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I. Thoả thuận bảo hiểm  

Trên cơ sở tuân theo những điều khoản, những hạn mức bồi thường, những điểm loại trừ và 
những điều kiện, trong Đơn bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm kèm theo Đơn bảo hiểm này, với 

điều kiện Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm,  ông ty cổ phần bảo hiểm Phú 

Hưng (dưới đây gọi tắt là PHÚ HƯNG), đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm (trong 
mọi trường hợp không vượt quá tổng hạn mức bồi thường nêu trong Hợp đồng bảo hiểm)  

1. đến Hạn mức bồi thường được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm của Đơn bảo hiểm (gọi tắt 
sau đây là Phụ lục) đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm có thể chịu trách 
nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bất kỳ khiếu nại lần đầu tiên nào được lập bằng văn 
bản trong thời hạn bảo hiểm nêu tại Hợp đồng bảo hiểm, nhằm chống lại Người được bảo 
hiểm về sự vi phạm bất kỳ nghĩa vụ chuyên môn nào được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm, 
phát sinh từ bất kỳ hành động sơ xuất, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào đã thực hiện hoặc cho 
là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm (và trong thời hạn hồi tố, nếu có)  thuộc phạm vi 
địa lý quy định tại Hợp đồng bảo hiểm bởi:  

a)  Người được bảo hiểm và, hoặc  

b)  bất kỳ người làm công nào của Người được bảo hiểm tại thời điểm đó  

trong việc thực hiện, theo hoặc dưới danh nghĩa của Người được bảo hiểm, bất kỳ hoạt 
động kinh doanh nào trong quyền hạn chuyên môn nêu tại Hợp đồng bảo hiểm (bao gồm 
những hoạt động của người thực thi, người tiếp quản lý, người thanh toán, nếu được kê 
khai cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm, với điều kiện là thu nhập từ những công việc như 
vậy là một bộ phận tạo nên doanh thu của Người được bảo hiểm);  

2. các chi phí và phí tổn phát sinh được PHÚ HƯNG chấp nhận bằng văn bản trong quá trình 
bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải 
thanh toán một số tiền cao hơn Hạn mức bồi thường theo Đơn bảo hiểm này để một khiếu 

nại nào đó từ bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của PHÚ HƯNG đối với các chi phí 
và phí tổn phát sinh nhưđề cập ở trên sẽđược tính theo tỷ lệgiữa hạn mức bồi thường theo 
Đơn bảo hiểm này và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ;  

II. Hạn mức bồi thường  

1.  Mỗi một khiếu nại  

Trách nhiệm bồi thường của PHÚ HƯNG cho toàn bộ chi phí bồi thường và các phí tổn chi 
trả cho một hoặc nhiều người khiếu kiện đối với mỗi một sự cố, sẽ không vượt quá tổng số 
tiền nêu trong Phụ lục và tổng số tiền này sẽ là Hạn mức bồi thường cho mỗi một khiếu nại.  

 huỗi khiếu nại  

Một chuỗi khiếu nại như được định nghĩa dưới đây sẽ được coi như là một sự cố và ngày 
tổn thất tương ứng sẽ được coi là ngày khiếu nại bằng văn bản đầu tiên được lập để khiếu 
kiện Người được bảo hiểm.Một chuối khiếu nại theo đơn bảo hiểm này, được định nghĩa 
như sau:  

 Toàn bộ khiếu nại về những tổn thất có hậu quả khác nhau bắt nguồn từ hoặc gây ra do 
một hành động sơ xuất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn. Đặc biệt cũng quy định rằng nếu có 
nhiều hơn một hành động sơ xuất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra do cùng một nguyên 
nhân hoặc nguồn gốc giống nhau hay tương tự nhau thì những hành động đó sẽ được 
coi như là một hành động sơ xuất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn với điều kiện là chúng cùng 
liên quan đến pháp lý và tài chính.  

 Nhiều hơn một hành động sơ xuất, thiếu sót hoặc nhầm lẫn gây ra nhiều tổn thất giống 
nhau  

 Một khiếu nại được lập để chống lại nhiều hơn một Người được bảo hiểm cùng liên quan 
đến một tổn thất  

2. Tổng Hạn mức bồi thường Trách nhiệm bồi thường của PHÚ HƯNG cho toàn bộ chi phí 
bồi thường và các phí tổn chi trả đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm 
của Đơn bảo hiểm này, sẽ không vượt quá Tổng hạn mức bồi thường nêu trong Phụ lục.  
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III. Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu  

Luôn luôn với điều kiện là PHÚ HƯNG sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, đối với mỗi và 
mọi khiếu nại theo đơn bảo hiểm này, phần tiền khiếu nại (mà trong ngữ cảnh của điều 

khoản này bao gồm cả những chi phí và phí tổn do PHÚ HƯNG chi trả nhằm điều tra và bào 
chữa khiếu nại) vượt quá Mức khấu trừ do Người được bảo hiểm chịu nêu tại Phụ lục. Điều 

khoản này cũng quy định rằng nếu có bất cứ chi phí nào mà PHÚ HƯNG chi trả, sau đó 
được xác định là thấp hơn Mức khấu trừ của đơn này, thực chất thuộc trách nhiệm chi trả 
của Người được bảo hiểm như nêu trên, thì Người được bảo hiểm phải hoàn trả lại số tiền 

đó cho PHÚ HƯNG ngay sau khi PHÚ HƯNG yêu cầu.  

IV. Những điểm loại trừ 

Đơn bảo hiểm này không bồi thường cho bất kỳ khiếu nại hoặc những khiếu nại nào phát 
sinh từ:  

1 bất kỳ hành động sơ xuất, nhầm lẫn hoặc thiếu sót liên quan đến những dịch vụ hoặc 
hoạt động được thực hiện vượt quá phạm vi dịch vụ chuyên môn của một Luật sư theo 
quy định pháp lý, nội quy và quy tắc có hiệu lực tại Việt nam;  

2 bất kỳ sự sắp xếp hay đề nghị - dù cho được thực hiện miễn phí hay không liên quan 
đến tài chính, bất động sản hoặc các vấn đề thương mại khác; tuy nhiên điều kiện này 
không áp dụng nếu, và chỉ trong mức độ, khiếu nại phát sinh từ việc tư vấn sai những 
vấn đề về thuế;  

3 bất kỳ sự diễn giải hoặc áp dụng sai sót hoặc không tuân theo một điều khoản luật 
pháp của nước ngoài nào  

4 sự vượt quá  chi phí dự tính  hoặc ranh giới tín nhiệm;  

5 bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nghĩa vụ liên quan đến lưu trữ sổ sách, kế toán hoặc 
chuyển khoản tài chính phát sinh từ hành vi thiếu trung thực, biển thủ, tham ô của 
nhân viên của Người được bảo hiểm  

6 khiếu nại phát sinh từ những hoạt động của Người được bảo hiểm trong vai trò là 
người lãnh đạo hoặc thành viên Ban Quản lý hoặc Ban kiểm soát của các doanh 
nghiệp tư nhân, câu lạc bộ hoặc hiệp hội nào hoặc nhưlà nhân viên pháp lý trong các 
tổ chức đó  

7 sự phỉ báng và vu khống  

8 bất kỳ hành động sơ xuất, thiếu sót hoặc nhầm lần của Người được bảo hiểm trong 
việc tham gia hoặc duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm  

9 sự mất khả năng thanh toán hoặc phá sản của Người được bảo hiểm  

10 mất mát tài liệu (thuộc bất cứ loại nào) dù cho dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc được 
tạo lập bởi bất kỳ cách thức nào khác hoặc bất cứ tài liệu, thông tin lưu trong máy vi 
tính, lưu trữ điện tử hoặc tài sản vật chất bị mất mát, thất lạc, hoặc phá huỷ khi được 
giao phó cho hoặc trong khi được trông nom, bảo quản và kiểm soát bởi Người được 
bảo hiểm.  

11 bất kỳ hành vi cố ý, thiếu trung thực, ác ý, phạm pháp hoặc tội ác của Người được bảo 
hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm  

12 thương tật thân thể, thiệt hại tài sản hoặc bất cứ tổn thất hậu quả nào phát sinh từ đó  

13 bất kỳ tổn thất tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc được cho là gây ra do hoặc phát 
sinh từ sự ô nhiễm không khí, nước nôi hoặc đất đai  

14 bất cứ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch nước ngoài, chiến 
sự (dù cho có tuyên chiến hay không), nội chiến, khủng bố, khởi nghĩa, cách mạng, nổi 
loạn, hành động quân sự hoặc lực lượng tiếm quyền  

15 các khoản tiền phạt, hình phạt, các thiệt hại mang tính chất trừng trị, cảnh cáo hoặc bất 
cứ thiệt hại nào phát sinh do việc đền bù thiệt hại gấp nhiều lần mang tính chất răn đe.  



 

 

Phú Hưng - Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Công chứng viên, Luật sư Trang 4 

16 trách nhiệm được Người được bảo hiểm thừa nhận theo một hợp đồng hoặc bất kỳ 
thoả thuận nào khác hoặc bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm (dù cho là cam kết hoặc bảo 
đảm mặc định hay bằng văn bản) trừ trách nhiệm mà Người được bảo hiểm vẫn phải 
chịu cho dù có sự tồn tại của hợp đồng, thoả thuận, cam kết hoặc bảo đảm nói trên 
hay không.  

17. Khiếu nại chống lại Người được bảo hiểm được lập bởi một hoặc nhiều Người được 
bảo hiểm khác theo đơn bảo hiểm này hoặc bởi bất kỳ bên nào  

 trực tiếp hay gián tiếp sở hữu, kiểm soát, điều hành hay quản lý bởi Người được 
bảo hiểm  

 mà Người được bảo hiểm là một thành viên, người tư vấn hoặc nhân viên hay họ 
hàng (bao gồm cả người hôn phối)  

V. Những Điều kiện chung  

Đơn bảo hiểm này, bất kỳđiều khoản bổ sung đính kèm nào hoặc Hợp đồng bảo hiểm 
sẽđược coi như là một hợp đồng và bất kỳ từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa cụ 
thể trong bất cứ phần nào của đơn bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm sẽmang ý nghĩa cụ 
thể đó tại bất cứđâu chúng xuất hiện.  

1 Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện hoặc tình huống nào có thể dẫn đến một khiếu 
nại được bồi thường theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải thông báo 

ngay lập tức bằng văn bản cho PHÚ HƯNG. Việc thông báo phải được thực hiện không 
muộn hơn 30 ngày kể từ ngày hết hạn của đơn bảo hiểm, bất cứ khiếu nại nào phát 
sinh từ các sự kiện hoặc tình huống nêu trên, được lập trong vòng 36 tháng kể từ ngày 
hết hạn nêu tại Bản phụ lực của đơn bảo hiểm này, trong phạm vi của đơn bảo hiểm 
này, sẽ được coi như là đã được lập trong thời hạn hiệu lực của đơn bảo hiểm này.  

2 Người được bảo hiểm không được thừa nhận trách nhiệm hoặc giải quyết hoặc thực 
hiện, hứa hẹn việc thanh toán bát kỳ khoản tiền nào liên quan đến bất cứ khiếu nại nào 
có thể được coi như khoản bồi thường theo đơn bảo hiểm này, hoặc chi trả bất cứ chi 
phí, phí tổn nào liên quan đến khiếu nại, khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của 

PHÚ HƯNG - người được phép tiếp quản và kiểm soát trên danh nghĩa của Người 
được bảo hiểm, việc bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nêu trên, và cũng 
vì mục đích đó Người được bảo hiểm phải cung cấp toàn bộthông tin và hỗ trợ được 

PHÚ HƯNG yêu cầu một cách hợp lý.  

PHÚ HƯNG không được giải quyết bất kỳ khiếu nại nào khi không có sự chấp thuận 
của Người được bảo hiểm.  Tuy nhiên, nếu Người được bảo hiểm từ chối chấp thuận 

cách thức giải quyết khiếu nại theo đề nghị của PHÚ HƯNG và tiếp tục tranh luận hoặc 

tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào, thì trách nhiệm của PHÚ HƯNG sẽ không vượt 
quá số tiền mà lẽra đã có thểđược giải quyết để chi trả cho khiếu nại cộng với chi phí và 

các phí tổn đã phát sinh với sựđồng ý của PHÚ HƯNG cho đến ngày Người được bảo 

hiểm từ chối việc giải quyết mà PHÚ HƯNG đưa ra.  

3 Trong trường hợp áp dụng ngày hồi tốđược nêu cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm, đơn 
bảo hỉêm này sẽ không áp dụng đối với những khiếu nại được lập chống lại Người 
được bảo hiểm về những hành động sơ xuất, sai sót hoặc bỏ sót đã thực hiện hoặc đã 
xảy ra hoặc được cho là đã thực hiện hoặc đã xảy ra trước ngày hồi tố.  

4 Người được bảo hiểm vào bất cứ thời điểm nào phải  

a)   duy trì việc lập hồ sơ mô tả chính xác toàn bộ những dịch vụ chuyên môn nhằm 

đảm bảo tính sẵn có cho việc kiểm tra và sử dụng bởi PHÚ HƯNG hoặc người đại 

diện hợp pháp của PHÚ HƯNG cho tới mức độmà chúng liên quan đến bất kỳ 
khiếu nại nào theo đơn bảo hiểm này  

b) cung cấp cho PHÚ HƯNG hoặc người đại diện hợp pháp của Người được bảo 

hiểm những thông tin, hỗ trợ và những bản báo cáo khi PHÚ HƯNG yêu cầu, và  

c) bằng chi phí của mình, hỗ trợtrong quá trình bào chữa bất cứ khiếu nại nào  
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5 Trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào giữa Người được bảo hiểm và PHÚ 

HƯNG theo đơn bảo hiểm này, thì những tranh chấp đó sẽđược phán xử theo luật pháp 
của quốc gia nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và do vậy, chỉ có những Tòa án thuộc quốc 
gia này mới có quyền tài phán đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo đơn bảo 
hiểm này.  

6 Các bên thoả thuận rằng nếu bất kỳ khoản thanh toán nào được PHÚ HƯNG chi trả cho 

bất kỳ khiếu nại nào thuộc đơn bảo hiểm này, PHÚ HƯNG được quyền kế thừa toàn bộ 
quyền lợi của Người được bảo hiểm trong việc truy đòi một bên thứ ba gây ra khiếu nại 
đó.  

7 Nếu Người được bảo hiểm lập bất kỳ khiếu nại nào với mục đích lừa đảo hoặc không 
trung thực, trên phương diện số tiền đòi bồi thường hoặc bất cứ yếu tố nào khác, đơn 
bảo hiểm này sẽ bị mất hiệu lực hoàn toàn và Người được bảo hiểm sẽ mất quyền lợi 
được đòi bồi thường về toàn bộ những khiếu nại theo đơn bảo hiểm này.  

8 Đơn bảo hiểm này không buộc phải tuân theo điều kiện về đóng góp bồi thường và sẽ 
chỉ bồi thường cho những tổn thất trong điều kiện và trong mức độ mà tổn thất đó 
không được bồi thường theo bất kỳđơn bảo hiểm nào khác.  

9 Số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm này được giới hạn đối với:  

a)  khoản tiền bồi thường phát sinh từ phán quyết của một Toà án có thẩm quyền tại 
phạm vi lãnh thổđịa lý nêu trong Hợp đồng bảo hiểm.  

b)   chi phí, phí tổn và các lệ phí pháp lý khác phát sinh trong phạm vi lãnh thổ nêu 
trong Hợp đồng bảo hiểm.  

10 Trong trường hợp không có quy định pháp lý địa phương liên quan đến việc huỷ bỏ hợp 
đồng, đơn bảo hiểm này có thểđược huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm vào bất kỳ thời 

điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho PHÚ HƯNG. Đơn bảo hiểm này cũng 

có thểđược huỷ bỏ bởi PHÚ HƯNG hoặc đại diện hợp pháp của PHÚ HƯNG bằng cách 
gửi văn bản thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ của Người được bảo 
hiểm nêu tại Hợp đồng bảo hiểm, trong đó nêu rõ hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt, 
không muộn hơn 30 ngày kể từ ngày thông báo được gưỉđi hoặc vào một ngày cụ thể 
nêu tại văn bản thông báo.  

11 Nếu đơn bảo hiểm này bị huỷ bỏ bởi Người được bảo hiểm, PHÚ HƯNG sẽ hoàn lại 
cho Người được bảo hiểm một phần khoản phí bảo hiểm được tính toán trên cơ sở áp 

dụng tỷ lệ phí ngắn hạn của PHÚ HƯNG.  

Nếu đơn bảo hiểm này bị huỷ bỏ bởi PHÚ HƯNG, hoặc đại diện hợp pháp của PHÚ 

HƯNG bởi một lý do nào đó ngoài lý do Người được bảo hiểm không thanh toán phí 

bảo hiểm hoặc vi phạm hợp đồng bảo hiểm, PHÚ HƯNG sẽ hoàn lại cho Người được 
bảo hiểm một phần phí bảo hiểm trên cơ sở tính toán theo tỷ lệ.  

12 Việc thanh toán hoặc đề nghị hoàn phí bởi PHÚ HƯNG sẽ không phải là điều kiện để 
sự hủy bỏ đơn bảo hiểm này có hiệu lực tuy nhiên việc thanh toán này sẽ được thực 
hiện một cách sớm nhất theo khả năng thực tế.  

13 Nếu giới hạn về thời hạn thông báo hủy bỏ hợp đồng quy định trong đơn bảo hiểm này 
không phù hợp hoặc trái với bất kỳ luật pháp điều chỉnh về tạo lập hợp đồng nào, giới 
hạn này sẽ được sửa đổi tương đương với thời hạn thông báo tối thiểu quy định bởi 
luật pháp đó. 


