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Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo đã gửi 
cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (sau đây gọi tắt là "Phú Hưng") một Giấy yêu 
cầu bảo hiểm bằng cách điền vào Bản câu hỏi (Bản câu hỏi này cùng với Quy tắc và các 
bản kê khai khác của Người được bảo hiểm có liên quan đến bảo hiểm này là một bộ phận 
cấu thành của hợp đồng bảo hiểm này). 

Quy tắc bảo hiểm này xác nhận rằng, với điều kiện là Người được bảo hiểm thanh toán 
cho Phú Hưng số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo và tuân theo 
các điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ quy định trong Quy tắc bảo hiểm hoặc đính 
kèm theo Quy tắc bảo hiểm, Phú Hưng sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm 
theo cách thức và mức độ quy định dưới đây. 

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG 

Phú Hưng sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại hoặc những 
trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau: 

a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên 
chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh 
biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành 
động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những 
người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch 
thu hay phá hủy theo lệnh của chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de facto) hoặc 
theo lệnh của bất cứ nhà đương cục nào; 

b) Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ; 

c) Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của 
họ; 

d) Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần; 

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Phú Hưng cho là thuộc Điểm loại 
trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Quy tắc 
bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm 
bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm. 

THỜI HẠN BẢO HIỂM 

Trách nhiệm của Phú Hưng sẽ bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc sau khi dỡ xong 
các hạng mục có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm xuống công trường, dù ngày kê khai 
có thể khác. Sau khi từng phần của công trình được bảo hiểm đã được bàn giao và đưa vào 
sử dụng thì trách nhiệm của Phú Hưng sẽ chấm dứt đối với phần đó. 

Chậm nhất thì bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày quy định ghi trong Giấy chứng 
nhận bảo hiểm. Mọi sự kéo dài thời hạn bảo hiểm (sự gia hạn) đều phải được Phú Hưng 
đồng ý trước bằng văn bản. 

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG 

1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng các điều khoản của Quy tắc 
bảo hiểm này đối với những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải làm hay 
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thực hiện và việc khai báo, trả lời các câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo 
hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Phú Hưng. 

2. Giấy chứng nhận bảo hiểm và các phần sau được gọi là bộ phận cấu thành và nằm 
trong Hợp đồng bảo hiểm và thuật ngữ "Hợp đồng bảo hiểm này" dù sử dụng ở chỗ 
nào trong Quy tắc bảo hiểm này đều được coi là bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo 
hiểm và các phần sau. Bất kỳ một từ ngữ hay một thuật ngữ nào có giải nghĩa kèm 
theo ở trong một phần nào đó của Quy tắc bảo hiểm này hay trong bản kê khai hoặc 
các phần sau, thì từ ngữ hoặc thuật ngữ ấy luôn mang nghĩa đó dù xuất hiện bất kỳ 
chỗ nào. 

3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí của riêng mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề 
phòng hợp lý và tuân theo mọi kiến nghị hợp lý của Phú Hưng để ngăn chặn tổn thất 
hay trách nhiệm xảy ra và phải tuân thủ mọi quy chế, kiến nghị của người sản xuất. 

4. a) Đại diện của Phú Hưng có quyền vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, xem xét và 
kiểm tra rủi ro được bảo hiểm và Người được bảo hiểm cũng phải cung cấp cho 
đại diện của Phú Hưng mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo 
hiểm. 

    b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Phú Hưng bằng điện tín và 
bằng văn bản bất cứ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm 
và bằng chi phí của mình, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà 
hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thì phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm sẽ 
được điều chỉnh một cách thích hợp. 

Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi 
quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ phi việc đó được Phú Hưng chấp 
nhận bằng văn bản. 

5. Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc bồi thường theo Quy tắc 
bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải: 

a) Lập tức thông báo ngay cho Phú Hưng bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng 
văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất; 

b) Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở 
mức thấp nhất; 

c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên 
của Phú Hưng giám định các bộ phận đó; 

d) Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Phú Hưng; 

e) Thông báo cho cơ quan Công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp. 

Trong mọi trường hợp, Phú Hưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất hay trách 
nhiệm nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố Phú Hưng không nhận được 
thông báo tổn thất. 

Sau khi thông báo cho Phú Hưng theo điều kiện này, Người được bảo hiểm có thể tiến 
hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ. Còn trong mọi trường hợp khác, đại 
diện của Phú Hưng sẽ có mặt để giám định tổn thất trước khi thực hiện việc sửa chữa 
hay thay thế. Nếu đại diện của Phú Hưng không tiến hành giám định trong một thời 
gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền 
xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế.  
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Trách nhiệm của Phú Hưng theo Quy tắc bảo hiểm này đối với bất kỳ hạng mục bị tổn 
thất nào sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa hợp lý kịp thời. 

6. Người được bảo hiểm với chi phí do Phú Hưng chịu, phải thực hiện, kết hợp thực hiện 
và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu 
cầu của Phú Hưng nhằm bảo vệ quyền lợi hay quyền miễn trách hay quyền đòi bồi 
thường từ phía Người thứ ba (khác với những Người được bảo hiểm theo Hợp đồng 
bảo hiểm này), những khoản mà Phú Hưng sẽ được hưởng hay có thể được hưởng 
hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Hợp đồng 
bảo hiểm này, dù cho hành động hay những việc như vậy cần phải làm hoặc phải yêu 
cầu làm trước hay sau khi Phú Hưng bồi thường cho Người được bảo hiểm. 

7. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này (trách nhiệm 
được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài 
quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không 
nhất trí được một Trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi 
bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi một trong hai 
bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai 
trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một trọng tài chung trước 
khi đưa tranh chấp ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi với hai trọng tài kia và chủ tọa 
cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất 
đúng đắn của việc khiếu tố chống Phú Hưng. 

8. Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó 
hay nếu Người được bảo hiểm hoặc Người thay mặt họ sử dụng những phương tiện 
hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua Hợp đồng bảo hiểm này hoặc nếu khiếu nại 
đòi bồi thường bị khước từ mà không có việc tiến hành tố tụng trong vòng ba tháng kể 
từ khi hai Trọng tài viên hay Trọng tài chung đưa ra phán quyết, trường hợp đưa ra 
trọng tài như quy định ở trên thì tất cả các quyền lợi theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ 
không có giá trị. 

9. Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này mà có bất kỳ một 
Hợp đồng bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì 
Phú Hưng sẽ không bồi thường nhiều hơn tỷ lệ của họ trong khiếu nại về tổn thất vật 
chất hay trách nhiệm đó 

PHẦN I - TỔN THẤT VẬT CHẤT 

Trong phần này Phú Hưng thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc 
nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm 
hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước 
được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với 
mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, thì Phú Hưng sẽ bồi thường cho Người 
được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế 
(tùy Phú Hưng lựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong Giấy chứng 
nhận bảo hiểm sẽ không vượt quá số tiền tương ứng với hạng mục đó và đối với mỗi sự cố 
sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường đó và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi 
thường không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm ở phần này theo quy định trong Giấy 
chứng nhận bảo hiểm. 

Phú Hưng cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau 
khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó 
phải được quy định riêng trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 
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Điều khoản loại trừ chỉ áp dụng riêng cho Phần I 

Tuy nhiên, Phú Hưng sẽ không chịu trách nhiệm đối với: 

a) Mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Người được bảo 
hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố; 

b) Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm 
trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng; 

c) Những tổn thất do thiết kế sai; 

d) Những chi phí thay thế, sửa chữa, chỉnh lý khuyết tật của vật liệu hoặc tay nghề 
tuy nhiên loại trừ này chỉ hạn chế trong chính những hạng mục bị ảnh hưởng trực 
tiếp, còn tổn thất của các hạng mục khác xảy ra do một tai nạn là hậu quả khuyết 
tật của nguyên vật liệu và tay nghề thì không bị loại trừ; 

e) Ăn mòn, mài mòn, ô xy hóa, mục rữa do ít sử dụng hay do điều kiện áp suất, nhiệt 
độ bình thường; 

f) Đổ vỡ cơ học và/hoặc do điện hay do sự trục trặc của các trang thiết bị và máy 
móc xây dựng; 

g) Mất mát hay thiệt hại đối với xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng 
hay đối với tàu thủy hoặc xà lan; 

h) Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hóa đơn, tiền mặt, 
tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc; 

i) Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê. 

Điều khoản áp dụng cho phần I 

Điều I - Số tiền bảo hiểm: 

Loại bảo hiểm này đòi hỏi là số tiền được bảo hiểm nêu trong bản Giấy chứng nhận bảo 
hiểm không được thấp hơn: 

Đối với hạng mục 1: Trị giá đầy đủ của công trình theo hợp đồng tại thời điểm hoàn thành 
việc xây dựng, bao gồm toàn bộ vật liệu, luơng bổng, cước phí vận chuyển, thuế hải quan, 
các loại thuế khác, nguyên vật liệu hay các hạng mục do chủ công trình (bên A) cung cấp; 

Đối với hạng mục 2 và 3: Trị giá thay thế của trang thiết bị và máy móc xây dựng, tức là chi 
phí thay thế các khoản mục được bảo hiểm bằng khoản mục mới cùng loại và cùng tính 
năng; và Người được bảo hiểm cam kết sẽ tăng hay giảm số tiền trong trường hợp có sự 
biến động về nguyên vật liệu, lương bổng hay giá cả, luôn luôn với điều kiện là việc tăng 
giảm này chỉ có hiệu lực sau khi việc đó đã được Phú Hưng ghi nhận trong hợp đồng bảo 
hiểm. 

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền lẽ ra 
phải yêu cầu bảo hiểm, thì số tiền Người được bảo hiểm được bồi thường theo Hợp đồng 
bảo hiểm này sẽ giảm đi theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm chia cho số tiền lẽ ra phải yêu cầu 
bảo hiểm. Mọi đối tượng và khoản mục chi phí đều phải tuân theo điều kiện này một cách 
riêng biệt. 
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Điều 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường: 

Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm 
này là: 

a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được - chi phí cần thiết để phục hồi 
các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất trừ đi phần 
thu hồi, hoặc 

b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ - trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước 
khi xảy ra sự cố trừ đi phần trị giá thu hồi, 

Tuy nhiên chỉ bồi thường ở mức độ chi phí mà Người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu 
và ở mức độ mà các khoản đó được tính chung trong số tiền bảo hiểm và luôn luôn với điều 
kiện là các điều kiện và điều khoản này đều được tuân thủ đầy đủ. 

Phú Hưng sẽ chỉ bồi thường sau khi thoả mãn với việc xuất trình các hóa đơn, chứng từ 
cần thiết để chứng tỏ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực 
hiện, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được 
sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá trị giá của hạng mục đó 
tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên 
cơ sở quy định ở Điểm b) trên. 

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do Phú Hưng chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu 
thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa. 

Mọi chi phí nhằm sửa đổi, bổ sung và/hoặc hoàn thiện thêm sẽ không được bồi thường theo 
Quy tắc bảo hiểm này. 

Điều 3 - Mở rộng phạm vi bảo hiểm: 

Chi phí cho việc làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong ngày lễ, cước phí vận 
chuyển hỏa tốc chỉ được bảo hiểm bằng Quy tắc bảo hiểm này nếu như có thỏa thuận riêng 
trước bằng văn bản. 

PHẦN II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA 

Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm, Phú 
Hưng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có 
trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây: 

a) thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba (dù chết hay không) 

b) tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba, 

xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm 
theo Phần I, tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường và trong thời hạn bảo 
hiểm. 

Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong 
Quy tắc bảo hiểm này, Phú Hưng sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm: 

a) tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, 
và  

b) tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Phú Hưng, 
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luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của Phú Hưng trong phần này sẽ không vượt quá hạn 
mức bồi thường ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Những loại trừ áp dụng riêng cho phần II 

Phú Hưng sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm: 

1. Mức khấu trừ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Người được bảo hiểm tự 
chịu trong mỗi sự cố; 

2. Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế 
một hạng mục nào đó được bảo hiểm theo Phần I của Quy tắc bảo hiểm này; 

3. Thiệt hại đối với tài sản hay đất đai hay nhà cửa do chấn động hay do bộ phận chống 
đỡ bị chuyển dịch hay suy yếu hoặc thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài 
sản do bất kỳ tổn thất nào nêu trên gây ra (trừ khi được thỏa thuận khác bằng điều 
khoản sửa đổi bổ sung); 

4. Trách nhiệm là hậu quả của: 

a) các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của chủ 
thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công 
trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I hay gây ra cho thành 
viên trong gia đình họ; 

b) tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay 
kiểm soát của chủ thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên 
quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một theo Phần I hay của 
người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên; 

c) tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi 
tàu thuyền, xà lan hay máy bay; 

d) bất kỳ thỏa thuận nào của Người được bảo hiểm về trả bất kỳ một khoản nào dưới 
hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi trách nhiệm đó thuộc trách 
nhiệm bồi thường của Phú Hưng cho dù không có thỏa thuận đó. 

Các điều kiện áp dụng riêng cho Phần II 

1. Người được bảo hiểm hay người thay mặt Người được bảo hiểm không được tự ý đưa 
ra bất kỳ một sự thừa nhận, một đề xuất, một hứa hẹn thanh toán hay bồi thường nào 
mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Phú Hưng, nếu cần thiết, Phú Hưng có 
quyền tiến hành và thực hiện dưới danh nghĩa Người được bảo hiểm việc bảo vệ hay 
giải quyết một khiếu nại nào đó hay khởi tố với danh nghĩa Người được bảo hiểm vì 
quyền lợi riêng của họ đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi bồi thường thiệt hại và có toàn 
quyền trong việc tiến hành kiện tụng hay giải quyết khiếu nại và Người được bảo hiểm 
phải cung cấp mọi thông tin có liên quan và hỗ trợ khi Phú Hưng yêu cầu. 

2. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Phú Hưng có thể trả cho Người được bảo hiểm toàn 
bộ hạn mức bồi thường đối với mỗi sự cố (nhưng khấu trừ đi bất kỳ khoản nào đã trả 
được coi là khoản tiền đền bù cho sự cố đó) hoặc trả một khoản tiền ít hơn đúng với số 
tiền mà khiếu nại hay các khiếu nại phát sinh từ sự cố trên có thể được giải quyết và 
sau đó Phú Hưng sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố đó theo quy định của Phần II 
này. 
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PHẦN III - MẤT LỢI NHUẬN ƯỚC TÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

Phú Hưng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm - tức là Chủ đầu tư có tên trong Phụ 
lục của Phần I thuộc Đơn bảo hiểm này - đối với việc giảm sút thực sự về lợi nhuận gộp do 
doanh thu giảm và chi phí hoạt động gia tăng (những hạng mục này sẽ được định nghĩa 
dưới đây) nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Phụ lục của Phần 
này, công trình được bảo hiểm hay bất cứ bộ phận nào của công trình đó bị tổn thất mà tổn 
thất này đã được bảo hiểm theo Phần I của Đơn bảo hiểm này mà từ đó gây cản trở đến 
việc thực hiện công trình, dẫn đến thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh được 
bảo hiểm phải lùi lại và/ hoặc hoạt động đó bị cản trở (dưới đây gọi chung là "chậm trễ") với 
điều kiện tổn thất đó không bị loại trừ như quy định riêng của Phần này sẽ được đề cập cụ 
thể dưới đây.  

Số tiền có thể được bồi thường theo Phần này là:  
-  Đối với lợi nhuận gộp: số tiền được tính toán bằng cách lấy tỉ suất lợi nhuận gộp nhân 

với hiệu số giữa doanh thu có thể đạt được nếu không xảy ra chậm trễ và doanh thu 
thực sự có  được trong thời hạn bồi thường.  

-  Đối với chi phí hoạt đông gia tăng: các chi phí tăng thêm cần thiết và đã được chi hợp lý 
nhằm mục đích duy nhất là tránh hoặc hạn chế việc giảm doanh thu mà nếu không có 
những khoản chi này thì việc giảm doanh thu sẽ không tránh khỏi hoặc gia tăng hơn, 
nhưng số tiền bồi thường sẽ không vượt quá số tiền tính toán được bằng cách lấy tỉ 
suất lợi nhuận gộp nhân với số doanh thu phục hồi được nhờ bỏ ra các chi phí này.  

Nếu số tiền bảo hiểm theo năm như quy định dưới đây thấp hơn số tiền tính được bằng 
cách lấy tỉ suất lợi nhuận gộp nhân với doanh thu năm thì số tiền bồi thường sẽ được giảm 
tương ứng theo tỉ lệ.  

Định nghĩa  
Thời hạn bảo hiểm  
Thời hạn bảo hiểm là thời hạn ghi trong Phụ lục của Phần này và chấm dứt vào ngày 
được quy định cụ thể trong Phụ lục hoặc sớm hơn khi hiệu lực của Phần I về bảo hiểm 
thiệt hại vật chất đối với công trình chấm dứt.  

Ngày dự định bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh được bảo hiểm  
Ngày được quy định trong Phụ lục của Phần này hay bất kỳ thời điểm nào đã được sửa 
đổi lại mà vào ngày đó hoạt động kinh doanh lẽ ra đã bắt đầu được tiến hành nếu việc 
chậm trễ không xảy ra.  

Thời hạn bồi thường  
Khoảng thời gian mà trong suốt khoảng thời gian đó kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng 
do hậu quả của sự chậm trễ, được tính từ ngày dự định bắt đầu tiến hành hoạt động 
kinh doanh được bảo hiểm và không kéo dài hơn thời hạn bồi thường tối đa ghi trong 
Phụ lục của Phần này.  

Thời gian để tính khấu trừ  
Thời gian được quy định trong Phụ lục của Phần này mà trong thời gian đó Phú Hưng 
không chịu trách nhiệm bồi thường. Số tiền tương ứng được tính bằng cách lấy giá trị 
tổn thất trung bình theo ngày trong thời hạn bồi thường nhân với số ngày là thời gian để 
tính khấu trừ như đã thoả thuận.  

Doanh thu  
Số tiền (sau khi đã khấu trừ các khoản giảm giá cho phép) được trả hoặc có thể được 
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trả cho Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm cho thuê dinh thự hay cung 
cấp các dịch vụ khác trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh được bảo hiểm tại 
khu vực được bảo hiểm  

Doanh thu tính cho 12 tháng  
Khoản doanh thu lẽ ra có thể đạt được trong 12 tháng kể từ ngày dự định bắt đầu tiến 
hành hoạt động kinh doanh được bảo hiểm nếu không xảy ra chậm trễ.  

Lợi nhuận gộp tính cho 12 tháng  
Là hiệu số giữa doanh thu năm và các khoản chi phí cho hoạt động kinh doanh được 
quy định cụ thể.  
Các chi phí cho hoạt động kinh doanh được quy định cụ thể là bất kỳ khoản chi phí biến 
đổi nào, ví dụ như chi phí mua hàng hoá, nguyên vật liệu cũng như các chi phí về cung 
ứng và dịch vụ (trừ những chi phí cần thiết nhằm duy trì hoạt động kinh doanh) và bất kỳ 
khoản chi nào về thuế doanh thu, thuế mua hàng, phí cấp phép và các khoản tiền nộp 
theo thời vụ của người sử dụng dịch vụ của Người được bảo hiểm, v.v...trong phạm vi 
mà những chi phí như vậy thay đổi phụ thuộc vào doanh thu.  

Tỉ suất lợi nhuận gộp  
Tỉ suất lợi nhuận lẽ ra có thể đạt được trên doanh thu có được trong thời hạn bồi 
thường nếu như không xảy ra việc chậm trễ.  

Những loại trừ áp dụng riêng cho Phần III  

Phú Hưng không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hay rủi ro sau đây:  

1. Mất lợi nhuận gộp và/ hoặc chi phí hoạt động gia tăng do bất kỳ sự chậm trễ nào gây ra 
bởi hay phát sinh từ:  

1.1.  tổn thất được bảo hiểm theo Phần I bằng các điều khoản sửa đổi bổ sung trừ khi có 
thoả  thuận riêng bằng văn bản;  

1.2. động đất, núi lửa phun, sóng thần trừ khi có thoả thuận riêng bằng văn bản;  

1.3. tổn thất đối với tài sản chung quanh, máy móc và trang thiết bị thi công;  

1.4. tổn thất đối với phương tiện hoạt động hay nguồn vật liệu dự trữ, thiếu hụt, phá huỷ, 
biến  chất hay hư hỏng của bất kỳ nguyên vật liệu gì cần thiết cho hoạt động kinh 
doanh được bảo hiểm;  

1.5. bất kỳ hạn chế nào do các nhà chức trách quy định;  

1.6. không có những nguồn ngân quỹ cần thiết;  

1.7. thay đổi, hoán cải, bổ sung thêm đối với tài sản hay công trình, sửa chữa những 
khuyết tật  hay sai sót hay khắc phục bất kỳ khiếm khuyết nào được thực hiện sau 
khi có sự cố xảy ra;  

1.8. tổn thất đối với các hạng mục đã được bàn giao cho người được bảo hiểm hay đã 
được đưa  vào sử dụng bởi người được bảo hiểm mà hiệu lực bảo hiểm cho các 
hạng mục đó theo Phần I của Đơn bảo hiểm này đã chấm dứt;  

2. bất kỳ tổn thất nào do phạt hoặc thiệt hại do vi phạm hợp đồng do việc chậm hay không 
thực hiện các sắc lệnh hay do phạt vì bất cứ lý do gì;  

3. mất dịch vụ do những nguyên nhân như hợp đồng cho thuê, giấy phép hay đơn đặt 
hàng v.v... bị đình chỉ, mất hiệu lực hay bị huỷ bỏ sau khi hoạt động kinh doanh thực sự 
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bắt đầu được tiến hành;  

4. tổn thất đối với phần việc xây dựng các mô hình, làm mẫu trừ khi có thoả thuận riêng 
bằng điều khoản sửa đổi bổ sung thích hợp.  

Những điều khoản áp dụng cho Phần III  

Điều 1 - Kéo dài thời hạn: 

Bất kỳ việc kéo dài thêm nào đối với thời hạn bảo hiểm theo Phần I của Đơn bảo hiểm này 
cũng không tự động dẫn đến việc kéo dài thêm nào đối với thời hạn bảo hiểm đã được quy 
định trong Phụ lục của Phần này.  
Bất kỳ việc kéo dài thêm nào đối với thời hạn bảo hiểm theo Phần này cũng phải trên cơ sở 
Người được bảo hiểm yêu cầu càng sớm càng tốt bằng văn bản, trong đó phải nêu nhưng 
hoàn cảnh dẫn đến sự cần thiết phải kéo dài thời hạn bảo hiểm và việc kéo dài thời hạn 
bảo hiểm của Phần này chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận riêng bằng văn bản.  
Bất kỳ sự thay đổi nào đối với ngày dự định bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh được 
bảo hiểm cũng phải được báo cáo và chỉ có hiệu lực đối với Phần này khi có thoả thuận 
riêng bằng văn bản.  

Điều 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường:  

Việc xác định tỉ suất lợi nhuận gộp và doanh thu năm phải tính đến các yếu tố sau:  
a)  kết quả của hoạt động kinh doanh được bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng kể từ khi công 

trình bắt đầu được đưa vào hoạt động,  
b)  những thay đổi và những tình huống đặc biệt có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh 

doanh được bảo hiểm khi việc chậm trễ chưa xảy ra,  
c)  những thay đổi và những tình huống đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

được bảo hiểm sau khi công trình bắt đầu được đưa vào hoạt động, sao cho những 
thông số cuối cùng tính toán được phản ánh sát sao nhất kết quả của hoạt động kinh 
doanh được bảo hiểm trong thực tế có thể đạt tới một cách hợp lý sau ngày công trình 
được đưa vào hoạt động theo dự định nếu việc chậm trễ không xảy ra.  

Điều 3 - Hoàn phí: 

Nếu Người được bảo hiểm khai báo (mà việc khai báo này được bên kiểm toán của họ 
chứng thực) rằng lợi nhuận gộp thu được trong một thời han kế toán là 12 tháng kể từ khi 
bắt đầu tiến hành hoạt động kinh doanh được bảo hiểm (hoặc kể từ ngày mà lẽ ra đã bắt 
đầu các hoạt động kinh doanh nếu việc chậm trễ không xảy ra) nhỏ hơn số tiền bảo hiểm 
về lợi nhuan gộp (đã ghi trong Phụ lục của Phần này) thì một khoản hoàn phí theo tỉ lệ 
tương ứng đối với phần chênh lệch sẽ được thực hiện nhưng khoản hoàn phí này cũng sẽ 
không vượt quá một phần ba tổng số phí bảo hiểm phải thanh toán đối với hạng mục đó.  
Nếu có bất cứ tổn thất nào đã xảy ra làm phát sinh một khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này thì 
khoản hoàn phí được tính toán như đề cập ở trên sẽ chỉ áp dụng riêng đối với phần giảm 
lợi nhuận gộp không phải do tác động của tổn thất đó gây ra.  

Các điều kiện áp dụng riêng cho Phần III  

1.  Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Phú Hưng các báo cáo cập nhật về tiến độ 
thực hiện công trình theo từng khoảng thời gian được quy định cụ thể trong Phụ lục của 
Phần này.  
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2.  Đơn bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp có bất kỳ thay đổi cơ bản nào làm 
thay đổi tính chất và mức độ rủi ro được bảo hiểm so với ban đầu như:  
-    thay đổi về chương trình tiến độ đã dự định  
-    thay đổi, cải tiến hay bổ sung thêm đối với bất kỳ hạng mục công việc nào – không 

tuân theo các biện pháp thi công đã đề ra  
-   thay đổi về quyền lợi của người được bảo hiểm (như hoạt động kinh doanh không 

được thực  hiện liên tục hoặc tài sản đang bị thanh lý hay thuộc quyền quản lý của 
người khác) trừ khi Phú Hưng đồng ý tiếp tục giữ nguyên hiệu lực của Đơn bảo hiểm 
trong các trường hợp trên bằng một văn bản ghi nhớ có chữ ký của Phú Hưng trên 
đó.  

3.  Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào có thể gây ra một sự chậm trễ nào đó và làm phát 
sinh một khiếu nại theo Phần này thì:  
a)  Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo cho Phú Hưng bằng điện thoại 

hay điện tín và gửi cho Phú Hưng những xác nhận về sự cố đó bằng văn bản trong 
vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ khi sự cố đó xảy ra;  

b)  Người được bảo hiểm phải thực hiện, phối hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi 
công  việc xét thấy hợp lý trong điều kiện thực tế nhằm làm giảm tối thiểu những tác 
động ảnh hưởng tới công việc thi công hoặc nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của 
những tác động đó để tránh hoặc hạn chế bớt bất kỳ sự chậm trễ nào phát sinh từ 
đó;  

c)  PHÚ HƯNG và bất kỳ ai khác do Phú Hưng uỷ quyền sẽ được tới công trường nơi 
 đã xảy ra những tổn thất đó để trực tiếp thương lượng với các nhà thầu hay 
nhà thầu phụ có trách nhiệm nhằm xác định nguyên nhân và mức độ của tổn thất và 
tác động của nó đối với quyền lợi được bảo hiểm, xem xét những khả năng nhằm 
giảm đến mức tối thiểu bất kỳ sự trì hoãn nào đối với thời điểm bắt đầu tiến hành các 
hoạt động kinh doanh được bảo hiểm và nếu cần thiết thì đưa ra những kiến nghị 
hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc giảm ở mức tối thiểu việc trì hoãn đó và những công 
việc này không làm phương hại tới bất kỳ bên nào được bảo hiểm theo Đơn bảo 
hiểm này.  

Điều kiện này là bằng chứng của việc Người được bảo hiểm cho phép Phú Hưng thực 
hiện những công việc trên. Nếu Người được bảo hiểm hay bất kỳ ai khác đại diện cho 
họ có những hành động ngăn cản hoặc gây trở ngại Phú Hưng trong quá trình thực hiện 
những công việc này hoặc không tuân thủ những kiến nghị nêu trên của Phú Hưng thì 
mọi quyền lợi của Người được bảo hiểm theo quy định ở Phần này sẽ không còn nữa.  

4. Trong trường hợp có một khiếu nại phát sinh theo Phần này, Người được bảo hiểm bằng 
chi phí của chính mình phải gửi cho Phú Hưng một bản tường trình trong đó khai báo 
những chi tiết cụ thể về khiếu nại và việc này phải được thực hiện trong vòng 30 ngày 
(hoặc trong vòng 60 ngày nếu Phú Hưng đồng ý bằng văn bản) kể từ khi xảy ra việc 
chậm trễ hoạt động của công trình. Thêm vào đó, Người được bảo hiểm bằng chi phí 
của chính mình phải lập và cung cấp cho Phú Hưng những sổ sách kế toán, những 
chứng từ, sổ sách kinh doanh khác như hoá đơn, bảng cân đối tài chính và những 
chứng từ khác, các chứng cứ, thông tin, giải trình và các bằng chứng khác mà PHÚ 
HƯNG có thể yêu cầu một cách hợp lý nhằm mục đích điều tra hoặc xác minh đối với 
khiếu nại đó và nếu cần thiết thì ngoài những sổ sách, văn bản, chứng từ như đã đề cập 
ở trên, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Phú Hưng một chứng thực về tính xác 
thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề gì liên quan tới khiếu nại đó.  

5. Việc chi trả bồi thường có thể được thực hiện sau một tháng kể từ khi số tiền bồi thường 
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được xác định lần cuối cùng. Mặc dù vậy sau một tháng kể từ khi Phú Hưng nhận được 
thông báo về tổn thất và đã thừa nhận trách nhiệm của mình, Người được bảo hiểm có 
thể yêu cầu Phú Hưng chi trả trước một khoản tiền bồi thường ở mức tối thiểu phù hợp 
với hoàn cảnh thực tế.  

      Phú Hưng có quyền hoãn việc thanh toán bồi thường trong các trường hợp:  
a)  có những nghi ngờ về quyền nhận tiền bồi thường của Người được bảo hiểm cho 

đến khi những chứng cứ cần thiết được cung cấp;  
b)  do bất kỳ tổn thất hay sự chậm trễ nào đối với ngày dự định bắt đầu tiến hành hoạt 

động kinh doanh được bảo hiểm dẫn đến những điều tra của cảnh sát hay điều tra 
về hình sự chống lại Người được bảo hiểm cho đến khi các công việc điều tra đó kết 
thúc.  

Phú Hưng không chịu trách nhiệm trả số tiền lãi đối với những khoản tiền bồi thường 
được giữ lại trong các trường hợp trên ngoài số tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán 
thuộc lỗi của mình. 


