ntte>----ih<Ễ<|
a.NcướrcAr1'

- Cáo bộ đtmoÍL nghiậpD
-ĩMlỷD ỵõ
-Hk*tfafcktóoO

—đồcg

...diOf.

Ngầr»Ạp:(nt4y_-.l
jMn*
+ PW bic bìtm Bộp kỳ 2;

-•đỉeg.

K*Gi<ftin0rnto<
mấHiiim

~)

aitn20._.
Bin 20...

»0.407 D

Glir ch*i| fcậa bỉ* klta kJt t»fc TNDS ri> ckt n »• M- te Bir

Trrai.1

1»

tri* mi* V»M chaab
Ệ
(1) Ph«nj cho Tim« New Romu. loậi cha in boa, cB chữ II. kt^u cM dứng vi đậm (Mio tò cở)
(2) Phừng chữ Tinvn New Roman. loaỉ chữ Ihữdni, cỡ cha 9-ĩ. kchứ nịìỉifn| <Màu Kinh t(m)
(3) Phồng chứ Tỉmct New Romin. loai ch# thuừng, C8 cha 9, klí* ctia dđ»t ví đệm (Mlo iiưrti Itm)
(4) Phững chữ TimcỊ Ne * Roman. loại cho Ỉhơỉmị, cữ chừ 12, klíu chừ đAng và đệm (Màn xanh tim)
(5) Ph«nf chữ TĩmM New Romiii, loti chí tn ho». tí> cho 13.5, kiíu clttt dứng v» dim (M»u x«nb rtm)
(6) F1>ứflgchữTtme« New Rỡrnm, loại chữ Ihưỉmj:t cữ cho n.5. ktiv chữđớng vi đậm (Màu xtnh If»>

(7) Pbỏng ctrít Ttmet N«w Roman, kụi chữ tkuỉ>nị. cữ tho 7.S-Ẻ kJỂu chữ đứng (Mếu unh tím)
(8) Ph6«ị chs Tlmo New Rontn., ioẹi cha tn hoa, cữ chfr 7^5, kiév chữ dứíiị (Min xioh Ite)
(9) Phôni chữ Tlinei New Roraan, 'oji chữ
, cỡ chfi 8.8, tiếu chữ đứn| (Màu X«nh Um)
(10) Phồng ditTime* New Rữmin, loại cbAỉn ko«, cử chữ 7.36. kỉ^D chữ đứng vỉ đằm ÍMầe dà cừ)
(11) Phông chaTíiMi New Sooun,I, lof ì chữ
cờ cbữ 7,36, kifn che dóng (Mktt xMh tím)
(12) Phôog cha TìmM New Rom»o Ioịì Chi thường, cổ chừ 7, kléu cht n|bi#«jỊ (Mà* xuih Um)
(13) Pbóoị chữ Tìmtl Ncw Ranun, lo»i cVB ÍD ho*, cữ ch# 7.5, kiíu chữ ứứnt (M*u luh Um)

•

PHỤ LỤC 4

MÁU OIÁY CHỬNG NHẬN BẢO HIEM BẢT BUỘC TNDS CÙA CHÚ XE Ô TÔ
(Bơn hủ/tli kèm tltetì TluÌHg tu sư 15t/ĨOn/TT-BTC tìỊỊày 12 íMàjig oy rtãm 2012 của Bộ Tủi chính)

LƯU Ỷ ĐỎI VỚI CHỦ XE, LẤI XE."
1. Giấy cliứng nhậii bủa hiếmnày được cápihea
Thõng tư SỔ 126/200&/TT-BTC ngày 22 tháng 12
nHm 2008 cùa Bộ Tài clilnh quy định Quy lắc,điểu
khoán, bìe.u phi và mÍK Irácli Itkiệm bão hiếm bắt
buậc TNDS cùa chù xe cơ ỊỊÌỜl rá 11lóng IU sõ
151/2012/ TT-BTC ngày 12 Iháig 9 nõn 2012 cùa
Bộ Tài chinh sứa đói bồ sung Thóng tư sấ
I26/200S/TT-BTC ngáy 22 tháng 12 năm 2008 và
Tlióng tư sò IŨÌ/2009/TT-BTC ngà}' 25 thàng ỉ
nám 2009. chù xe. lõi xe cần đọc kĩ đè biểl dược
quỵền lợi và nghĩa \v cùa mình khi tham gia báo
hicm.
2. Khi sứ dụng xe.Uión mung theo GCN bàohiếm
này itể xuất trinh khi cơ quan cứ thám quyền véu
cầu.
ĩ. Khi tai nạn giao thông xảy ra, phải L-ú trách
nhiệm:
- Áp íìụng mọi biện pháp đề cứu chữa ngiròi ui lài
sản.
,
-Báonga vcliocơquan Côngan (hoặc chinh quyền
địa phương) nai gân nhất vd doanh nghiệp bào
hiếmỉ,fc

Oưirag lilỵ Dòsg CÚI DiNBM ỉ

ctig ty Bù hlèm.

Logo

GIẤY CHỨNG NHẶN
BẢO HIẺM BẢT BUỘC TNDS
CỦA CHÙ XE Ô TÔ ""

sí:,u,.ề.

Ị

Trang I

Trflnạ4

3. THỜI I1ẠN BẢO HIẾM

Sế:V

- Tù

giữ, ngày

tháng

năm 20

CHÙ XE:-

- ĐẨn

già. ngiy,

tháng

năm 20

ĐỊA CHÍ:-.

4. PHÌ BẢO HIÈM

ĐIỆN THOẠI:

- Phi bảo hléra

.đồng

SỐ BIỀN KIỀM SOẢT:

- Phi bảo hicm phải nộp (có VAT)

SỐ KHUNG:

+ Phi bio hùm nộp kỳ l:

SỎ MÁY:

Ngày Iiộp: (ngày.

LOẠI XE:

+ Phi bão hiíni nộp kỳ ĩ:

TRỌNO TẢI:

......tấn

SỐ CHÕ NGÓI:

chỗ

MỤC ĐÍCH SỪ ĐỤNG!"
n (

Kinh doanh •

f ứí
Không kinh doanh•

1. MỨC TNŨS|>ÔI VỚI NGƯỜI THỨ BÁ"
- VỈ người: 70 triộu dống/1 người/1 vụ.
- Vẻ tài sân; 70 triệu đồng/) vụ

.thing

.dẰng
đòng
nâm

)
-đổng

Ngày nộp: iyigìy
.tháng....
uăm
„...)
5. NGƯỜI C.ẢP
6. NGƯỜI NỘP TIÈN
gl"' °
un)
- Cán bộ doanb nghiệpQ
-Đại lý•
- Hlnh thức khác '' 1
[Kỳẩ ghi rò họ tên)

Cóp ngày. thúng. HŨML...ỈỈ?
TÊN DNBH CẢP"
gtể iứM> rẵSí. Aa(iúi(úhiii i^

rtkndirn w»

2. MỨC TNDS ĐÓI VỚI HÀNH KHÁCH

- về nguời: 70 triệu dÀttg/l tiguủi/1 vụ.
Trang 2

Ttmt 3

Giấy chứng nhận bia hiểm bit buộc TNDS của chủ xe 616 đirợt In trỉa nền màu vầng chanh
(1) Phông chữ TÌraes New Ronian, lcậi ẹhữ in lhưỉmg. cỡ chữ 7.5, iáéu chữ đứng và đậm {Mìu xanh tím)
(2) Hhôag chửTimcs New Roiruừu loại chữ in hoa, cỡ chữ 10.5, kiểu chữ đúng (Màu xanh tím)
(3) Riông chữTímes New Roman. loại chử thuờng. cỡ chữ 12.5, kiỂu chữ đứng (Màu xanh Ưm)
(4) Phông chữ Tĩmes Ncw Roman, loại chữ in hoa. cõ chữ [ 1, kiểu chữ đứng và dạm (Màu đó cờ)
(5) Phỗng chữTímes Ncw Roman, loại chữ thuòttg, cỡ chữ 10.8, lũéa chữ đứng (Màu xanh tím) •
(6) Phổng chữ Times Ncw Roman, loại chữ thường, cô chữ 10. kiểu chữ nghiêng (Màu xanh tím)
(7) Phỏng chữTuncs New Roman. loại chữ irt hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng (Màu xanh tím)
(8) Phóng chửTimes New Rotnan, loại chữ in hoa. cỡ chữ 10. kiểu chữ đứng và đậm (Màu đủ cờ)
(9) Phồng cliữ Tímes New Roman, loại chữ thưỉmg, cở chữ 12, kiéu chữ nghiêng (Màu xanh tím)
(10) Phông chữTimes Ncw Roman, loại cliữ thưỉmg, cỡ chữ 8J, tiểu chữ dứng vk đậm (Màu xanh tím)
(11) Phông chữTimes New Roraan . loại chừ iu hoa. cỡ chữ 15ễ kiíu chữ đứng và đạm (Màu xanh tím)
(12) Phông chữTímes New Roman , loại chữ thường, cỡ chữ 11. kiểu chữ đứng và đạm (Màu xanh tím)

PHỤ LỤC 5.1

MÁU

[ẢYCHỨNGN .

.

,

•XE MÁY

( Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/ĨT-BTC ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chinh)

LƯU Ý ĐỐI VỚI CHỦ XE, LÁI XE:"
/. Giầy chúng nhận bảo hìtm này đtrợc cáp (Meợ Thông tư sỗ
J26/2(Miỉi/TT-BTC ngày 22 thảng 12 năm 2Ở0S cúa Bộ Tài ựhinh Quỵ
định quỵ tăc, điều khoàn, bieu phi vả mức irảch nhiệm bàơ hiểm bot
buậcĩNDScủachủxecơgiởívà TỉxbtỊtịtsổ 15ỉ/20ỉ2/7T-BTCngày
12 Ị háng 9 nãm 2012 cùa Bộ Tài chinh sửa đổi bé Ể«mg Thông tĩt so
126/200H/TT-BTC nỊÒy 22 tM*g 12 "** xxts và Thỏng rư Sũ
10Ỉ/2009/ĨT-BTC Hgày 25 thàvg 5 năm 2m.Chù xe, lải xe cổ* đọc
kỷ đébiềtđưọcquyền lợi VÀrtgkĩa vụcửa mìnhkM liutmriabào hiểm.
2. Khỉ sử dụng xe, luỏtt mung theoGCN báo kiẻm nàyđexvắt trinhkhi
cơquứti cóihấsn quyẻnỵêucầu.
3. Khi te! nọn giaơ ứtồnị xàỵ ra, phải cỏ trách nhiệm:
~ Apdụtgmọỉ biện phápđẻ cứv chữangyòi vùứl sàn. '
- Báo ngay cho cơ quan Câng im (hỡậc chính quyềnđịa phương) noi
ỵần nhắtvà doanh nghiệp bảo hiểm'3

Đvtr**<Uym6fl2CÌaDNBIl:">|

t

<XL*M am

CSềg ty Báo hlím

Lago

GIÁY CHỨNG NHẬN
BẢO HĨẺM BÁT BUỘC TNDS
CỦA CHÙ XE MÔ TÔ - XE MẢY"'
•lá?

1

t t

slC
t 1

MgNTBOẠi

SỔCHUNCh

«11*7 mm

+ PUb*otó«anộpkỳ lí.

—

SÓMẢYL_
LOẠIXỈ^VrtaSOoc •
50ootrftxiiổnỊ|tl
XEMÔTÔ ỈBẢKHTƯƠNOTự •
I. MỨC TNỮS BÔI VỚ» NCỮỜI THự BA

- vi afoM: 70 triện íồejflngi»ỉfi/lvụ• Vì tũ!«•: 40 trién dWlv«.

Ng*y ^ (Mày—
tháng.
+ Plẩbiolriéninộpkỳ2:...
Ng*jr nộp: (ữg*y_„_
Aá»g_

4Íà, agày~
giờ, n®*y.

9d4(S7 IM
Giấy ckng ahệa bio hlỉn bít bm$c TNDS của tkế 1« mồ fi- Tt mầy ề*ọc k b4a BỈI vầJif chuh
(1) Phỏng chữ 11me* New Roavưu k>fi chữ ta hoâ, cỡ chữ Jlf kỉèu chù dứttg VẾ đậm (Mèo đó cờ)
(2) PhOoa chữ Times Ncw Romtn, loại dtữ ửmímg, cỡ chữ 9-5, kiéo cbữ 0fhtenf (Mầtì Ttnh ifm)
(3) ptvỏog cbữ Tơnes N©w Roci*n, loẹí chữ ứntÌMg, cỗ cbt 9, kiAỉ chữ đứng và đậm (Màu xanh tím)

(4) Phta£ chừ Timtt New Roữiin, ỉoạỉ cht thường cỡ chữ 12, kỉếu chữ đitag và đỊm (M3w xaah tỉm)
(5) Phông chữ Timw New Roman, loại chừ ió ho*, cỡ chủ 13.5, ki&i chũ <Miị và ấKậon (Mần đcn)
(6) phftflị cbữ Times Ncw Romxm. kjfểi cM íhiiònị. cỡ ditt ỈU, ki&i chữ đứng vfe đệm (MẰU xanh tím)
(7) Pbông chữ Timcs New Rorottt, loại chữ thưỀnị, cõ chồ 12. kiố» cbữ đứng và dậm (Màu đen)

(8) Phổng cbữ Thae* New Roman, loại chữ in hot, cữchữ 13.5. kiếu chídứng vi đệra (Màu xtoh tím)
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(9) Pbỏng chữ Timei New Rởinan. Ioạỉ chữ Ihiròttg, cẠ chữ11.5. kiểu cha dứng vấ dậm (Mằu xinh tím)
òó Phông ch# Tirac* N«w Roman, loại chữ thuònt, cỡ chữ 7.5, kỉétt chữ đúJầf (Mầtt *«nh líni)
(12) PMí>| chtrTỉmet New RomM, loại chữ In hó«. cO cha 7.3, kiíi chữ đứng (Mầo xanh tím)
(10) Pbóng chữìlme* New Romon, loẹi chừ in hoa. cờ chữ 14, kiéu chữ đứng và đậm (Mlư x*nk tím)

03) Phôag cbỡ Tĩme* Nev Ronan. Iơfi chữ lh*ờng, cỡ chữ S.8, kiến chừ đứng (Màn xanh tím)

(14) Pbỡng chữ Time9 Ncw Roman, loại ch# in boa^ cử chõ 7.3, kiéxi chữ dứBf và ứệro (Mầu đò cờ)
(15) Phòng cha Tio«s New Rooim. lofỉ cbv tfa*Ề«g. cở chừ B.5, kién chí dứng (Mằv xanh tím)
(16) Phổng cầQ Tỉraet Ncw
ỉỡậỉ chu tầoừst, cỡ chề 7, ki^u cbt agkiỏãc (Min x*nb tỉm)
chữ Ttme« New Rom*n. loại chữ
cđciiữ7.5,
cktt đứng
x«ah tím)

(17) PầỏDg

ỉn hoa.

uểtt

(Mài
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MẲU GIẤY CHỨNG NHẶN BÁO HIỀM BÁT BUỘC TNDS VÀ GIÁYCHÚXG NHẬN BẢO HiẺM rựNGUYỆN CỦA CHỦ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Thông tưsắ 151/Ĩ012/ĨT-BTC ngày 12 ứìúng OỸ năm 2012 cùa Bộ Tài chinh)
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(3) Phồnị chfl TVhes New Ronttn, k)f i chử ứttờnỊ. cỡ chỡ12J. kỉéu ctiừ «Mn| (Miu xar*i 1/m)

cbO ỏếrtỊ. vi áệni (Mkiđỏcd)

(5) Phông cho Tkr** New Romon, ktfi cht tfcupòr>f. cỡ cbe 10.8. kiÀi chQ áừỉiỊ (Mki xaoh tím

Uf

Cta«t>

GIẢY CHỬNG NHẬN
BẢO HIỀM BẮT BUỘC TNDS
CỦA CHỦ XE Ô TÔ ""

3. Khi iăi MỢii ỹinỡ tMttg xảy ra, f>Mi cú trácb
nktệm:
- Ắp JtvtỊ mịAbi^n pitáp ếlt.ìm ckửit nịKỜi v*i tài
ràn
-ỉưungaỊi-t>o CƠỢIHVÌ CMệuh (Ằoậcchútầ <pc}Jĩì
đỊ* phvưrttỉ mnỂ gắa nhái vi iloựHk ngMp hỏn
t**M<trftcẻÉPfnw Ị

GIÌ;cUm n^a bể* wjp wk
TND9 của cW Mẳlỏ <Hf: ÌR trêa aềt Mầa rầrtỊ rầMti
(1) Ptkỏng chềTiróes Nov Ro**jrv
ctiữ in
cỡ cM7-5, bẻa chữ đtkig ridậm (hữu xanh tím)
(2) Phỗoị chỡTVntt Nr» Ronún. kại cM m ho*, cffcM Ỉ03,kiéu chứ <Wn| (Màu íanb tím)

(4) Pt>ỏnj chỡTimc* Ncw RoTTMm. lofi dw in ho«, cdcỉiO 11,

/. GlẠ' ckímỊí nhận bớa kiắn này/tsợc ccpttttro
nỏ*jỊ tr s<f iteym/TT-rrc nịáy 22 lM*t /2
Him 200Ỉ cúaBẠ Tàl chỉnh quyiịmh Quyiéc, &hi
kboỚH. hitn phỉ và mứv tric* miriịmbào kiim bổi
btiộc TSDS cùn cki le ca Ịiỡi lá TkMt ht sư
IÙMìÌV TT-BTC tẸẻy lĩ thồng 9nim 2ỈỊÍ2cÍHi
Bộ Tài 1'kờtẰ tva đó* bớ ÍVKJ rhỏnỊ ty iẦ
Ỉ2&7CM77-BTC*t ởy 22tỉtóntlì fứm7VOX vi
Thtog ttr 3Á 10J/7Õ09/ĨT-ũrC ttỊỊdy 13 (hà*t ĩ
itĂM 2009. Chi xr.ìải xr tàn(bc if hiểt đxợr
quvèn tại vồ nỊhĩữ rụ cùa mình ttri tham gia Mo
hiếm.
2. Ktàrửíitngx-t, tn&m mang(ften GCV Mo tocrn
rày àềxoét trhh ktù rư quan cò thấm!ỊV)vn ỵ*H
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(6) Phímg chữ Hmcí New Ro*mai» kj*i cbữ ttataị. cỗ chừ 10» k^diừníhiíiự íM^u xanhtím)
(7) Phóng cho Tbr>ea New RaHKHi, kxp cW ỉa boa,c$chfi IU,ki^cbữ đứng (Kftu **ỊÍ1 tínOi
(8) PbôBS cboTim« tfew Rom*ft, ioẹi ckữ ỉn te*ầ, cờ cbữ 10. kiAi cbt đvtat vầ đậm (Mỉm đô cờ)
(9) Phông ctiửThr** New Romm, (oại cUtMni, cừ cha 12, kiéu d>ữ dậhiẻOị (Mid xinh tím)
(10) Pbôrg cWfTfaĩ*i Nrw Raun. Ỉ0fi cbử ttMỜmp, cỡcb9 8.5. kiổu chữ ddsiị vè dệui (MẢO xmh tàn)

íll) PSôog chữ VnHmeH. teẹí chữ ÌD hst, cỡ chữ 15. ]ôèề chOilửQg viỏặBẾ (Mà» xmtk tím)
(12) FV)nf dứ Vnĩlmc, ioậi diữtkuàeg. cởchô II, ité* (Aỡđứng vidệc* (M3« KMh tím)

PHỤ LỤC 6: BÁO CÁO BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE cơ GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chỉnh)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:
- Báo cáo quý:

/

Đâu
kỳ

III

IV

V

đến

Phí bảo hiểm
(triệu đồng)

Số lượng xe
(chiếc)

Loại xe

I
II

Từ

Phát
sinh

Cuôi
kỳ

Số vu tai nan
(vụ)

Số tiền bồi thường
(triệu đồng)

Số ngưòi chết
(người)

Vê người
Đâu
kỳ

Phát
sinh

Cuôi
kỳ

Đâu
kỳ

Phát
sinh

Cuôi
kỳ

Đâu
kỳ

Phát
sinh

Cuôi
kỳ

Đâu
kỳ

Xe mô tô 2 bánh
Xe mô tô ba bánh, xe
gắn máy và các loại xe
CO' giói tưong tự
Xe ô tô không kinh
doanh vận tải (Chi tiết
từng loại xe theo biểu
phí)
Xe ô tô kinh doanh vận
tải (Chi tiết từng loại xe
theo biểu phí)
Xe ô tô chỏ' hàng (Chi
tiết từng loai xe theo biểu
phí)
TONG CONG

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày
tháng
năm ..
Tổng giám đốc (Giám đốc)
( Ký và đóng dấu)

Phát
sinh

Vê tài sản
Cuôi
kỳ

Đâu
kỳ

Phát
sinh

Cuôi
kỳ

