
 

 

Phụ lục 1 : 

 

DANH MỤC HIỆU ĐÍNH CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

BẢO HIỂM TÀI SẢN 

 

STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT 

1.  Accidental leakage or spillage  Điều khoản về rò rỉ hay chảy tràn bất ngờ  

2.  Abandoned undamaged portion of a 

building/ construction works 

 

Điều khoản về một phần tòa nhà/công 

trình xây dựng không  hư hại bị bỏ đi 

 

3.  Undamaged foundation  

 

Điều khoản về nền móng không bị  phá 

hủy  

4.  Act of public authority  

 

Điều khoản về phá hủy theo lệnh của cơ 

quan công quyền  

5.  Agreed value for jewellery / painting  Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ 

trang sức/ tác phẩm hội họa   

6.  Art works and curious  Điều khoản về tác phẩm nghệ thuật và đồ 

quý hiếm  

7.  All other contents  Điều khoản về bảo hiểm các tài sản khác  

8.  Awnings, blinds & signs Clause  Điều khoản về mái che, rèm chắn và bảng 

hiệu  

9.  Alteration and repair clauses  Điều khoản về thay đổi và sửa chữa  

10.  Minor alterations, repairs or construction 

works  

Điều khoản bảo hiểm cho những thay đổi, 

sửaa chữaa hoặc xây dựng nhỏ  

11.  Appraisement  Điều khoản về xác định giá trị tài sản  

12.  Accountant’s fees and insured’s claim 

preparation cost  

Điều khoản về chi phí kế toán và chi phí 

lập hồ sơ khiếu nại  

13 Architects, surveyors, consultants, 

engineers fees  

Điều khoản về chi phí cho kiến trúc sư, 

giám đỊnh viên, chuyên gia tư vấn, kỹ sư  

14 

 

Automatic cover for additional property  Điều khoản về tự động bảo hiểm cho tài 

sản bổ sung  

15 30 days extension at pro-rata premium 

 

Điều khoản về tự động mở rộng thời hạn 

bảo hiểm 30 ngày  



 

 

16 Automatic reinstatement of sum insured 

 

Điều khoản về tự động khôi phục số tiền 

bảo hiểm  

17 Automobiles  Điều khoản quy định về xe ô tô  

18 Average condition (85%)  Điều khoản về bảo hiểm dưới giá trị (85%) 

19 Boiler and pressure vessel explosion  Điều khoản về nổ nồii hơi và bình áp lực  

20 Breach of conditions  Điều khoản về vi phạm các điều kiện  

21 Breach of warranty   Điều khoản về vi phạm các cam kết  

22 Building Item  
Điều khoản về các hạng mục thuộc toà 

nhà  

23 Capital additions  Điều khoản về bổ sung tài sản cố định  

24 Contract price  Điều khoản về bảo hiểm theo giá hợp đồng 

25 Control of property  Điều khoản về kiểm soát tài sản 

26 Computer system records  Điều khoản về hệ thống lưu trữ dữ liệu 

máy tính  

27 Cost of demolition, clearing, temporary 

protection and erection of hoardings   

Điều khoản về chi phí phá hủy, dọn dẹp, 

bảo vệ tạm thời và lắp đặt hàng rào  

28 Cost of re-erection  Điều khoản về chi phí tái lắp đặt  

29 Cost of temporary protection  Điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời  

30 Cost of recompiling records and 

preparing claims 

Điều khoản chi phí soạn thảo lại tài liệu 

và lập hồ sơ khiếu nại  

31 Cost of re-writing records  Điều khoản về chi phí ghi chép lại dữ liệu 

 

32 Currency clause  Điều khoản về tự động chuyển đổi tiền  

 

33 Customs, excise and other duties  Điều khoản về  thuế  

34 Customers' goods  Điều khoản về hàng hóa của khách hàng  

35 Description/designation of property 

insured 

Điều khoản về thống nhất  tên gọi của tài 

sản được bảo hiểm. 

36 Deterioration of goods in cold storage  Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong 

kho lạnh  

37 Divisible control Điều khoản về tách biệt chế tài  

 



 

 

 

38 Escalation clause 10%  
Điều khoản về trượt giá10%  

39 Electronic data and internet Điều khoản về mạng và dữ liệu điện tử  

40 Electronic installation, computers and 

data processing equipment breakdown  

Điều khoản về hư hỏng thiết bị điện tử, 

máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu 

41 Exhibition & trade fair  Điều khoản về hoạt động triển lãm và hội 

chợ thương mại  

42 Fire extinguishing expenses  Điều khoản về chi phí chữa cháy  

43 Fire brigade charges clause  Điều khoản về chi phí đội chữa cháy  

44 Fusion damage clause  

 

Điều khoản về thiệt hại do dòng điện đốt 

nóng  

45 Guests’ effect  Điều khoản về tài sản cá nhân của khách  

46 Directors’, employees’ personal effects  

 

Điều khoản về tài sản cá nhân của giám 

đốc và nhân viên  

47 Hazardous goods  Điều khoản về hàng hóa nguy hiểm  

48 Heating and power  

 

Điều khoản về sử dụng nhiệt và năng 

lượng  

49 Hire, purchase/leasing. 

 

Điều khoản về thuê mua  

tài sản 

50 Inhibition costs  Điều khoản về chi phí hạn chế tổn thất  

51 Internal removal  Điều khoản về di chuyển nội bộ 

52 Temporary Removal  Điều khoản về di dời tạm thời  

53 Clarification Agreement  

 

Thoả thuận loại trừ bảo hiểm tổn thất đối 

với dữ liệu, phần mềm và các chương 

trình máy tính/Điều khoản loại trừ sự cố 

máy tính 

54 Landslip and Subsidence Extension  Điều khoản mở rộng bảo hiểm cho lún và 

sụt lở đất  

55 Leased property  Điều khoản về tài sản cho thuê  

56 Lessees Clause  Điều khoản về người đi thuê  

57 Locks & keys  

 

Điều khoản về ổ và chìa khóa  

 

58 Loss notification  

 

Điều khoản về thông báo tổn thất  

 



 

 

59 Misdescription  Điều khoản về mô tả sai 

60 Money in premises and in transit  Điều khoản về tiền tại cơ sở được bảo 

hiểm hoặc trên đường vận chuyển  

61 Loss payee/mortgagee clause Điều khoản về người nhận thế chấp tài sản 

62 No control  Điều khoản về không kiểm soát  

63 Non-invalidation  

 

Điều khoản về không mất hiệu lực bảo 

hiểm   

64 Notice of cancellation amended to 30 

days  

Điều khoản hủy hợp đồng thông báo trong 

vòng 30 ngày  

65 Other interests  Điều khoản về quyền lợi khác  

66 Outdoor lawns, trees, plants shrubs Điều khoản về cây trồng, thảm cỏ và bụi 

cây bên ngoài  

67 Outdoor property  Điều khoản về tài sản ngoài trời  

68 Outbuildings Clause  Điều khoản về công trình phụ ngoại vi   

69 Outside premises storage  

 

Điều khoản về tài sản lưu trữ ngoài địa 

điểm bảo hiểm  

 

70 Pairs and sets  Điều khoản về đôi và bộ 

 

71 Payment on account clause  

 

Điều khoản về thanh toán bồi thường tạm 

ứng  

72 Portable  Items  

 

Điều khoản về tài sản lưu động  

 

73 
Annual Break and Review  

  

Điều khoản điều chỉnh điều kiện bảo hiểm 

hàng năm  

 

74 Premises 

 

Điều khoản về khu vực được bảo hiểm  

 

75 Plate Glass Breakage Điều khoản nứt vỡ kính tấm 

76 Property under care, custody and control 

of the insured 

 

Điều khoản về tài sản thuộc quyền kiểm 

soát, quản lý, trông nom, coi sóc của 

Người được bảo hiểm 

77 Property (not including goods) in transit  Điều khoản về tài sản (không bao gồm 

hạng mục hàng hóa) trong quá trình vận 

chuyển. 



 

 

 

78 Public authorities  

 

Điều khoản về nhà chức trách 

 

79 Reinstatement value  

 

Điều khoản về bảo hiểm theo giá trị khôi 

phục  

80 Removal of debris  Điều khoản về dọn dẹp hiện trường  

81 Smoke damage clause 

 

Điều khoản về tổn thất do khói  

 

82 Services clause 

 

Điều khoản về dịch vụ  

 

83 Spontaneous combustion clause Điều khoản về tự bốc cháy 

 

84 Stock declaration 75% 

 

Điều khoản về khai báo hàng hóa 75% 

85 Waiver of subrogation clause  

 

Điều khoản về từ bỏ thế quyền  

86 Subsidiary companies clause Điều khoản về công ty con 

 

87 Sue and labour clause. Điều khoản về chi phí kiện tụng và chi phí 

lao động 

88 Temporary repair  

 

Điều khoản về sửa chữa tạm thời  

89 Tenants (for landlords) 

 

Điều khoản về người đi thuê (dành cho 

chủ nhà) 

. 

90 Tenant’s improvement  

 

Điều khoản về việc cải tạo của người đi 

thuê  

 

91 Theft during or after a fire  

 

Điều khoản về trộm cắp  trong hoặc sau 

hỏa hoạn  

 

92 Time adjustment clause (72 hours) Điều khoản về điều chỉnh thời gian (72 

giờ) 

93 Unpacking expenses  

 

Điều khoản về chi phí tháo dỡ bao bì  



 

 

94 Vehicle/container load clause 

 

Điều khoản về chất hàng trên xe cơ 

giới/trong container 

95 Terrorism exclusion (NMA2921) 

 

Điều khoản về loại trừ khủng bố 

(NMA2921) 

96 Y2K Exclusion/Data Recognition 

Exclusion 

. 

Điều khoản về loại trừ rủi ro do việc nhận 

biết ngày tháng/sự cố máy tính Y2K 

97 Machinery breakdown insurance clause   Điều khoản bảo hiểm hư hỏng máy móc  

 

98 Theft following forcible entrance or exit  

 

Điều khoản về trộm có sử dụng vũ lực và 

bạo lực khi xâm nhập và tẩu thoát  

 

99 Brands and labels  

 

Điều khoản về nhãn hiệu 

 

100 Expediting expenses  

 

Điều khoản về chi phí phát sinh thêm  

 

101 Full theft  

 

Điều khoản về trộm cắp mở rộng  

102 Impact damage by road vehicles/ 

vessel/boats 

 

Điều khoản về va chạm với các phương 

tiện xe cơ giới/tàu thuyền 

103 Privileges granted Điều khoản về đặc quyền 

 

104 Fidelity guarantee extension Điều khoản mở rộng lòng trung thành  

105 Stock at contractors’ or subcontractors’ 

premises 

 

Điều khoản bảo hiểm hàng hóa và hạng 

mục lưu trữ khác đặt tại địa điểm của nhà 

thầu hoặc nhà cung cấp 

 

106 Electrical installation Điều khoản thiết bị điện 

107 Electrical installation 4A  

 

Điều khoản thiết bị điện 4A  

 

108 Electrical installation 4B  

 

Điều khoản thiết bị điện 4B 



 

 

109 Floating terrace and jetty 

. 

Điều khoản bảo hiểm cầu tàu và ụ nổi 

 

110 Error and omission 

 

Điều khoản sai sót và nhầm lẫn 

 

111 Cost of clearing drains  Điều khoản về chi phí dọn dẹp hệ thống 

thoát nước  

112 Approved loss adjusters clause 

 

Điều khoản sử dụng công ty tính toán tổn 

thất  

 

113 Strike, riot and civil commotion  Điều khoản về đình công, nổi loạn, bạo 

động dân sự  

114 Underground property  

 

Điều khoản tài sản ngầm dưới mặt đất  

115 Cut through clause 

 

Điều khoản thanh toán bồi thường trực tiếp 

 

116 No claim bonus (5%) 

 

Điều khoản thưởng do không yêu cầu bồi 

thường (5%) 

117 Sprinkler leakage cover  

 

Điều khoản bảo hiểm cho nước rò rỉ từ hệ 

thống chữa cháy tự động  

118 Premium warranty clause 

 

Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo 

hiểm 

119 Acts or omissions clause 

 

Điều khoản về hành vi hoặc thiếu sót  

120 Claims control clause 

 

Điều khoản kiểm soát giải quyết khiếu nại 

 

121 Claim cooperation clause 

 

Điều khoản thoả thuận hợp tác giải quyết 

khiếu nại 

 

122 Long term agreement 5% 

. 

Điều khoản về giảm phí đối với việc bảo 

hiểm dài hạn 5%  

123 Non-cancellation 

 

Điều khoản liên quan đến việc huỷ bỏ hợp 

đồng 

 



 

 

124 International trade sanction clause 

 

Điều khoản Cấm vận thương mại quốc tế  

125 
Sanction limitation and exclusion clause 

(NMA3100)  

 

 

 

Điều khoản loại trừ và giới hạn do bị trừng 

phạt (NMA 3100) 

126 Automatic reinstatement of policy 

validity 

 

Điều khoản khôi phục hiệu lực hợp đồng 

bảo hiểm 

 

127 Accidental pollution and contamination 

 

Điều khoản về rủi ro ô nhiễm, nhiễm bẩn 

ngẫu nhiên 

 

128 Alarm and protection clause 

 

Điều khoản bảo hiểm về chuông báo trộm 

cắp và hệ thống bảo vệ 

 

129 Alterations and additions clause  

 

Điều khoản về thay đổi và bổ sung tài sản 

 

130 Automatic extension of period of 

insurance  

 

Điều khoản tự động mở rộng thời hạn bảo 

hiểm  

 

131 Automatic reinstatement of sum insured 

clause  

 

Điều khoản tự động khôi phục số tiền bảo 

hiểm 

 

132 85% average clause (excluding stocks) 

 

 Điều khoản bảo hiểm dưới giá trị 85% 

(loại trừ hàng hóa trong kho) 

 

133 Boiler explosion clause  

 

Điều khoản nổ nồi hơi  

134 
Brand or Trademark Clause Điều khoản về nhãn hoặc tên thương mại 

134 
Brand and Label Clause Điều khoản về nhãn mác hàng 

 

 

135 Breach of conditions 

 

Điều khoản về vi phạm các điều kiện hợp 

đồng 



 

 

136 Breach of warranty clause 

 

Điều khoản vi phạm cam kết hợp đồng. 

 

138 Breakdown of deep freezer chiller  

 

Điều khoản hư hỏng máy lạnh và các thiết 

bị lạnh  

 

139 Care custody and control clause 

 

Điều khoản về việc trông coi và kiểm soát 

tài sản 

 

140 Civil authority clause  Điều khoản về chính quyền dân sự  

141 Coinsurance clause 80% (excluding 

stocks) 

 

. 

Điều khoản đồng bảo hiểm 80% (loại trừ 

hạng mục hàng hóa) 

142 Exhibition and demonstration clause  

 

Điều khoản về triển lãm và trưng bày 

143 Expenses incurred in diminishing or 

preventing loss  

 

Điều khoản về chi phí hạn chế và phòng 

ngừa tổn thất 

144 Extinguishing expenses   Điều khoản về chi phí cứu hoả.  

 

145 Expenses incurred in diminishing or 

preventing loss  

 

 Điều khoản về chi phí hạn chế và phòng 

ngừa tổn thất 

 

146 Cost of temporary protection clause   Điều khoản về chi phí bảo vệ tạm thời  

 

147 Description of property insured 

 

 Điều khoản về mô tả tài sản được bảo 

hiểm 

148 Designation of property  Điều khoản về xác định tài sản 

 

149 Errors and omissions clause 

 

 Điều khoản về sai sót và nhầm lẫn 

 

150 Exhibition and demonstration clause  

 

 Điều khoản về triển lãm và trưng bày 

 



 

 

151 Expenses incurred in diminishing or 

preventing loss  

 

 Điều khoản về chi phí hạn chế và phòng 

ngừa tổn thất 

 

152 Fire extinguishing and other cost clause 

(Limit as specified in the Schedule) 

 

 

 Điều khoản về chi phí cứu hoả và các chi 

phí khác (Giới hạn như được quy định cụ 

thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm) 

153 Hazardous goods 

 

 Điều khoản về Hàng hoá nguy hiểm 

154 Land acquisition 

 

Điều khoản về trưng dụng đất 

 

155 

 

 

Landlord Clause   Điều khoản về  Chủ đất 

156 

 

Leased building clause  

 

 Điều khoản về ngôi nhà cho thuê 

 

157 Loss Payee Clause  

 

 Điều khoản người nhận bồi thường 

 

158 Minor work clause  

 

 Điều khoản về các công việc xây dựng, cải 

tạo ở mức nhỏ  

 

159 Misdescription clause   Điều khoản về  mô tả sai  

160 Replacement value (only applicable to 

machinery and equipment within 5 year 

usage)  

 

 

 Điều khoản về giá trị thay thế (chỉ áp dụng 

cho máy móc thiết bị có thời gian sử dụng 

trong vòng 5 năm) 

  

161 Newly acquired property clause  

 

 Điều khoản về tài sản mới bổ sung 

 

162 Off premises clause  

. 

 

 Điều khoản về tài sản ở ngoài địa điểm 

bảo hiểm  

 

163 Other insurance clause  

 

 Điều khoản về bảo hiểm khác 

 

164 Other location clause   Điều khoản về  địa điểm khác  

 



 

 

165 Payment on account clause (50% of 

estimated loss)  

 

 Điều khoản về thanh toán bồi thường tạm 

ứng (50% tổn thất ước tính) 

 

166 Permits clause  

 

 Điều khoản về sự cho phép đối với ngôi 

nhà bỏ trống 

 

167 Employee’s personal effects  

 

 Bảo hiểm tài sản cá nhân của người làm 

công và những người khác  

168 Premises clause   Điều khoản về địa điểm bảo hiểm 

169 Professional fees (for claim preparation)  

 

 Điều khoản về chi phí thuê chuyên gia 

(cho việc chuẩn bị hồ sơ khiếu nại bồi 

thường) 

 

170 Removal of debris clause .  Điều khoản dọn dẹp hiện trường 

171 Rent  

 

 Điều khoản về tiền thuê nhà 

 

172 Subsidiary companies Clause  

 

 Điều khoản về các công ty chi nhánh 

(công ty con) 

 

173 Transit clause  

 

 Điều khoản về bảo hiểm cho quá trình vận 

chuyển 

174 Water damage clause  

 

 Điều khoản bảo hiểm thiệt hại do nước 

 

175 Workmen Clause   Điều khoản liên quan đến công nhân 

 

176 Declaration policy   Điều khoản về đơn bảo hiểm khai báo 

 

177 Deductible clause  

 

 Điều khoản về mức khấu trừ  

 

178 Mortgagee clause  

 

 Điều khoản về người cầm cố 

 

179 Pair and set/Consequential reduction in 

value  

 

 Điều khoản về đôi và bộ và bồi thường sự 

giảm giá trị tương ứng  

 

180 Cost of temporary repair  

 

 Điều khoản chi phí sửa chữa tạm thời  

  



 

 

181 Deterioration of Stock in cold storage/ 

Breakdown of deep freezer chiller  

 

 Điều khoản hư hỏng hàng hóa trong kho 

lạnh/Điều khoản hư hỏng máy lạnh và các 

thiết bị lạnh  

 

182 Alterations and repairs/workmen clause  

 

Điều khoản về thay đổi và sửa chữa/điều 

khoản về công nhân 

 

183 Average relief/coinsurance (85%)  

 

 Điều khoản về bồi thường theo tỷ lệ / đồng 

bảo hiểm  (85%)/  

184 
Branded goods clause  

 

Điều khoản về hàng hóa có nhãn mác  

 

185 
Guests’ effect (limit: .....any one 

occurrence)  

 

Điều khoản về tài sản cá nhân của khách 

(Hạn mức:  ..... cho mỗi sự cố)  

 

186 
Inhibition costs  

 

Điều khoản về chi phí hạn chế tổn thất  

 

187 
Electronic data and internet 

endorsement/clarification agreement (IT 

clause)/IT1  

 

Điều khoản về dữ liệu điện tử và 

Internet/IT1   

 

188 
Money in private residence of authorised 

employees (limit:  .....)  

 

Điều khoản về bảo hiểm tiền đặt tại nhà 

riêng của nhân viên được ủy quyền (Hạn 

mức: ...........)  

 

189 
Property under care, custody and control 

of the insured  

 

Điều khoản về tài sản thuộc sự trông coi, 

kiểm soát, quản lý của Người được bảo 

hiểm  

 

190 
Undamaged ancillary and/or peripheral 

equipment  

 

 Điều khoản về thiết bị ngoại vi và/hoặc phụ 

thuộc chưa bị tổn thất  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


