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Bảo hiểm trách nhi ệm dân s ự chủ tàu (P&I)  
 

ðối tượng b ảo hiểm 

Là những tàu biển thuộc cấp tàu của ðăng kiểm Việt Nam hay các cấp tương ñương của cơ 
quan ñăng kiểm nước ngoài còn hiệu lực và không thay ñổi trong thời gian tham gia bảo hiểm, 
tham gia hoạt ñộng tuyến hàng hải quốc tế. 

Phạm vi b ảo hiểm 

Phạm vi b ảo hiểm thông th ường  
Phạm vi bảo hiểm P&I phụ thuộc vào Quy tắc bảo hiểm (Rules) của từng Hội P&I cho từng năm 
bảo hiểm tương ứng. Về cơ bản, Hội bồi thường cho khách hàng các tổn thất, hư hại và/hoặc chi 
phí cho các rủi ro ñược bảo hiểm sau ñây: 
- Thương tật, bệnh hoạn, chết của thuyền viên. 
- Thương tật, bệnh hoạn, chết cho hành khách, người trên tàu không phải là thuyền viên. 
- Chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên. 
- Lương và bồi thường cho thuyền viên thất nghiệp khi xảy ra tai nạn và hoặc ñắm tàu. 
- Chi phí thay ñổi tuyến ñường. 
- Trách nhiệm về người bỏ trốn, tỵ nạn và nạn nhân cứu ñược trên biển. 
- Cứu sinh mạng con người thuộc hay từ tàu ñược bảo hiểm, khi không thể ñòi người thứ ba. 
- Tổn thất và thiệt hại ñồ ñạc của thuyền viên và những người khác. 
- ðâm va với tàu khác. 
- Tổn thất hay thiệt hại về phương diện tài sản. 
- Trách nhiệm/tổn hại/chi phí khi xảy ra ô nhiễm dầu. 
- Trách nhiệm theo các hợp ñồng lai dắt. 
- Trách nhiệm phát sinh từ các hợp ñồng và ñiều khoản bồi thường. 
- Trách nhiệm ñối với xác tàu. 
- Chi phí cách ly kiểm dịch. 
- Hàng hoá. 
- Những ñóng góp tổn thất chung không thu ñược. 
- Phần ñóng góp tổn thất chung của tàu. 
- Tài sản trên tàu ñược bảo hiểm. 
- Chi phí cứu hộ. 
- Tiền phạt, tịch thu tàu. 
- Không bồi thường cho chi phí ñiều tra và tố tụng hình sự. 
- Trách nhiệm, phí tổn, và chi phí khi tàu hành ñộng theo chỉ thị của Hội. 
- Chi phí tố tụng và ñề phòng tổn thất. 
Phạm vi b ảo hiểm ñặc biệt 
Hội cũng cung cấp phạm vi bảo hiểm trách nhiệm ñặc biệt sau khi ñược khách hàng yêu cầu 
tham gia: 
- Bảo hiểm ñặc biệt cho người thuê tàu. 
- Bảo hiểm ñặc biệt cho người cứu hộ. 
- Các tổn thất về nhiên liệu. 
- Trách nhiệm về cước phí. 
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- Các tổn thất về tiền cho thuê tàu. 


