
Feel free to go with the truth 

TỔNG HỢP 20 BẢN ÁN HAY 

 

 
ĐƯỢC TỔNG HỢP BỞI  LUÂT SƯ FDVN 

 

www.fdvn.vn 

www.fdvnlawfirm.vn 

 www.diendanngheluat.vn 

VỀ  
 TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 



MỤC LỤC 

Tổng hợp20  bản án hay về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

STT TÊN BẢN ÁN 
SỐ 
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1. 

Bản án 27/2019/DS-PT ngày 21/10/2019: 

VP – T và Tổng công ty bảo hiểm P ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro 

xây dựng, lắp đặt thi công công trình trụ sở cơ quan T. Qúa trình thi 

công, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 nên một số hạng mục xây dựng 

của Trụ sở cơ quan T bị hư hỏng nặng, thiệt hại hết hơn 1 tỷ đồng. 

Sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty bảo hiểm bị buộc phải bồi thường.  
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2. 

Bản án 93/2019/KDTM-PT ngày 22/08/2019: 

Công ty T và Tổng Công ty bảo hiểm B ký “Hợp đồng bảo hiểm xe ô 

tô”. Trong thời gian bảo hiểm, xe ô tô và rơ móc của Công ty T bị lật đổ. 

Sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty bảo hiểm B phải chi trả tiền bảo hiểm 

là 149.6000.000 đồng và 66.831.443 đồng lãi chậm trả. 
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3. 

Bản án 81/2019/KDTM-PT ngày 29/07/2019: 

Công ty Cổ phần G và Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm P ký kết hợp 

đồng bảo hiểm cho người chơi trúng giải. Ông Trịnh Ngọc G – người 

chơi đã may mắn trúng giải nhưng công ty bảo hiểm không chi trả. Công 

ty Cổ phần G đã kiện ra Tòa án, buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán 

tiền giải thưởng là 2.769.000.000 đồng. 

19-28 

4. 

Bản án 70/2019/KDTM-PT ngày 10/07/2019: 

Công ty M và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q ký kết hợp đồng bảo 

hiểm cháy nổ và các rủi ro khác cho tài sản thế chấp là máy móc, thiết bị. 

Trong thời gian xảy ra bảo hiểm, kho của Công ty M bị cháy nổ khiến 

toàn bộ tài sản bị hư hỏng. 

Công ty bảo hiểm bị buộc phải chi trả tiền bảo hiểm. 

29-36 

5. 

Bản án 60/2019/KDTM-PT ngày 14/06/2019: 

D và Công ty bảo hiểm HKDN ký kết hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới. 

Trong thời gian bảo hiểm, xe của D bị hư hỏng nặng do sự cố khi thi 

công công trình. 

Công ty bảo hiểm bị buộc phải chi trả tiền sửa chữa là 266.790.818 đồng. 

37-44 

6. 

Bản án 05/2019/KDTM-PT ngày 26/04/2019: 

Bà G mua bảo hiểm cho tàu cá tại Tổng công ty cổ phần B (Cty bảo 

hiểm). Trong thời gian bảo hiểm, tàu cá của bà G xảy ra tai nạn, bị chìm. 

Tòa án buộc công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm là 650.000.000 đồng.   

45-56 

7. 

Bản án 37/2019/KDTM-PT ngày 25/04/2019: 

Nguyên đơn và Công ty bảo hiểm đã ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro 

đối với tài sản của Nguyên đơn. Trong thời gian bảo hiểm, cơn bão số 10 

đổ bộ vào Quảng Bình gây tổn thất lớn cho Nguyên đơn. 

Tòa án buộc công ty bảo hiểm phải bồi thường là 6.281.483.793 đồng và 

2.308.445.293 đồng lãi chậm trả. 

57-72 



8. 

Bản án 07/2019/KDTM-PT ngày 19/04/2019 về tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm. 

Tòa án chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty bảo 

hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm theo như các thỏa thuận đã được nêu 

trong hợp đồng. 

73-85 

9. 

Bản án 31/2019/DS-PT ngày 05/04/2019: 

Nguyên đơn ông Trần Văn T (người mua bảo hiểm) khởi kiện tư vấn 

viên của Công ty bảo hiểm B, buộc bị đơn phải trả lại số tiền phí bảo 

hiểm 14.277.740 đồng mà ông đã đóng theo hợp đồng bảo hiểm. 

 Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên 

đơn xác định không đúng đối tượng khởi kiện. Công ty bảo hiểm là chủ 

thể ký kết hợp đồng bảo hiểm với ông T, tư vấn viên chỉ là người tư vấn, 

không phải là chủ thể ký hợp đồng bảo hiểm nêu trên. 

86-92 

10. 

Bản án 09/2019/KDTM-PT ngày 22/02/2019: 

Nguyên đơn và Tổng công ty bảo hiểm B ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ 

cho tài sản của Nguyên đơn. 

Trong thời gian bảo hiểm, Kho của nguyên đơn cháy. Tòa án buộc Công 

ty bảo hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm là 1.085.552.194 đồng và lãi 

chậm trả là 98.740.638 đồng. 

93-100 

11. 

Bản án 207/2018/DS-PT ngày 07/12/2018: 

Bà N và Công ty bảo hiểm C ký kết hợp đồng bảo hiểm thân xe ô tô 

Toyota. 

Trong thời gian bị bảo hiểm, xe của bà N bị tai nạn, sửa chữa hết 

89.186.482 đồng. 

Tòa án buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán số tiền là 85.000.000 

đồng. 

101-107 

12. 

Bản án 01/2018/KDTM-PT ngày 18/12/2018: 

Công ty cổ phần T có ký kết với công ty B2 (là công ty phụ thuộc của 

Tổng công ty bảo hiểm B) đơn yêu cầu bảo hiểm. Khi có sự kiện hỏa 

hoạn xảy ra, công ty T yêu cầu Tổng công ty bảo hiểm B thanh toán cho 

công ty cổ phần số tiền là 33 tỷ đồng và các thiệt hại phát sinh do việc 

chậm thanh toán là 5 tỷ đồng theo lãi suất cơ bản của nhà nước.  

Tòa án không chấp nhận yêu trên vì công ty cổ phần T không nộp phí 

bảo hiểm trong thời hạn, vì vậy đơn bảo hiểm không phát sinh hiệu lực.   

108-125 

13. 

Bản án 173/2018/KDTM-PT ngày 30/11/2018: 

Nguyên đơn khởi kiện công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ về việc chi trả tiền 

bảo hiểm thân tàu với số tiền bảo hiểm là 13.000.000.000 đồng. Bị đơn 

từ chối chi trả tiền bảo hiểm cho nguyên đơn với lý do khi tàu khởi hành 

và bị tai nạn, trên tàu không có đại phó nên nguyên đơn không đủ điều 

kiện để được bồi thường.  

 Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty bảo 

hiểm phải thanh toán tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm vì nguyên 

nhân dẫn đến tai nạn là do sự kiện khách quan thuộc phạm vi được bảo 

hiểm. 

126-144 



14. 

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình 

trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018  
145-156 

15. 

Bản án 03/2018/DS-PT ngày 30/08/2018: 

Các nguyên đơn có mua bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần B hợp đồng 

bảo hiểm cá tra. Trong quá trình bảo hiểm, cáf của các nguyên đơn bị 

dịch bệnh gan thận mủ và chết. 

Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của các nguyên đơn, buộc công ty bảo 

hiểm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã thỏa thuận cho các hộ dân đã 

mua bảo hiểm cá tra. 

157-179 

16. 

Bản án 03/2018/KDTM-ST ngày 21/08/2018 

Công ty vận tải biển Dân Xuân có ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty 

bảo hiểm PJICO Hợp đồng bảo hiểm tàu biển. Trong thời gian được bảo 

hiểm, Tàu biển công ty Dân Xuân bị tai nạn, yêu cầu bên bảo hiểm phải 

bồi thường thiệt hại và chi phí giám định có liên quan. 

 Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc công ty bảo 

hiểm phải thanh toán số tiền thiệt hại, lãi chậm trả và toàn bộ chi phí 

giám định thiệt hại. 

180-190 

17. 

Bản án số 57/2018/KDTM-PT ngày 07/05/2018  

Công ty H có ký hợp đồng bảo hiểm xe ô tô với công ty bảo hiểm A. 

Trong thời gian được bảo hiểm lái xe đã tự gây tai nạn khiến xe bị hỏng. 

Nguyên đơn yêu cầu công ty bảo hiểm thanh toán là 919.261.080 đồng.  

Tòa án bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn vì đã ngủ vi phạm quy tắc 

giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. 

191-198 

18. 

Bản án 113/2017/KDTM-PT ngày 20/12/2017: 

Công ty C mua bảo hiểm xe cơ giới với công ty bảo hiểm. Trong thời 

gian được bảo hiểm, xe của công ty C có xảy ra tai nạn. Công ty C yêu 

cầu công ty bảo hiểm thanh toán số tiền 1.688.695.607 đồng.   

Tòa án bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì nguyên đơn đã 

vi phạm hợp đồng, sử dụng chất kích thích là rượu bia để trong lúc điều 

khiển xe. 

 

199-208 

19. 

Bản án 385/2017/DSST ngày 30/10/2017: 

Nguyên đơn ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với công ty bảo hiểm. Sau 

khi giao kết hợp đồng, nguyên đơn phải nhập viện điều trị, tuy nhiên 

công ty bảo hiểm không chi trả tiền bảo hiểm cho nguyên đơn. 

Tòa án buộc Công ty bảo hiểm phải thanh toán cho nguyên đơn 

41.000.000 đồng và tiền lãi chậm trả là 10.884.500 đồng.   

209-221 

20. 

Bản án 06/2016/KDTM-PT ngày 29/01/2016: 

Ông Đỗ L ký hợp đồng bảo hiểm công trình khách sạn với công ty bảo 

hiểm B. Trong quá trình thi công, công trình đã gây sụt lún nứt nhà cho 

222-231 



05 hộ dân lân cận. Ông Đỗ L yêu cầu công ty bảo hiểm phải thanh toán 

tiền thiệt hại là 454.098.805đ và tiền lãi chậm thanh toán 115.795.195đ. 

Tòa án không chấp nhận yêu cầu bảo hiểm của bên mua bảo hiểm vì đã 

kê khai thông tin không trung thực về thời gian xây dựng công trình. 

Đồng thời các rủi ro của công trình đã xảy ra trước khi ký Hợp đồng.  

 



TÒA ÁN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH           Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 27/2019/DS-PT      

Ngày 21 - 10 - 2019 

V/V “Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thái Sơn và bà Từ Thị Hải Dương 

Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hương Giang – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên toà: Bà 

Trần Thị Tuyết Nhung - Kiểm sát viên Trung cấp. 

Trong ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại phòng xét xử án dân sự trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

24/2019/TLPT-DSTC ngày 27 tháng 8 năm 2019, về việc: “Tranh chấp Hợp đồng 

bảo hiểm”, do bản án số: 16/2019/DS –ST ngày 28/6/2019 của Toà án nhân dân 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có kháng cáo; theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 1635 /2019/QĐ-PT ngày 01/10/2019, giữa:  

- Nguyên đơn: VP - T 

Địa chỉ: Số S, đường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn T -  CVP; Đại diện theo uỷ 

quyền: Ông Hà S1 - Trưởng phòng QT và bà Hoàng Thị H – Trưởng phòng (Theo 

Giấy uỷ quyền số 02-GUQ/VP... ngày 18/6/2019 của VP). Có mặt.   

- Bị đơn: Tổng công ty P 

Địa chỉ:  21- 22 M, số 229 T1, quận Đ, thành phố Hà Nội; Đại diện theo 

pháp luật: Ông Đào H1 - TGĐ; Đại diện theo uỷ quyền: Ông Nguyễn Quang T2 - 

Giám đốc P -  QB - Địa chỉ chi nhánh: Số 157, LK, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 

(Theo Giấy uỷ quyền số 206/GUQ-TGĐ ngày 04/4/2019). Có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn VP T cũng như tại bản tự khai và trình bày 

của người đại diện theo uỷ quyền tại phiên toà, có nội dung như sau: 

 VP - T và Tổng công ty P (thông qua người đại diện là Giám đốc Công ty P - 

QB) ký Hợp đồng bảo hiểm số: 14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014, về việc 

bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt thi công công trình Trụ sở cơ quan T, với 

tổng phí bảo hiểm là 557.000.000 đồng. Sau khi ký kết hợp đồng, VP - T đã thực 

hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng, chuyển trả đủ phí bảo hiểm cho 

1



 

Công ty P - QB. Trong quá trình thi công công trình, vào ngày 15/9/2017, cơn bão 

số 10 đổ bộ vào đất liền trong đó có địa bàn tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của 

bão nên đã gây thiệt hại các hạng mục công trình Trụ sở cơ quan T. Theo Chứng 

thư giám định ngày 10/9/2018 của Công ty giám định R thì các hạng mục thiệt hại 

bao gồm: Phần xây dựng: 1.033.412.944 đồng; Chi phí dọn dẹp hiện trường; 

65.875.455 đồng; Phần cây xanh: 10.228.871 đồng; Tổng thiệt hại: 1.109.517.269 

đồng. 

 VP - T đã nhiều lần yêu cầu Công ty P thực hiện việc chi trả bảo hiểm theo 

Hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên ngày 02/12/2018, VP - T nhận được công văn số: 

194/2018/CV/PJICO ngày 30/11/2018 của Công ty P - QB, cho rằng thời điểm tổn 

thất các hạng mục nằm ngoài thời hạn bảo hiểm, hiệu lực của bảo hiểm đương 

nhiên chấm dứt đối với từng gói thầu xây lắp hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

hoặc hết thời gian bảo hành, nên từ chối chi trả bảo hiểm. VP - T cho rằng lý do 

nêu trên Công ty P đưa ra không đúng với nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, 

cụ thể: Tại khoản 8.1 Điều 8 của Hợp đồng bảo hiểm số 14/QBI/HHA/3200/008 

ngày 10/4/2014 quy định: “..Thời hạn bảo hiểm: Từ thời điểm bắt đầu thi công đến 

lúc công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thời gian 18 tháng bảo hành công 

trình...". Ngày 12/4/2014 là ngày khởi công trình và dự kiến thời gian hoàn thành 

công trình hết giai đoạn hai là ngày 31/7/2017. Tuy nhiên, trên thực tế công trình 

thi công không đúng tiến độ đề ra như dự kiến, nên ngày 28/7/2017 VP - T có văn 

bản số 780-CV/VPTU gửi Công ty P - QB về việc thông báo gia hạn thời gian bảo 

hiểm công trình Trụ sở cơ quan T. Trong thời gian này bão số 10 đã gây ra các thiệt 

hại nêu trên và nằm trong thời hạn bảo hiểm công trình sau khi đã được thông báo 

gia hạn thời hạn bảo hiểm. Việc Công ty P - QB từ chối bảo hiểm là không đúng 

với nội dung thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết giữa hai bên. Vì vậy, 

căn cứ Hợp đồng bảo hiểm số: 14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014; các Điều 

34, 70, 71, 186, 189 Luật Tố tụng Dân sự 2015; Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 

30 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010, V khởi kiện, đề nghị Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giải quyết: Buộc Tổng công ty P chi trả số tiền bảo 

hiểm 1.109.517.269 đồng, là tiền trách nhiệm bảo hiểm cho các hạng mục thiệt hại 

do bão số 10 năm 2017 gây ra cho công trình Trụ sở cơ quan T, theo Hợp đồng bảo 

hiểm công trình xây dựng số: 14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014 đã ký kết 

giữa hai bên và số tiền lãi phát sinh theo lãi suất cơ bản của ngân hàng 0,8%/tháng 

trên số tiền 1.109.517.269đ, kể từ ngày 15/9/2017, là ngày phát sinh nghĩa vụ bảo 

hiểm (sự kiện bảo hiểm xảy ra) cho đến khi trả hết số tiền gốc phải trả nêu trên, tạm 

tính đến ngày khởi kiện vụ án là 133.142.072 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 

1.242.659.341 đồng. 

Tại phiên toà sơ thẩm, đại điện nguyên đơn VP - T, thay đổi nội dung khởi 

kiện: Theo chứng thư giám định ngày 10/9/2018 thể hiện tại "Báo cáo cuối cùng" 

của Công ty Giám định R thì thiệt hại toàn bộ là 1.109.517.269 đồng, trong đó 

trừ đi giá trị thu hồi số tiền 17.000.000 đồng và 50.000.000 đồng mức miễn 

thường, nên giá trị thiệt hại còn lại là 1.042.517.269 đồng. Do khi khởi kiện, có 

sự nhầm lẫn về tính toán số liệu nên đơn khởi kiện có yêu cầu thêm số tiền 

67.000.000 đồng là giá trị thu hồi và mức miễn thường, nên thành số tiền yêu cầu 
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bảo hiểm là 1.109.517.269 đồng là không đúng với kết luận của chứng thư giám 

định và nay xét thấy không cần thiết tính lãi đối với số tiền bảo hiểm. Vì vậy, đại 

diện nguyên đơn xin thay đổi nội dung khởi kiện, yêu cầu khởi kiện còn lại của 

nguyên đơn tại phiên toà chỉ buộc bị đơn trả số tiền bảo hiểm 1.042.517.269 đồng 

như số liệu thiệt hại của chứng thư giám định; không yêu cầu tính lãi chậm trả 

đối với số tiền bảo hiểm phải trả. 

Phía bị đơn Tổng công ty P tại văn bản nêu ý kiến ngày 17 tháng 4 năm 

2019 và ý kiến trình bày tại phiên toà của người đại diện là ông Nguyễn Quang T2 

- Giám đốc Công ty P- QB, có nội dung như sau: 

 Căn cứ các điều kiện, điều khoản tại: Hợp đồng bảo hiểm số: 

14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014 và các Phụ lục hợp đồng số: 01-

14/QBI/HHA/3200/008 ngày 18/6/2014; số: 02-14/QBI/HHA/3200/008 ngày 

03/01/2017 và Báo cáo cuối cùng số L0917C281 đề ngày 10/9/2018 của Công 

Giám định R, thì tổn thất vật chất của Trụ sở cơ quan T xảy ra ngày 15/9/2017 

đã được Công ty giám định R thực hiện giám định và ra chứng thư giám định 

thì thiệt hại toàn bộ là 1.109.517.269 đồng, nhưng được trừ giá trị thu hồi và 

mức miễn thường 67.000.000 đồng, nên giá trị thiệt hại còn lại là 

1.042.517.269 đồng.  

Về yêu cầu bồi thường bảo hiểm và đơn khởi kiện của VP - T, trước đây 

Công ty P - QB cũng có văn bản trả lời cho VP - T. Tuy nhiên, với tinh thần cầu 

thị và phối hợp, phía Công ty P nêu rõ quan điểm của mình là thực hiện theo 

phán quyết của Tòa án dựa trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, hổ trợ tổn thất cho 

VP - T. 

Tại bản án số 16/2019/DS –ST ngày 28/6/2019 của Toà án nhân dân thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã quyết định:  

Căn cứ vào các Điều 74, 84, 85, 87, 116, 117, 118, 119, 121, 134, 135, 137, 

138, 140, 141, 385, 398, 400, 401, 404, 405, 422 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 

244 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Điều 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 

29, 30, 40, 41, 47, 48 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi, bổ sung 

năm 2010; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án, Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn V đối với bị đơn Tổng công

ty P. 

Buộc bị đơn Tổng công ty P phải trả cho nguyên đơn VP - T số tiền bảo 

hiểm 1.042.517.269 đồng, theo nội dung Hợp đồng bảo hiểm số: 

14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn không 

tính lãi chậm trả cho đến khi thi hành xong đối với với số tiền bị đơn phải trả cho 

nguyên đơn. 

2. Đình chỉ xét xử đối với việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên

đơn VP - T đối với bị đơn Tổng công ty P, về việc buộc bị đơn trả số tiền số tiền 

bảo hiểm 67.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh 133.142.072 đồng được nêu tại đơn 
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khởi kiện ban đầu, do nguyên đơn đã rút một phần yêu cầu khởi kiện này tại phiên 

toà. 

Ngoài ra bản án còn tuyên buộc bị đơn phải chịu án phí, trả lại tạm ứng án 

phí cho nguyên đơn; tuyên việc thi hành án theo Luật thi hành án và tuyên quyền 

kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 12/7/2019, bị đơn Tổng công ty P có đơn kháng cáo với nội dung: 

Kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 16/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với lý do: Phán quyết của Toà án 

cấp sơ thẩm không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, có sai lầm trong 

việc áp dụng các quy định của pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của P. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà: Việc tuân theo pháp 

luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà cũng như các đương sự đều 

thực hiện đúng các quy định của BLTTDS. Đối với nội dung kháng cáo, đề nghị 

Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS 2015: Không chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn Tổng công ty P, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Tại phiên toà phúc thẩm bị đơn Tổng công ty P không rút kháng cáo; các bên 

đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Sau khi nghiên 

cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà, căn cứ 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn Tổng công ty P làm trong thời hạn 

luật định, đảm bảo về nội dung, hình thức theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

nên chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của Tổng công ty P với nội dung không 

đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm, thấy rằng: 

[2.1] Ngày 10/4/2014, bên mua bảo hiểm (bên A): VP - T với bên Bảo hiểm 

(bên B): Tổng công ty P – QB đã ký kết Hợp đồng bảo hiểm số: 

14/QBI/HHA/3200/008, về việc bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt thi công 

công trình Trụ sở cơ quan T, với tổng phí bảo hiểm là 557.000.000 đồng và các phụ 

lục hợp đồng số: 01-14/QBI/HHA/32000/008 ngày 18/6/2014; số 02-

14/QBI/HHA/32000/008 ngày 03/01/2017, về việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm 

mọi rủi ro xây dựng lắp đặt thi công công trình Trụ sở cơ quan Tỉnh uỷ. Ngày 

12/4/2014 là ngày khởi công trình và dự kiến thời gian hoàn thành công trình hết 

giai đoạn hai là ngày 31/7/2017. Quá trình thực hiện hợp đồng, do ảnh hưởng thời 

tiết tại Quảng Bình không thuận lợi nên công trình phải kéo dài hơn dự kiến. Ngày 

15/9/2017, cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong đó có tỉnh Quảng 

Bình, ảnh hưởng của bão đã gây thiệt hại các hạng mục công trình Trụ sở cơ quan 

T với số tiền thiệt hại theo chứng thư giám định ngày 10/9/2018 của Công ty Giám 

định R thì các hạng mục thiệt hại bao gồm: Phần xây dựng: 1.033.412.944 đồng; 

Chi phí dọn dẹp hiện trường; 65.875.455 đồng; Phần cây xanh: 10.228.871 đồng; 
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Tổng thiệt hại: 1.109.517.269 đồng. Tuy nhiên, trừ đi giá trị thu hồi (Các tài sản 

bị hư hỏng từ công trình được hóa giá bán phế liệu) và khoản miễn trừ thường: 

67.000.000 đồng, do đó nguyên đơn chỉ yêu cầu bồi thường giá trị thiệt hại còn 

lại là 1.042.517.269 đồng. Nguyên đơn VP - T cho rằng đây được coi là sự kiện 

bảo hiểm xảy ra và đã gây thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm là công trình trụ 

sở cơ quan T theo như Hợp đồng bảo hiểm hai bên đã ký kết và thời hạn của Hợp 

đồng đang có hiệu lực. Do đó, yêu cầu Toà án buộc bị đơn Tổng công ty P phải bồi 

thường được cấp sơ thẩm chấp nhận. 

[2.2] Do không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm nên bị đơn Tổng 

công ty P kháng cáo với các lý do: Phán quyết của Toà án cấp sơ thẩm không phù 

hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, có sai lầm trong việc áp dụng các quy 

định của pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của P. 

[2.3] Hội đồng xét xử thấy rằng: Theo quy định tại tại khoản 8.1 Điều 8 Hợp 

đồng bảo hiểm số 14/QBI/HHA/3200/008 mà hai bên đã thoả thuận ký kết về thời 

hạn hợp đồng thì: “...Thời hạn bảo hiểm: Từ thời điểm bắt đầu thi công đến lúc 

công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thời gian 18 tháng bảo hành công trình. 

Nếu vì lý do khách quan mà công trình thi công không đúng tiến độ thì bên A phải 

thông báo cho bên B bằng văn bản để hai bên tiến hành đàm phán gia hạn hiệu lực 

bảo hiểm...”. Bên cạnh đó, tại điểm b Điều 1 Phụ lục Hợp đồng số: 02-

14/QB/HHA/32000/008 ngày 03/01/2017 điều chỉnh Điều 2 của Phụ lục Hợp đồng 

số: 01- 14/QB/HHA/32000/008: “...Thời gian thực hiện điều chỉnh như sau: Thời 

hạn bảo hiểm: Từ ngày khởi công công trình (12/04/2014 đến thời điểm toàn bộ 

công trình bàn giao đưa vào sử dụng (dự kiến 31/7/2017) và thời gian 18 tháng 

bảo hành công trình theo SĐBS 004...”. Như vậy, về thời hạn thực hiện Hợp đồng 

Bảo hiểm là kể từ ngày công trình trụ sở T khởi công 12/4/12014 cho đến ngày 

công trình bàn giao đưa vào sử dụng và thời gian 18 tháng bảo hành công trình theo 

SĐBS 004. Do đó, nếu công trình bàn giao đưa vào sử dụng như dự kiến 31/7/2017 

thì thời gian bảo hiểm công trình vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến hết 18 tháng 

tiếp theo. Theo thỏa thuận tại điểm 10.3 Điều 10 của Hợp đồng bảo hiểm quy định 

về điều kiện đặc biệt liên quan tới lịch trình tiến độ xây dựng/xây lắp: “...Chênh 

lệch so với lịch trình tiến độ thi công: 60 ngày”. Ngày 31/7/2017 là ngày dự kiến 

công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, ngày 15/9/2017 sự kiện bảo hiểm xảy ra 

(45 ngày) nằm trong thời hạn chênh lệch về lịch trình tiến độ xây dựng/xây lắp mà 

không cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của P.  

Việc P cho rằng ngày nếu 31/7/2017 công trình chưa hoàn thành thì VP - T 

phải thông báo bằng văn bản cho P - QB biết để tiến hành đàm phán gia hạn thời 

hạn bảo hiểm. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như trình bày của đại 

diện phía nguyên đơn thì do công trình không đúng tiến độ như dự kiến nên ngày 

28/7/2017, VP - T có văn bản số 780-CV/VPTU gửi Công ty P -  QB để thông báo 

gia hạn thời gian bảo hiểm và văn bản này đã được gửi theo đúng quy định của 

pháp luật. Trong quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm, ngày 20/9/2019 Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Quảng Bình có văn bản số: 1978/YC-VKS-DS về việc: “Yêu cầu 

xác minh, thu thập chứng cứ”. Ngày 04/10/2019, VP - T có văn bản số 1706 – 
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CV/VP... về việc củng cố chứng cứ của vụ án gửi cho TAND tỉnh Quảng Bình với 

nội dung VP - T đã gửi Công văn số 780-CV/VP... ngày 28/7/2017 của VP - T cho 

P - QB bằng cách giao trực tiếp cho P - QB, kèm theo là bản sao số Công văn đi 

của Công văn số 780-CV/VP... Theo biên bản xác minh ngày 11/9/2019 của Tòa 

nhân dân tỉnh Quảng Bình tiến hành, phía Công ty P – QB cho rằng việc giao nhận 

công văn giữa hai bên không trùng khớp có thể do thất lạc và đây cũng là lý do 

khách quan. Việc tổn thất xảy ra lớn ngoài mong muốn của hai bên nên đề nghị 

Tòa án xem xét để bồi thường cho khách hàng.  

Như vậy, quá trình thực hiện hợp đồng VP - T đã thực hiện đúng quy định 

như hai bên đã cam kết. Cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong đó có 

tỉnh Quảng Bình đã làm hư hại đến trụ sở Công trình trụ sở T vào ngày 15/9/2017 

vẫn đang nằm trong thời gian thực hiện Hợp đồng bảo hiểm. Vì vậy, các lý do 

kháng cáo của bị đơn Tổng công ty P đưa ra là không có căn cứ chấp nhận nên giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm là phù hợp. 

[3]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4]. Về án phí: Kháng cáo của Tổng công ty P không được chấp nhận nên 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm  300.000đ để sung công quỹ Nhà nước. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, xử: Không chấp nhận 

kháng cáo của Tổng công ty P, giữ nguyên bản án sơ thẩm, xử:  

1. Căn cứ vào các Điều 74, 84, 85, 87, 116, 117, 118, 119, 121, 134, 135,

137, 138, 140, 141, 385, 398, 400, 401, 404, 405, 422 BLDS năm 2015; Điều 244 

BLTTDS năm 2015; Các Điều 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 40, 41, 

47, 48 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2010; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn VP - T: Buộc bị đơn Tổng 

công ty P phải trả cho nguyên đơn VP - T số tiền bảo hiểm 1.042.517.269 đồng, 

theo nội dung Hợp đồng bảo hiểm số: 14/QBI/HHA/3200/008 ngày 10/4/2014.  

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn không tính lãi chậm trả cho đến khi thi 

hành xong đối với với số tiền bị đơn phải trả cho nguyên đơn. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
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2. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí: Kháng cáo của Tổng công ty P không được chấp nhận nên phải

chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000đ để sung công quỹ Nhà nước. Được khấu 

trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Toà án 

số AA/2017/0005458 ngày 25/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:    TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ   
- Các đương sự; 

- TAND tp Đồng Hới; 

- Chi cục THA tp Đồng Hới;      (Đã ký) 
- Lưu: HS vụ án, án văn.  

  Võ Bá Lưu     
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TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án sè:93/2019/KDTM - PT. 

Ngày :19,22/8/2019 
V/v: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 

Các Thẩm phán :   Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh 

 Bà Ngô Tuyết Băng  

Thư ký Toà án nhân dân TP Hà Nội ghi biên bản phiên toà : Bà Lê thị Giang  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội : Bà Nguyễn thị Hoa -   KSV 

Ngày 19,22 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, xét 

xử phúc thẩm, công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số:92/2019/TLPT -  

KDTM  ngày 3 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp: Hợp đồng bảo hiểm. 

Do Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2019/ KDTM – ST, ngày 12 

tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số:282/2019/QĐPT – KDTM 

ngày 1 tháng 8 năm 2019, giữa các đương sự : 

Nguyên đơn: Công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại T 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá P- Giám đốc. 

Trụ sở: đường L, phường V, thị xã S, thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Lê Trọng M. Sinh năm 1993.  

HKTT: tổ 21, phường T, thành phố L, tỉnh Lai Châu.  

Theo Giấy ủy quyền ngày 05 tháng 6 năm 2018. Địa chỉ liên hệ: A808, tòa M3+ M4, số 

91 đường N, quận Đ, thành phố Hà Nội. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Thanh S. 

Văn phòng Luật sư T.  

Bị đơn: Tổng công ty B 
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Trụ sở: số 104 phố T– Quận H - Thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân V–Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền : Ông Hoàng Đức Á 

Giấy uỷ quyền số 4194 ngày 19/7/2019. 

Địa chỉ liên hệ: số 271 đường Q, phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. 

Ông M, ông Á , luật sư S có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

 *Theo đơn khởi kiện ngày 16/1/2017, đơn khởi kiện bổ sung nguyên đơn  trình 

bày như sau: 

Ngày 24/3/2016, Công ty TNHH Phát triển Xây dựng Thương mại T và Công ty 

B đã ký kết “Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô” số HTA.D11.OTO.16.HD và cấp Giấy chứng 

nhận bảo hiểm hiểm vật chất cho xe ô tô BKS 29C-623.16 và rơ moóc mang BKS 29R-

04213 của Công ty T với thời hạn bảo hiểm là từ 10 giờ ngày 24/3/2016 đến ngày 

24/3/2017, phí bảo hiểm (gồm VAT) là 20.630.000 đồng đối với xe ô tô BKS 

29C62316, và 6.336.000 đồng đối với xe rơ moóc mang BKS 29R04213, tổng cộng là 

26.966.000 đồng. 

Theo nội dung thỏa thuận của hợp đồng:  

B sẽ bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn 

bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong trường hợp: Đâm va, lật đổ…. 

 Công ty T phải nộp phí bảo hiểm, trường hợp Công ty T không đóng đủ phí bảo 

hiểm trong vòng 05 ngày kể từ ngày B cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực, hợp 

đồng sẽ tự chấm dứt hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm này sẽ tự động khôi phục kể từ thời 

điểm B nhận được khoản phí bảo hiểm của khách hàng theo quy định.  Ngày 06/4/2016, 

Công ty T đã chuyển khoản số tiền 26.966.000 đồng đến tài khoản B, số tài khoản 

069100 290 8479 để trả phí bảo hiểm cho hai xe ô tô và rơ moóc theo thỏa thuận (Phiếu 

Ủy nhiệm chi ngày 06/4/2016 lập  tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam).  

 Khoảng 01 giờ 00 phút sáng ngày 08/4/2016, nhân viên lái xe của Công ty Tđã 

gọi điện cho B thông báo về việc chiếc xe ô tô mang BKS 29C-623.16 và rơ moóc 

mang BKS 29R-04213 đã bị tai nạn lật đổ khi đang lên ben tại bãi tập kết vật liệu xây 
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dựng của Công ty T tại xã T, huyện Tthành phố Hà Nội. Khoảng 2 giờ 00 phút sáng 

ngày 08/4/2016, B đã cử anh Tuấn cán bộ giám định đến giám định hiện trường vụ tai 

nạn, chụp ảnh hiện trường và xe ô tô bị lật đổ có sự chứng kiến của lái xe và Giám đốc 

Công ty T. Sự việc trên Công ty T cũng đã trình báo kịp thời tới Công an và Ủy ban 

nhân dân xã T để ghi nhận sự việc xảy ra. Ngày 10/4/2016, B đã thỏa thuận với Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại C (Công ty C) kéo xe ô tô và rơ moóc bị lật đổ về 

xưởng sửa chữa. Tổng chi phí sửa chữa theo báo giá ngày 15/4/2016 của đơn vị sửa 

chữa là 149.600.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm nghìn đồng), số tiền 

này đã được phía B và Công ty C thỏa thuận xác nhận và Công ty T đã thanh toán. 

Nhận thấy sự kiện bảo hiểm xảy ra đã đáp ứng đầy đủ điều kiện thanh toán bảo 

hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm các bên đã thỏa thuận, Công ty T đã đề nghị  B thanh 

toán tiền bảo hiểm hoặc trực tiếp thanh toán với Công ty C để Công ty T khắc phục hậu 

quả tuy nhiên đến nay B không chi trả tiền bảo hiểm cho Công ty T.  

Ngày 14/6/2016, Công ty T đã gửi công văn đến B đề nghị thanh toán số tiền bảo 

hiểm 149.600.000 đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận công văn hoặc nếu có đề 

xuất khác thì phải có công văn trả lời trong vòng 05 ngày.  

Ngày 10/8/2016, B đã mời Công ty T đến làm việc và có văn bản ghi nhận về thủ 

tục yêu cầu bồi thường, Công ty T đã cung cấp toàn bộ hồ sơ theo yêu cầu  phía B và đã 

được người đại diện phía B chấp nhận bảo hiểm, đến nay đã quá thời hạn trên mà Công 

ty T không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía B. 

Đối chiếu với quy định tại khoản 3, Điều III Hợp đồng bảo hiểm xe ô tô số 

HTA.D11.OTO.16.HD ngày 24/3/2016 ký kết giữa Công ty T và B thì thời điểm xảy ra 

tai nạn lật đổ (là sự kiện được bảo hiểm theo Điều II của Hợp đồng), Công ty T đã đóng 

đầy đủ tiền phí bảo hiểm nên Hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực, vì vậy Công ty T 

khởi kiện yêu cầu :  

- Buộc T phải trả tiền bảo hiểm số tiền 123.200.000 đồng đối với xe BKS 29C-

623.16 và 12.800.000 đồng đối với rơ moóc mang BKS 29R-04213 cho Công ty T, tổng 

cộng là 149.600.000 đồng (một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). 

- Buộc T phải trả tiền lãi suất chậm trả đối với số tiền 149.600.000 đồng, lãi suất 

13%/01 năm tính từ thời điểm phải thanh toán theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết cho 

đến ngày xét xử vụ án cho Công ty T. 
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*T có ý kiến như sau:

Công ty B là Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc của T có cấp Giấy chứng 

nhận bảo hiểm cho xe ô tô và rơ moóc theo Hợp đồng với thời hạn bảo hiểm là từ 10 

giờ ngày 24/3/2016 đến ngày 24/3/2017, phí bảo hiểm (gồm VAT) là 20.630.000 đồng 

đối với xe ô tô BKS 29C62316, và 6.336.000 đồng đối với xe rơ moóc mang BKS 

29R04213, tổng cộng là 26.966.000 đồng.  

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2016, B đã nhận được số tiền 26.966.000 đồng 

qua chuyển khoản  để chi trả phí bảo hiểm cho hai xe ô tô và rơ moóc theo thỏa thuận.( 

Ủy nhiệm chi ngày 06/4/2016 lập tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam). 

Khoảng 0h30’ ngày 08/4/2016, B nhận được thông báo tai nạn của lái xe Nguyễn 

Văn N nội dung về việc xe ô tô BKS 29C62316 bị tai nạn hồi 0h20’ ngày 08/4/2016 tại 

bãi đá của Công ty T, địa chỉ T, xã T, Thạch Thất, Hà Nội, nguyên nhân tai nạn là khi 

lên ben đổ hàng, nền đường yếu, lún dẫn đến lật đổ thùng ben rơ mooc gây thiệt hại ước 

tính khoảng 200 triệu đồng. B đã cử cán bộ đến hiện trường tiến hành giám định thiệt 

hại.  

T sau khi nghiên cứu hồ sơ thấy có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi bảo hiểm (Căn cứ 

vào Đơn trình bày ngày 08/4/2016 của lái xe gây tai nạn và bản tường trình tiếp theo 

của lái xe ngày 13/4/2016 thì tai nạn xe xảy ra vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 07/4/2016. 

Theo Thông báo tai nạn của chủ xe thì thời gian xảy ra vào hồi 0 giờ 20 phút ngày 

08/4/2016. Như vậy có sự mâu thuẫn giữa hai văn bản) nên đã đề nghị Phòng PA81 

Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ, đồng thời đề nghị khách hàng cũng như Công ty 

TNHH PTCN điện tử B (viết tắt Công ty B) cung cấp bản giám sát hành trình xe bị tai 

nạn.  

Căn cứ vào công văn của Công ty B cung cấp thông tin giám sát hành trình thể 

hiện xe ô tô BKS 29C-623.16 và rơ moóc mang BKS 29R-04213 không hoạt động mà 

dừng tại vị trí đại lộ Thăng Long từ 18 giờ 07 phút ngày 06/4/2016 đến ngày 08/4/2016. 

Hành vi của Công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại T là vi phạm pháp luật 

nhưng do thời điểm ngày 06/4/2016 quy định về tội trục lợi bảo hiểm là tội phạm chưa 

hoàn thành do chưa trục lợi được bảo hiểm nên không có việc khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can. Cơ quan Công an đã kết luận đây là vụ việc dân sự để hai bên tự giải quyết. T 

không chấp nhận yêu cầu đòi tiền bảo hiểm của nguyên đơn , đề nghị Tòa án bác đơn 

khởi kiện của nguyên đơn.  
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Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2019/ KDTM – ST, ngày 12 tháng 

4 năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm đã quyết định như sau : 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty TNHH phát triển xây

dựng thương mại T đối với bị đơn - T; 

 1.1. Buộc T phải trả tiền bảo hiểm cho Công ty TNHH Phát triển Xây dựng 

Thương mại T, tổng cộng là 149.600.000 đồng (một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm 

nghìn đồng) (trong đó có 123.200.000 đồng đối với xe ô tô BKS 29C-623.16 và 

12.800.000 đồng đối với rơ moóc mang BKS 29R-04213).  

 1.2.Buộc T phải trả lãi suất chậm trả (lãi suất nợ quá hạn trung bình của ba ngân 

hàng) đối với số tiền 149.600.000 đồng, tính từ 08 tháng 5 năm 2016 đến ngày xét xử 

sơ thẩm là: 66.831.443 đồng (Sáu mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn, bốn 

trăm bốn mươi ba đồng). 

2. Án phí:

 - T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 10.821.572 đồng (mười triệu, tám trăm hai 

mươi mốt nghìn, năm trăm bẩy mươi hai đồng)  

Sau khi xét xử sơ thẩm : 

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm : 

Người đại diện của nguyên đơn và luật sư thống nhất  trình bày : đề nghị giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

Người đại diện của bị đơn trình bày : B chỉ kháng cáo về thời điểm xảy ra tai nạn, 

còn những nội dung khác không có ý kiến gì. Căn cứ kết quả giám sát hành trình lắp tại 

xe ô tô BKS 29C-623.16 và rơ moóc mang BKS 29R-04213 thì xe ô tô nêu trên không 

hoạt động mà dừng tại vị trí đại lộ Thăng Long từ 18 giờ 07 phút ngày 06/4/2016 đến 

ngày 08/4/2016, điều đó thể hiện xe bị tai nạn lật đổ từ từ 18 giờ 07 phút ngày 

06/4/2016, khi đó Công ty T chưa nộp tiền bảo hiểm nên không phát sinh trách nhiệm 

bảo hiểm, do vậy B đề nghị không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có quan 

điểm: 
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được lập ngay sau khi tai nạn xảy ra và các bên đã hoàn tất các thủ tục theo đúng quy 

định tại điều VII Hợp đồng bảo hiểm số HTA.D11.OTO.16.HD mà hai bên đã ký kết. 

Thấy rằng bãi đá do Công ty T quản lý ngay mặt đường quốc lộ , xe cộ qua lại 

thường xuyên, Công ty T kinh doanh đá xây dựng và tại thời điểm đó có 5 xe ô tô đang 

hoạt động , hàng ngày có xe ra vào vận chuyển đá, căn cứ vào Bản ảnh hiện trường, 

Biên bản hiện trường , Biên bản giám định hiện trường thể hiện : “ Tại hiện trường vết 

dầu loang đổ lênh láng” , các dấu vết bản ảnh thể hiện tại các chỗ gẫy, đổ dầu mỡ còn 

ướt điều đó thể hiện nếu như xe ô tô đổ từ 6/4/2016 thì với hiện trường là bãi đá như đã 

phân tích ở trên các vết dầu loang , dấu vết dầu mỡ không thể còn mới và ướt như vậy. 

Hơn nữa ngay tại thời điểm hồi 9h30 ngày 8/4/2016 trước sự chứng kiến của Công ty T, 

B cũng lập Biên bản giám định hiện trường mô tả hiện trường và không hề có ý kiến 

hoặc nghi ngờ gì về việc dấu vết tai nạn mới hay cũ , và không có tranh chấp về thời 

điểm xảy ra sự việc đổ xe.  

Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định : “ 1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm , 

doanh nghiệp bảo hiểm  thực hiện việc giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn 

thất. 2. Trong trường hợp các bên không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất 

thì có thể trưng cầu giám định viên độc lập ”. Như vậy khi xảy ra tai nạn nếu như Bảo 

Việt có nghi ngờ về thời gian xảy ra tai nạn thì B phải trưng cầu giám định viên độc lập, 

trong trường hợp nêu trên B đã không thực hiện việc trưng cầu giám định viên độc lập 

thì phải chịu trách nhiệm về việc giám định của mình. 

Công ty T và B đều thừa nhận ngày 10/4/2016 hai bên thoả thuận Công ty TNHH 

xây dựng và thương mại C kéo xe ô tô và rơ moóc bị lật về xưởng sửa chữa và cũng 

không có bất kỳ khiếu nại gì liên quan đến thời điểm xảy ra tai nạn.  

Căn cứ vào tài liệu do Công ty B cung cấp thì thấy rằng thiết bị giám sát hành 

trình được gắn trên xe ô tô BKS 29C-623.16 và rơ moóc BKS 29R-04213 chỉ thể hiện 

trong thời gian từ  18h07 ngày 6/4/2016 đến 11h30 ngày 8/4/2016  xe ô tô nêu trên 

không di chuyển và dừng ở  vị trí Đại L, xã T– Huyện T– Hà Nội  chứ thiết bị nêu trên 

cũng không thể hiện xe ô tô nêu trên bị đổ, do vậy việc Bảo Việt căn cứ vào chứng cứ 

này để cho rằng xe ô tô nêu trên xảy ra tai nạn vào thời điểm 18h07 ngày 6/4/2016 là 

không có căn cứ để chấp nhận. 

- Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai người làm chứng thấy rằng tai 

nạn xảy ra là xe ô tô BKS 29C-623.16 và rơ moóc BKS 29R-04213bị lật đổ, sự kiện 
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Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Thành phố tiến hành thụ lý và giải quyết vụ án 

theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đơn kháng cáo của các đương sự trong thời hạn Luật định. 

Tại Điều I của Hợp đồng bảo hiểm về sự kiện bảo hiểm được phát sinh áp dụng 

“Quy tắc bảo hiểm ô tô ban hành theo Quyết định số 567/BHBV/QĐ-TGĐ/2015 ngày 

19/3/2015” của T. Hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định của Quy tắc bảo hiểm ô tô 

tại Điều VII của hợp đồng, không có quy định bắt buộc Công ty T phải cung cấp tài liệu 

giám sát hành trình của ô tô được bảo hiểm.Tài liệu do Công ty B cung cấp chỉ là tài 

liệu mang tính chất tham khảo. 

Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, bị đơn đã cung cấp toàn bộ 

bản ảnh do cán bộ bảo hiểm lập rạng sáng và ngày 8/4/2016, do đó xác định việc xảy ra 

tai nạn đối với xe ô tô BKS29C-623.16 và rơ moóc mang BKS 29R-04213 là có thật, 

thời gian xảy ra trong khoảng thời gian từ 23 giờ 45 phút ngày 07/4/2016 đến 01 giờ 45 

phút ngày 08/4/2016 thuộc thời gian có hiệu lực của hợp đồng đã làm phát sinh về trách 

nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết. 

Bị đơn cho rằng tài liệu của Công ty T có khoảng thời gian không thống 

nhất.Nhận thấy: Việc các bên nêu thời gian không thống nhất không làm ảnh hưởng đến 

bản chất vụ việc bởi ngay sau khi xảy ra tai nạn thì lái xe đã trình báo với đơn vị bảo 

hiểm và cơ quan có thẩm quyền và chính B đã đến hiện trường vụ tai nạn và lập biên 

bản giám định thiệt hại xe cơ giới vào hồi 01h và lập Biên bản hiện trường vào hồi 02h 

ngày 08/4/2016. Tiếp theo B còn chụp nhiều bản ảnh hiện trường vào rạng sáng và ngày 

08/4/2016 sau đó cũng chính B quyết định đề xuất đưa xe tai nạn vào Công ty C để sửa 

chữa. Tại mục đánh giá và kết luận của Biên bản giám định thiệt hại xe cơ giới thể hiện 

nội dung: “ Tình trạng kỹ thuật của các bộ phận bị thiệt hại trước khi xảy ra tai nạn: 

Đang hoạt động bình thường” không phải như trình bày của bị đơn cho rằng xe không 

hoạt động từ ngày 06/04 đến 08/04/2016. Do vậy việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận 

yêu cầu đòi tiền bảo hiểm 149.600.000 đồng của nguyên đơn là có căn cứ. 

Theo thỏa thuận của các bên, tại Điều 11 khoản 2 của “Quy tắc bảo hiểm ô tô ban 

hành theo Quyết định số 567/BHBV/QĐ-TGĐ/2015 ngày 19/3/2015” quy định “Trong 

thời hạn không kéo dài quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ bồi thường đầy đủ, hợp 

lệ, Bảo Việt phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho khách hàng”. Như vậy, thời điểm B 

phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho Công ty T là ngày 08/5/2016, do Bảo Việt không 
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thanh toán số tiền trên nên nguyên đơn yêu cầu tính lãi đối với số tiền 149.600.000 

đồng là có căn cứ chấp nhận.Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc 

thẩm:Căn cứ khoản 1 Điều 308 BLTTDS  

- Bác kháng cáo của bị đơn. 

- Giữ nguyên Bản án KDTM sơ thẩm số 04/2019/KDTM-ST ngày 12/4/2019 của 

Tòa án ND quận Hoàn Kiếm. 

- Về án phí phúc thẩm: Bị đơn phải chịu án phí phúc thẩm do kháng cáo không 

được chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Về thủ tục tố tụng : Đơn kháng cáo của bị đơn trong thời hạn Luật định. 

- Về Quan hệ pháp luật: Ngày 24.3.2016 Công ty T và B ký kết “Hợp đồng bảo 

hiểm xe ô tô” số HTA.D11.OTO.16.HD, Giấy chứng nhận bảo hiểm cho xe ô tô BKS 

29C-623.16 và rơ moócBKS 29R-04213. Trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm 

hai bên xảy ra tranh chấp, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp 

về hợp đồng bảo hiểm là phù hợp theo quy định tại Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về Hợp đồng bảo hiểm :  

+ Công ty Thịnh Phát do ông Nguyễn Bá P –  Giám đốc và B do ông Lê Đức H– 

Phó Giám đốc ký kết hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe cơ giới số HTA.D11.OTO.16.HD 

ngày 24.3.2016 là đúng thẩm quyền.  

+ Quá trình thực hiện Hợp đồng, ngày 6/4/2016 Công ty T đã nộp tiền  phí bảo 

hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm số 001896337, 

001896337 với thời hạn bảo hiểm từ 10h ngày 24/3/2016 đến 24/3/2017, như vậy Hợp 

đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực.  

+ Về sự kiện bảo hiểm , tai nạn xảy ra , thiệt hại xảy ra, chi phí sửa chữa xe ô tô 

các bên đương sự không tranh chấp ,  nên không xét. Hai bên tranh chấp về thời điểm 

xảy ra tai nạn cụ thể : Công ty T cho rằng thời điểm xe tai nạn là từ 23h45 ngày 

7/4/2016 đến 0h20 ngày 8/4/2016, Bảo Việt cho rằng  thời điểm xe tai nạn là từ 18h07 

ngày 6/4/2016, do vậy Hội đồng xét xử làm rõ nội dung trên.  
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Căn cứ vào các Hợp đồng bảo hiểm và lời thừa nhận của hai bên thể hiện : Công 

ty T kinh doanh lĩnh vực vận tải có mua bảo hiểm của B từ 2014 - 2015 – 2016 với  04 

xe ô tô , hai bên ký nhiều hợp đồng bảo hiểm trả tiền bảo hiểm đầy đủ không có tranh 

chấp, điều đó thể hiện hai bên có quan hệ kinh doanh bảo hiểm từ trước khi xảy ra tai 

nạn . Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số HTA.D11.OTO.16.HD ký kết ngày 24.3.2016, 

tại thời điểm hai bên ký kết hợp đồng thì xe ô tô  BKS 29C-623.16  và rơ moóc BKS 

29R-04213 vẫn hoạt động bình thường, đến ngày 7/4/2016 xảy ra tai nạn, điều đó thể 

hiện Công ty T không có mục đích trục lợi bảo hiểm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo 

hiểm. Sau khi xảy ra tai nạn , ngày 20/4/2016 B có công văn về việc đề nghị điều tra 

xác minh sự việc nghi dấu hiệu trục lợi bảo hiểm của Công ty T, sau khi điều tra, ngày 

15/10/2018 Phòng An ninh, tài chính, tiền tệ và đầu tư - Công an thành phố Hà Nội đã 

có văn bản số 548/PANTCTTĐT với nội dung : “Căn cứ kết quả xác minh Phòng An 

ninh, tài chính, tiền tệ và đầu tư xác định vụ việc nêu trên mang tính chất dân sự  và 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố , Phòng An ninh, tài chính, 

tiền tệ và đầu tưđã trao đổi với Công ty B xử lý theo quy định”, do vậy việc B cho rằng 

Công ty T có mục đích trục lợi bảo hiểm là không có căn cứ để chấp nhận. 

- Căn cứ vào Giấy báo nợ, sao kê tài khoản Ngân hàng thể hiện vào hồi 19h35 

ngày 6/4/2016 Công ty T trả tiền mua bảo hiểm cho Bảo Việt đối với xe ô tô BKS 29C-

623.16 và rơ moóc BKS 29R-04213 với số tiền 26.966.000đ theo thỏa thuận như vậy 

Công ty T hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, do vậy Hợp đồng bảo hiểm phát sinh 

hiệu lực.  

- Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, lời khai của các đương sự, lời khai của 

người làm chứng thể hiện từ 23h45 ngày 7/4/2016 đến 0h20 ngày 8/4/2016 Công ty T 

có gọi điện thoại cho B và thông báo về việc tại Bãi đá của Công ty T xe ô tô BKS 29C-

623.16 và rơ moóc BKS 29R-04213 bị lật. Sau đó vào hồi 1h20 Đại diện của B đã đến 

hiện trường và các bên tiến hành lập Biên bản hiện trường, chụp ảnh hiện trường. Tiếp 

theo Công ty T làm Biên bản hiện trường  có xác nhận của UBND xã T, Đơn trình bày, 

sơ đồ hiện trường có xác nhận của Trưởng Công an xã T.Từ 8h đến 9h  ngày 8/4/2016 

Công an xã T cử 3 đồng chí công an xuống hiện trường xác định có sự việc xe ô tô bị 

đổ đúng như Công ty T trình báo. Cũng thời gian đó đại diện của B, lái xe, bảo vệ bãi 

đá lập Biên bản khám nghiệm hiện trường , vẽ sơ đồ hiện trường , chụp ảnh toàn bộ 

hiện trường, Biên bản giám định thiệt hại xe cơ giới , tất cả các tài liệu nêu trên đều 
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bảo hiểm là có thật, thời gian xảy ra sự kiện bảo hiểm trong khoảng thời gian từ 23 giờ 

45 phút ngày 07/4/2016 đến 01 giờ 45 phút ngày 08/4/2016 thuộc thời gian có hiệu lực 

của hợp đồng bảo hiểm, do vậy làm phát sinh về trách nhiệm bảo hiểm của Bảo Việt 

theo hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Bảo Việt phải có 

trách nhiệm bồi thường cho Công ty T là có căn cứ để chấp nhận. 

Tại phiên toà phúc thẩm hai bên không tranh chấp về số tiền bồi thường 

149.600.000 đồng, số tiền lãi là nên Toà không xem xét. 

Từ những nhận định trên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Bảo 

Việt, căn cứ khoản 1 điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Về án phí : B phải chịu án phí phúc thẩm. 

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát phù hợp với pháp luật . 

Từ những nhận định trên! 

Căn cứ Điều 14, 15 , điểm c khoản 2 điều 17 , điều 46, điểm c khoản 1 điều 47, 

điều 48, Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Căn cứ khoản 4 điều 147, khoản 1 điều 148, khoản 1 điều 308, điều 313 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

Căn cứ khoản 2 điều 26, Khoản 1 điều 29 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH của 

Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm,thu , nộp, quản lý và sử 

dụng án phí , lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của T. 

Giữ nguyên Bản án Kinh doanh thương mại  sơ thẩm số 04/2019/ KDTM – ST, 

ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm và quyết định như 

sau :  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Công ty TNHH phát triển xây

dựng thương mại T đối với bị đơn - T; 

 1.1. Buộc T phải trả tiền bảo hiểm cho Công ty TNHH Phát triển Xây dựng 

Thương mại T, tổng cộng là 149.600.000 đồng (một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm 

nghìn đồng) (trong đó có 123.200.000 đồng đối với xe ô tô BKS 29C-623.16 và 

12.800.000 đồng đối với rơ moóc mang BKS 29R-04213).  
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 1.2.Buộc T phải trả lãi suất chậm trả (lãi suất nợ quá hạn trung bình của ba ngân 

hàng) đối với số tiền 149.600.000 đồng, tính từ 08 tháng 5 năm 2016 đến ngày xét xử 

sơ thẩm là: 66.831.443 đồng (Sáu mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn, bốn 

trăm bốn mươi ba đồng). 

2. Án phí:

 - T phải chịu án phí sơ thẩm là 10.821.572 đồng (mười triệu, tám trăm hai mươi 

mốt nghìn, năm trăm bẩy mươi hai đồng) ( chưa nộp) và 2.000.000đ án phí phúc thẩm 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí nộp tại biên lai số 3024 ngày 13/5/2019 tại Chi Cục 

Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

 Trả lại Công ty TNHH phát triển xây dựng thương mại T số tiền 970.000 đồng 

(Chín trăm bẩy mươi nghìn đồng) đã nộp theo Biên lai tạm ứng án phí số 

AA/2016/0002481 ngày 27/7/2018 tại Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm và 

3.740.000 đồng (Ba triệu, bẩy trăm bốn mươi nghìn đồng) nộp tại Biên lai tạm ứng án 

phí số AM/2010/0003258 ngày 4/4/2017 tại Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hà 

Đông.  

3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. 

Nơi nhận: 

- Tòa án ND Quận Hoàn Kiếm; 

- Viên kiểm sát ND TP Hà Nội; 

- Đương sự.  

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

     Bản án số: 81/2019/KDTM-PT 

     Ngày: 29/7/2019 

     V/v: tranh chấp HĐ bảo hiểm  

     trách nhiệm dân sự. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hưng 

     Các Thẩm phán: Ông Lê Thanh Bình 

        Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

-   Thư ký phiên tòa: Ông Kiều Văn Toán – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

Thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Tuấn An  – Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 29/7/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số: 42/TLPT – 

KDTM  ngày 22/02/2019 về việc “tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự”. 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số:19/2018/KDTM-ST ngày 

14/9/2018 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 220/QĐ-PT ngày 25/6/2019 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty cổ phần G Việt Nam.

Địa chỉ: Số 71, đường Đ, phường T, quận C, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Trung T1, sinh năm 1976 – Tổng 

giám đốc; trú tại P104, Tập thể Xưởng in 15, phường L, quận Đ, Thành phố Hà Nội. 

Ông T1 có mặt. 

2. Bị đơn: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P.

Địa chỉ: Tầng 21, 22 Tòa nhà Mipec Tower, số 229 phố T, quận Đ, Thành phố 

Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam H  - Tổng Giám đốc điều hành 

của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P. 

Ông Đào Nam H  ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng H1– Luật sư Văn phòng 

Luật sư Nguyễn Hoàng H1và cộng sự. (Văn bản ủy quyền: Giấy ủy quyền ngày 
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26/4/2018); địa chỉ văn phòng: Số nhà 37 biệt thự 3 bán đảo Linh Đàm, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ls H1 có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (tham gia tố tụng với bên

nguyên đơn): 

3.1 Ông Trịnh Ngọc G, sinh năm: 1964, chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Quân 

lực bộ tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Có đơn xin vắng mặt; Địa chỉ: Cục Quân 

lực, Bộ Quốc phòng. Ông G xin xử vắng mặt.  

3.2 Cục đối ngoại – Bộ quốc phòng. 

Địa chỉ: Số 33, phố P, phường Ph, quận H, Thành phố Hà Nội. Đại diện theo 

ủy quyền: Ông Nguyễn Quang Trung (theo giấy ủy quyền số 92 ngày 17/7/2019). 

Ông Trung có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, các tài liệu có trong hồ sơ và theo bản án sơ thẩm, vụ án 

có nội dung như sau: 

Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng phối hợp với Tập đoàn viễn thông quân đội 

(Viettel) tổ chức giải G G lưu thể thao đối ngoại quốc phòng năm 2017 diễn ra vào 

ngày 10/12/2017 tại sân G Legend Hill thuộc huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. 

Theo biên bản thỏa thuận ngày 5/12/2017, Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng thỏa thuận 

để công ty cổ phần G Việt Nam (TEEOFF) là đơn vị tổ chức thực hiện. Công ty cổ 

phần G Việt Nam có trách nhiệm xây dựng kịch bản, kế hoạch và điều lệ tổ chức 

giải; lựa chọn đàm phán và ký hợp đồng mua bảo hiểm đối với giải thưởng Hole in 

One của các hố par3; trong trường hợp có người trúng giải công ty cổ phần G Việt 

Nam có trách nhiệm kết hợp với  Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng tổ chức trao giải 

cho người trúng giải. Công ty cổ phần G Việt Nam bằng chi phí của mình sẽ tiến 

hành thanh toán/ trao phần thưởng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh 

cho người trúng giải (nếu có) theo đúng quy định của nhà nước. Trong giải G có 5 

giải thưởng Hole in One giá trị 5 xe ô tô Mercedes. 

Đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần G Việt Nam, ngày 07/12/2017 đã ký hợp 

đồng bảo hiểm bồi thường giải thưởng số P-17/TLO/TSA/3405/100000 với Công ty 

bảo hiểm Pjico Thăng Long là Chi nhánh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P 

mua bảo hiểm giải thưởng lỗ số 11 giải thưởng là một ô tô Mercedes E300 trị giá 

2.769.000.000VNđ; lỗ số 15 giải thưởng là một ô tô Mercedes GLS 350 trị giá 

4.029.000.000VNđ. Tổng số tiền bảo hiểm 2 lỗ G là 6.798.000.000VNđ, tổng phí 

bảo hiểm là 224.334.000VNđ.  

Trong hợp đồng đã cam kết các điều khoản thuộc trách nhiệm của hai bên, 

trong đó điều kiện điều khoản là quy tắc bồi thường giải thưởng của Pjico; các điểm 

loại trừ: Pjico sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường giải thưởng là hậu quả trực tiếp 

hoặc gián tiếp của hành động không trung thực, gian lận, phạm pháp hoặc ác ý của 

người được bảo hiểm và/hoặc giám đốc, quan chức điều hành, đại lý hoặc đại diện 

của người được bảo hiểm. Việc kết luận xảy ra một hoặc bất kỳ hành vi nào trên đây 

phải được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền; người được bảo hiểm và/hoặc người 
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chơi vi phạm luật chơi G hoặc điều lệ cuộc chơi (được các bên thống nhất là một 

phụ lục của hợp đồng). 

Về phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng quy định “…bên B nhận bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường đối với giải thưởng mà người được bảo hiểm phải trao cho người 

trúng giải…”.  

Tại phần cam kết của hợp đồng ghi nhận như sau (ở trang 3) một quan sát viên 

cùng với một đại diện Pjico, một đại diện của người được bảo hiểm sẽ chứng kiến 

lỗ gôn được chọn để thi đấu trong suốt thời gian diễn ra giải đấu; quan sát viên là 

đại diện của cơ quan trung gian thứ 3, do các bên thống nhất thỏa thuận trong phụ 

lục kèm theo hợp đồng chính; danh sách người chơi bên A sẽ chuyển cho bên B 30 

phút trước giờ thi đấu. 

Bên mua bảo hiểm đã gửi cho bên nhận bảo hiểm danh sách khách mời giải 

G ngày 10/12/2017 do Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng lập (gồm 5 trang) trong phần 

danh sách người chơi thuộc Bộ Quốc phòng có 48 người, xếp thứ tự số 28 (trang 2) 

tên người chơi là Trịnh Đình G, chức vụ Phó Cục trưởng Cục quân lực (phần ghi 

chú ghi Handicap 16). Trong phần xếp Flight (mục c) trang 5 ghi tên người chơi 

Trịnh Ngọc G chức vụ Phó Cục trưởng Cục quân lực (phần ghi chú ghi Handicap 

16). 

Tại biên bản thỏa thuận chọn quan sát viên ngày 10/12/2017 đã chọn ông 

Nguyễn Hồng Quân tổ trưởng điều hành G làm quan sát viên, đại diện công ty cổ 

phần G là ông Trần Quang Thành-Tổng giám đốc, đại diện công ty bảo hiểm là bà 

Nguyễn Thị Hương-Trưởng phòng bảo hiểm tài sản kỹ thuật. 

Vào ngày tổ chức giải (ngày 10/12/2017) ông Trịnh Ngọc G là người chơi 

thắng cuộc giải thưởng Hole in One ở lỗ G số 11 song tại biên bản xác nhận người 

chơi thắng cuộc lại ghi tên là Trịnh Đình G giấy chứng minh sỹ quan số 87119819 

cấp ngày 05/8/2017. Nhưng tại biên bản xác nhận kết quả hợp đồng bảo hiểm lập 20 

giờ ngày 10/12/2017 bên mua bảo hiểm và bên nhận bảo hiểm xác nhận: Vào hồi 16 

giờ 19 phút ngày 10/12/2017 G Trịnh Ngọc G giấy chứng minh sỹ quan số 

87119819 cấp ngày 05/8/2017 là người chơi trúng giải Hole in One ở lỗ G số 11. 

Do có việc nhầm lẫn mục ghi tên ông Trịnh Ngọc G là ông Trịnh Đình G nên 

công ty bảo hiểm từ chối thanh toán, từ chối trách nhiệm bảo hiểm với lý do ông 

Trịnh Ngọc G không nằm trong danh sách người chơi. Trong quá trình giải quyết tại 

Tòa án, đại diện của công ty bảo hiểm Pjico còn đưa ra các lý do giải thưởng là hiện 

vật một xe ô tô Mercedes chứ không phải bằng tiền và chưa có tài liệu thể hiện sự 

kiện đã trao giải là không đúng với quy tắc bồi thường bảo hiểm của Tổng công ty 

Cổ phần Bảo hiểm P. 

Ngày 08/3/2018 công ty cổ phần G Việt Nam đã khởi kiện Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm P đưa ra yêu cầu buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P bồi thường 

tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm và thanh toán tiền lãi chậm trả phát sinh tính từ 

ngày phát sinh nghĩa vụ bồi thường. Trong quá trình tố tụng tại tòa án nguyên đơn 

đã rút phần yêu cầu khoản lãi phát sinh. Căn cứ nguyên đơn đưa ra là có việc ký kết 
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mua hợp đồng bảo hiểm, có sự kiện trúng giải và đã thực hiện việc trao giải việc ghi 

nhầm tên đệm ông Trịnh Đình G chỉ là sơ suất. 

Phía công ty cổ phần bảo hiểm trong quá trình giải quyết tại tòa án vẫn từ chối 

trách nhiệm với lý do trong danh sách người chơi tham gia giải đấu đã được Công 

ty G Việt Nam cung cấp cho Công ty Pjico Thăng Long không có tên Trịnh Ngọc 

G, mà chỉ có tên người chơi là Trịnh Đình G. Căn cứ biên bản xác nhận người chơi 

thắng cuộc giải thưởng Hole in one  lập hồi 16h20 ngày 10/12/2017, người thắng 

cuộc cũng ký tên là Trịnh Đình G theo đúng danh sách người chơi tham gia giải đấu. 

Như vậy, người chơi trúng giải Hole in One trên thực tế không phù hợp với danh 

sách người chơi tham gia giải đấu. Theo mục 6 Điều 2 của Hợp đồng bảo hiểm đã 

ký nêu rõ “Cú đánh vào lỗ gôn (Hole in one) phải được thực hiện trong giải đấu 

Shoot–out bởi người chơi chính thức. Theo Điều 2 của Hợp đồng, các điểm loại trừ 

Công ty Pjico Thăng Long sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khi các bên có 

hành động không trung thực, gian lận, phạm pháp hoặc ác ý của người được bảo 

hiểm …; người được bảo hiểm hoặc người chơi vi phạm luật chơi gôn hoặc điều lệ 

cuộc chơi. Trong trường hợp này người chơi trên thực tế là ông Trịnh Ngọc G mặc 

dù biết rõ tên ghi trên bảng điểm Trịnh Đình G là không đúng nhưng vẫn ký xác 

nhận vào bảng điểm, cũng như ký biên bản xác nhận người chơi thắng cuộc là Trịnh 

Đình G. Theo đúng tinh thần luật chơi G, bảng điểm và biên bản xác nhận như vậy 

của người chơi là không trung thực và không hợp lệ, người chơi sẽ không được công 

nhận kết quả thi đấu. Do vậy, trường hợp Hole in one nêu trên không thuộc phạm vi 

trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm đã ký. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trịnh Ngọc G trình bày: Ngày 

10/12/2017, ông Trịnh Ngọc G có tham gia giải G “Đối ngoại Quốc phòng 2017” và 

đã trúng giải Hole in one tại hố số 11 là 01 xe ô tô Mercedes trị giá 2.769.000.000 

đồng. Tuy nhiên có sai sót trong danh sách thi đấu có ghi sai tên đệm của ông Trịnh 

Đình G thay vì Trịnh Ngọc G. Trong quá trình tham gia ông Trịnh Ngọc G không 

để ý danh sách, khi trúng giải do quá vui mừng nên ông Trịnh Ngọc G đã ký Trịnh 

Đình G (Theo tên ghi trong danh sách). Ông Trịnh Ngọc G cam kết trong ngày tham 

gia giải đấu người chơi Trịnh Ngọc G chỉ có một tại Bộ Quốc phòng, tham gia từ 

đầu đến cuối giải và là người trực tiếp đánh và nhận giải. Việc ghi sai tên đệm là 

nhầm lẫn đáng tiếc và khẳng định không có hành vi không trung thực, gian dối hay 

lừa đảo. Ông Trịnh Ngọc G đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty Pjico Thăng 

Long thực hiện việc bồi thường cho Công ty G Việt Nam. Ông Trịnh Ngọc G tự 

nguyện đề nghị không xem xét quyền lợi của ông trong vụ án này. Khi nào có đề 

nghị ông sẽ đề nghị với Công ty G Việt Nam trao giải thưởng cho ông sau. 

Với nội dung trên tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm sơ thẩm số 

19/2018/KDTM-ST ngày 14/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã nhận 

định hợp đồng bảo hiểm được ký kết đúng pháp luật, có hiệu lực thi hành đối với 

các bên, tình tiết ghi sai tên đệm ông Trịnh Ngọc G là Trịnh Đình G chỉ là sơ suất. 

Ông Trịnh Đình G và ông Trịnh Ngọc G chỉ là 01 người nên không làm thay đổi bản 

chất sự kiện được bảo hiểm và đã quyết định: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 30, Điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 144, Điều 147, Điều 227, Điều 264; Điều 267;  Điều 271, Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

Căn cứ vào các điều 7, 12, 13, 14, 52, 53, 54 Luật kinh doanh bảo hiểm; điều 

317 Luật thương mại; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 27/02/2009 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, ban hành kèm theo danh mục án phí, 

lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty CP G Việt Nam đối với Tổng

Công ty Cổ phần Bảo hiểm P thanh toán tiền bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm bồi 

thường giải thưởng số P-17/TLO/TSA/3405/100000  ngày 07/12/2017 đã ký giữa 

hai bên. 

2. Buộc bị đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải thanh toán cho nguyên

đơn Công ty CP G Việt Nam số tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự là 2.769.000.000 

đồng (Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu đồng).  

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, người phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của số tiền chưa thi 

hành án xong theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015 tại thời điểm thanh toán. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về án phí:

Bị đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải chịu án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm 87.380.000 đồng (tám mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng). 

Hoàn trả cho Công ty CP G Việt Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

43.000.000 đồng (bốn mươi ba triệu đồng) theo Biên lai thu số 0005769 ngày 

20/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy. 

Bản án còn xác định quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án. Không chấp nhận bản án với các lý do: 

- Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét và áp dụng luật chơi G trái với Bộ luật 

dân sự 2015 vì ông G mặc dù đã biết rõ tên ghi trên bảng điểm (Trịnh Đình G) là 

không đúng nhưng vẫn ký xác nhận vào bảng điểm, cũng như biên bản xác nhận 

người thắng cuộc với tên không đúng, như vậy là không trung thực và không hợp lệ, 

người chơi sẽ không được công nhận kết quả thắng cuộc. 

- Trong hợp đồng bảo hiểm quy định giải thưởng được trao là xe ô tô Mercedes 

E 300 trị giá 2.769.000.000 đồng, bản án sơ thẩm chấp nhận trao giải thưởng bằng 

tiền mặt là trái với thỏa thuận.  

Tại phiên tòa: 
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Nguyên đơn: Vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện buộc Công ty Pjico Thăng 

Long thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm bồi thường giải thưởng 

đã ký, giá trị bồi thường là 2.769.000.000 đồng. 

Bị đơn: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P vẫn giữ yêu cầu kháng cáo từ chối 

trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm với lý do có sự gian lận, không trung 

thực trong danh sách người chơi cụ thể là ông Trịnh Ngọc G đã ký vào bản danh 

sách kết quả với tên Trịnh Đình G. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

P thấy rằng đối tượng của hợp đồng bảo hiểm phải trao cho người trúng giải theo 

hợp đồng bảo hiểm là chiếc xe Mercedes E300 cho người trúng giải. Tuy nhiên, tài 

liệu hồ sơ thể hiện ban tổ chức trao giải thưởng cho ông Trịnh Ngọc G bằng tiền mặt 

là trái với nội dung của Hợp đồng bảo hiểm. Pjico nhận thấy có sự không minh bạch 

trong chứng cứ của nguyên đơn cung cấp là Phiếu chi tiền giải thưởng cho ông Trịnh 

Ngọc G nhưng tại phiên tòa sơ thẩm công ty G Việt Nam chưa cung cấp chứng cứ 

cho luận điểm trên của mình, chưa thể hiện sự kiện đã trao giải cho người trúng 

thưởng nên không thuộc trường hợp công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm theo 

quy tắc bồi thường giải thưởng ban hành theo quyết định số 668 ngày 12/9/2012 của 

Tổng giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Pjico (nay là Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

hiểm P). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng với bên nguyên đơn 

là Cục đối ngoại – Bộ quốc phòng tại phiên tòa khẳng định sự kiện thể thao đã diễn 

ra. Người trúng giải là ông Trịnh Ngọc G, chức vụ Phó Cục trưởng Cục quân lực. 

Cục quân lực Bộ Quốc phòng chỉ có một người là Trịnh Ngọc G, do sơ suất nên 

trong bản danh sách, có phần đã ghi là Trịnh Đình G, không có việc không trung 

thực đề nghị chấp nhận kết quả giải đấu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: 

Về việc tuân theo pháp luật của thẩm phán và Hội đồng xét xử, đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự theo quy định tại các điều 237, 239, 247, 

298, 302, 305 Bộ luật tố tụng dân sự; việc chấp hành pháp luật của người tham gia 

tố tụng từ khi Tòa án thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự đã 

thực hiện đúng quy định tại các điều 70, 71, 72 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Về nội dung vụ án: Hợp đồng bảo hiểm số P-17/TLO/TSA/3405/100000 ngày 

07/12/2017 được ký kết bởi người có thẩm quyền, tuân thủ đầy đủ quy định của luật 

kinh doanh bảo hiểm, có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. Đối tượng của hợp đồng 

bảo hiểm là giải thưởng mà người được bảo hiểm là công ty G phải trao cho người 

thứ 3 (người trúng giải) như vậy trách nhiệm của bên bảo hiểm phát sinh căn cứ vào 

sự kiện có người trúng giải. 

Việc bên bảo hiểm cho rằng ông Trịnh Ngọc G khi ký bảng điểm buộc phải 

biết thông tin trên bảng điểm, bảng điểm có ghi Trịnh Đình G không đúng với thực 

tế nhưng vẫn ký Trịnh Đình G là không trung thực, không đúng với tinh thần chơi 

G và không phát sinh trách nhiệm bồi thường là không phù hợp. Người trúng giải là 

ông Trịnh Ngọc G có chức vụ Phó Cục trưởng Cục quân lực, số chứng minh thư sỹ 

24



quan 87119819 cấp ngày 15/8/2017 là người chơi đánh được Hole in one vào lỗ G 

11 có sự chứng kiến của người chơi, có quan sát viên và đại diện của các bên tham 

gia giám sát đã xác nhận. Như vậy có thể thấy ông Trịnh Ngọc G và ông Trịnh Đình 

G là 01 người. Từ các căn cứ trên, việc bị đơn cho rằng không phát sinh hợp đồng 

bảo hiểm là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 điều 308 Bộ 

luật tố tụng dân sự bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên bản án số 19/2018/KDTM-

ST ngày 14/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi xem xét, đánh giá khách quan toàn diện những tài liệu chứng cứ được 

thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, lời trình bày của 

đương sự, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, Hội đồng xét 

xử phúc thẩm thấy rằng: 

[1] Đơn kháng cáo của Tổng công ty bảo hiểm P đã làm trong thời hạn luật 

định và đã nộp tạm ứng án phí nên kháng cáo là hợp lệ. 

[2] Xét kháng cáo của Tổng công ty bảo hiểm P về các lý do và căn cứ đưa ra 

[2.1] người chơi có hành vi không trung thực vi phạm luật chơi G, căn cứ 

không trung thực là danh sách người chơi có tên Trịnh Đình G, nhưng người chơi 

lại là Trịnh Ngọc G việc ông Trịnh Ngọc G trúng giải không thuộc phạm vi của hợp 

đồng bảo hiểm. 

Về nội dung này hồ sơ thể hiện người chơi được bên yêu cầu bảo hiểm cung 

cấp cho bên nhận bảo hiểm gồm có 5 trang thì: Tại trang 2 ghi danh sách người chơi 

(số thứ tự 28) có tên là Trịnh Đình G – Phó Cục trưởng cục quân lực phần ghi chú 

(Handicap 16), tại trang 5 phần ghi xếp cùng Flight ghi tên là Trịnh Ngọc G 

(Handicap 16). Như vậy là ngay trong danh sách người chơi còn có mục đã ghi tên 

Trịnh Ngọc G. 

Tại biên bản xác nhận kết quả hợp đồng bảo hiểm bồi thường giải thưởng giải 

đấu G lưu thể thao đối ngoại quốc phòng 2017 (lập ngày 10/12/2017 tại sân G) đại 

diện công ty bảo hiểm Pjico Thăng Long do bà Nguyễn Thị Hương (Trưởng phòng 

bảo hiểm tài sản) là người được công ty bảo hiểm lựa chọn ký xác nhận phần kết quả 

thi đấu: “vào hồi 16 giờ 19 phút ngày 10/12/2017. Ger Trịnh Ngọc G, số chứng minh 

sỹ quan 87119819 cấp ngày 15/8/2017 là người trúng giải Hole in one tại lỗ số 11”. 

Theo tài liệu chứng cứ trên thì ngay trong danh sách người chơi ở phần xếp 

Flight đã ghi tên người chơi là Trịnh Ngọc G, biên bản xác nhận kết quả hợp đồng 

bảo hiểm bồi thường giải thưởng giải đấu G lưu thể thao đối ngoại quốc phòng 2017 

đã xác nhận người có tên trúng giải là Trịnh Ngọc G. Đây là tài liệu quan trọng nhất 

do chính người có thẩm quyền của công ty bảo hiểm xác nhận ngay sau giải đấu tại 

địa điểm diễn ra giải đấu. Hơn nữa người có tên Trịnh Ngọc G là người có danh phận 

là Phó Cục trưởng cục quân lực Bộ Quốc phòng, có số sỹ quan quân đội. 

Như vậy, việc trong danh sách người chơi có phần ghi tên là Trịnh Đình G chỉ 

là sơ suất vô ý khi viết tên đệm theo hợp đồng bảo hiểm, và theo quy tắc bảo hiểm 

bồi thường giải thưởng (ban hành theo quyết định 688 ngày 12/9/2012 của Tổng 

giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Pjico) thì việc sơ xuất trong việc ghi tên đệm 
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Trịnh Đình G không thuộc trường hợp không trung thực. Theo điểm a điều 16 Luật 

kinh doanh bảo hiểm (điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm) còn quy định ngay 

cả khi bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý thì không áp dụng điều khoản 

loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Trong trường hợp cụ thể này chỉ là sơ xuất vô ý. Và 

ngay sau giải đấu các bên có văn bản xác nhận kết quả hợp đồng bảo hiểm đã xác 

nhận người trúng giải có tên là Trịnh Ngọc G. 

[2.2] Về việc trao giải thưởng bằng tiền là không đúng với hợp đồng bảo hiểm 

thấy rằng: tại nội dung hợp đồng bảo hiểm hai bên ký kết ngày 07/12/2017 tại điều 

2 (quyền bên được bảo hiểm) thì phần 9 cột 1 ghi số tiền bảo hiểm (trị giá giải 

thưởng); cột 2 ghi lỗ số 11: giải thưởng một xe ô tô Mercedes E300 trị giá 

2.769.000.000VNĐ, lỗ số 15 giải thưởng một xe ô tô Mercedes GLS350 trị giá 

4.029.000.000VNĐ. Tổng số tiền bảo hiểm là 6.798.000.000VNĐ. Như vậy là tại 

hợp đồng bảo hiểm đã thỏa thuận giá trị bảo hiểm bằng VNĐ. Việc giải thưởng tính 

bằng tiền phù hợp với điều 3 quy tắc bảo hiểm bồi thường giải thưởng; khoản 1 điều 

3 Luật kinh doanh bảo hiểm “Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp 

bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp chấp nhận rủi do của người 

được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp 

bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được 

bảo hiểm khi xảy ra sự kiện được bảo hiểm”. 

[2.3] Về lý do đại diện bị đơn đưa ra trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, cũng như 

nội dung kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm là hồ sơ chưa thể hiện sự kiện đã trao 

giải cho người trúng thưởng nên không thuộc trường hợp công ty bảo hiểm phải chịu 

trách nhiệm theo quy tắc bồi thường giải thưởng ban hành theo quyết định số 668 

ngày 12/9/2012 của Tổng giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm Pjico, thì theo hồ sơ 

vụ án đã có tài liệu về việc trao thưởng cho ông Trịnh Ngọc G. Tuy nhiên, theo hợp 

đồng bảo hiểm do các bên ký kết quy định phạm vi bảo hiểm là “…bên B nhận trách 

nhiệm bồi thường đối với giải thưởng mà người được bảo hiểm phải trao cho người 

trúng giải…”, như vậy nội dung hợp đồng không quy định việc đã trao giải mà quy 

định phải trao. Do vậy là chỉ cần có sự kiện có người trúng giải thì nghĩa vụ của 

người tổ chức giải phải trao cho người trúng giải (tức phải trả thưởng) theo quy định 

tại điều 572 Bộ luật dân sự năm 2015. Nếu giải thưởng này đã được mua bảo hiểm 

thì bên bảo hiểm phải chi trả cho người được bảo hiểm theo quy định tại điểm c 

khoản 2 điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Do vậy đơn kháng cáo của bị đơn không có căn cứ chấp nhận. 

[3] Bản án sơ thẩm áp dụng các điều khoản của Luật kinh doanh bảo hiểm 

năm 2012 chưa đầy đủ và áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án ngày 27/02/2009 

của Uỷ ban thường vụ Quốc hội là không chính xác mà cần áp dụng Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án vì vậy cần sửa án sơ thẩm về việc áp dụng 

pháp luật. 

Ngoài ra trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm, nguyên đơn đã rút 

yêu cầu về phần lãi suất đối với khoản tiền bảo hiểm phải chi trả lẽ ra quyết định của 
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bản án sơ thẩm phải đình chỉ yêu cầu này. Tuy nhiên nội dung này không làm ảnh 

hưởng đến quyền lợi của phía bị đơn nên không đặt ra xem xét. 

[4] Về án phí: 

Bị đơn Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải chịu án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm là 87.380.000 đồng và do kháng cáo không được chấp nhận nên phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 2.000.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 điều 308, khoản 1 điều 30, điểm b khoản 1 điều 35, điểm a 

khoản 1 điều 39, điều 144, điều 147, điều 227, điều 264; điều 267;  điều 271, điều 

273 Bộ luật tố tụng dân sự; điều 317 Luật thương mại. 

Căn cứ các điều 7, 12, 13, 14, 17, 18, 52, 53, 54 Luật kinh doanh bảo hiểm; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

Xử: 

Không chấp nhận kháng cáo của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P, sửa bản 

án sơ thẩm về việc áp dụng pháp luật; cụ thể: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần G Việt Nam đối với

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P về việc thanh toán tiền bảo hiểm theo Hợp đồng 

bảo hiểm bồi thường giải thưởng số P-17/TLO/TSA/3405/100000  ngày 07/12/2017. 

2. Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải thanh toán trả cho Công ty

cổ phần G Việt Nam số tiền là 2.769.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi chín 

triệu đồng).  

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, người phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của số tiền chưa thi 

hành án xong theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về án phí: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm P phải chịu án phí kinh doanh

thương mại sơ thẩm 87.380.000 đồng (tám mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi nghìn 

đồng) và 2.000.000 đồng án phí phúc thẩm được đối trừ số tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm 2.000.000đồng theo biên lai thu số 006418 ngày 23/10/2018. 

Hoàn trả cho Công ty cổ phần G Việt Nam số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

43.000.000 đồng (bốn mươi ba triệu đồng) theo Biên lai thu số 0005769 ngày 

20/3/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy.  

Bản án có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 29/7/2019. 

Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- TAND quận Cầu Giấy; 

- Chi cục Thi hành án dân sự 

 quận Cầu Giấy; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VP 

Thẩm phán – Chủ Tọa 

(đã ký) 

Nguyễn Thanh Hưng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 70/2019/KDTM-PT  

Ngày 10/7/2019 

V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

  Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh; 

Các Thẩm phán : Bà Ngô Tuyết Băng 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Phương Thảo - Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Việt Chung - Kiểm sát viên. 

Ngày 10/7/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 62/2019/TLPT-KDTM ngày 

01/4/2019, về việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. Do Bản án kinh doanh 

thương mại sơ thẩm số 42/2018/KDTM -ST ngày 26/11/2018 của Toà án nhân dân 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử phúc thẩm số 197/2019/QĐPT-KDTM ngày 11/6/2019, giữa: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV M 

Trụ sở: Số 19B/5, phố N, phường NL, quận L, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị D. Chức vụ: Giám đốc Công ty 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Đình T, sinh 1962 

Địa chỉ: Số 106 khu phố T, phường Đ, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh 

(Giấy ủy quyền ngày 08/7/2019 của Giám đốc công ty) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Mạnh T 

- Công ty Luật TNHH M, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội  
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Bị đơn: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q 

Trụ sở: Tầng 15 Tòa nhà M, số 229 TS, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang H. Chức vụ: Tổng giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đỗ Hồng S, ông Ngô Xuân T. Chức vụ: Cán 

bộ pháp chế (Giấy ủy quyền số 2871/2017/GUQ-MIC ngày 28/12/2017 của Tổng 

giám đốc Tổng Công ty). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ngân hàng TMCP Q 

Địa chỉ: Số 21 phố C, quận Đ, thành phố Hà Nội 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Đ. Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Ngân hàng 

Công ty Bảo hiểm M BN 

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà M, số 24 LTT, phường Đ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thái S. Chức vụ: Giám đốc Công ty 

(Nguyên đơn, Bị đơn, luật sư có mặt tại phiên tòa; Người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Ngày 25/01/2017, Công ty TNHH MTV M (Gọi là Công ty M) ký kết 01 

Hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị số 23012.17.029.376650.BĐ với Ngân hàng 

TMCP Q - Chi nhánh B (Gọi là Ngân hàng Q). Các tài sản thế chấp bao gồm: 02 

máy cắt giấy vệ sinh tự động, model DJ-III điều khiển bằng PLC mới 100%; 01 

máy đóng gói quả giấy vệ sinh từ động, model DCY-501 điều khiển bằng PLC mới 

100%; 01 máy cắt giấy rút tự động bằng lưỡi cưa đĩa model DQ-100 điều khiển 

bằng PLC mới 100%; 01 máy đóng gói giấy rút tự động model RC-300B điều 

khiển bằng PLC mới 100%; 01 máy cuốn lõi giấy vệ sinh model CW160 mới 

100%. Các tài sản đảm bảo là lô máy móc thiết bị trong Hợp đồng thế chấp tại địa 

chỉ Khu phố T, phường Đ, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh đã được Công ty Cổ phần Thẩm 

định giá M tiến hành thẩm định giá. Tổng giá trị tài sản thế chấp được hai bên xác 

định là 4.456.373.000đ. 

Ngân hàng Q đội yêu cầu Công ty M phải mua bảo hiểm cho tài sản thế 

chấp. Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm, loại hình bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm 
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được Ngân hàng Q chấp thuận là Công ty Bảo hiểm M - Chi nhánh của Tổng Công 

ty Cổ phần Bảo hiểm Q (Gọi là M BN).  

Ngày 24/01/2017, Công ty M ký kết Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và 

hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS với M BN và đã 

được M BN đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Công ty M với tài sản được bảo 

hiểm theo danh mục đính kèm Hợp đồng. Địa điểm tài sản được bảo hiểm theo Hợp 

đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm là Cụm Công nghiệp P, phường P, TP. 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Qúa trình thực hiện hợp đồng, Công ty M đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát 

sinh từ Hợp đồng bảo hiểm nêu trên và thanh toán đầy đủ số tiền bảo hiểm là 

9.804.020đ cho M BN. 

Ngày 20/03/2017, kho của Công ty M xảy ra cháy nổ khiến toàn bộ tài sản 

tại T, phường Đ, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh đều bị hư hỏng. Công ty M đã thông báo 

cho M BN và làm các thủ tục để hưởng bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm. Tuy 

nhiên, M BN từ chối bồi thường do địa điểm tham gia bảo hiểm trong hợp đồng 

bảo hiểm bị sai so với địa điểm nơi đặt tài sản mua bảo hiểm.  

Do tin tưởng cán bộ Ngân hàng nên khi ký kết, Công ty M đã không đọc kỹ 

hồ sơ bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt cho tài sản thế chấp. Sau khi ký hợp 

đồng thế chấp máy móc thiết bị và hợp đồng bảo hiểm, Công ty M không kiểm tra 

lại hợp đồng do Ngân hàng Q là đơn vị lưu giữ hồ sơ này.  Đến khi xảy ra hỏa 

hoạn, Công ty M mới phát hiện địa điểm trên hợp đồng bảo hiểm không đúng với 

địa điểm nơi đặt tài sản mua bảo hiểm. 

Công ty M khởi kiện yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q phải trả 

cho Công ty M số tiền 4.456.373.000đ theo Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

và hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ngày 

24/01/2017 mà hai bên đã ký kết. 

Ngày 28/09/2018 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q có đơn yêu cầu phản 

tố đề nghị Tòa án tuyên vô hiệu Hợp đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-

KDTS do nhầm lẫn về địa điểm bảo hiểm tài sản ngay từ thời điểm giao kết hợp 

đồng và xác định trách nhiệm thuộc về Công ty M khi địa chỉ tham gia bảo hiểm 
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trong hợp đồng bảo hiểm không chính xác nhưng Công ty vẫn ký kết và không 

thông báo lại cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q. 

Ngân hàng TMCP Q thừa nhận có ký kết Hợp đồng thế chấp máy móc thiết 

bị số 23012.17.029.376650.BĐ ngày 25/01/2017 với Công ty M. Tuy nhiên đến 

nay, Công ty M đã tiến hành giải chấp tài sản bảo đảm tại Hợp đồng thế chấp nêu 

trên. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Q không còn liên quan đến vụ án, xin vắng mặt tại 

tất cả các buổi làm việc, xét xử và đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định 

pháp luật. 

M BN vắng mặt tại tất cả các buổi làm việc, tại các phiên hòa giải và tiếp cận 

công khai chứng cứ, phiên tòa xét xử vụ án.  

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 42/2018/KDTM-ST ngày 

26/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xét xử và quyết định: 

“Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV M đối với Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q. 

Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q phải bồi thường trả cho Công ty 

TNHH MTV M số tiền phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-

TS.1.1/020-KDTS ký ngày 24/01/2017 là 3.761.936.036đ 

Buộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q phải hoàn trả cho Công ty TNHH 

MTV M 50.000.000đ tiền chi phí giám định tổn thất. 

Công ty TNHH MTV M được quyền sở hữu đối với tài sản đã tham gia bảo 

hiểm theo hợp đồng số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ký ngày 24/01/2017”. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về nghĩa vụ phải chịu lãi suất chậm thi hành án, 

nghĩa vụ chịu án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 06/12/2018, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q có đơn kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên Hợp đồng bảo hiểm số 

619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ký ngày 24/01/2017 vô hiệu và hủy án sơ thẩm với 

lý do nội dung của bản án tuyên không đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp 

của Tổng Công ty. 

Tại cấp phúc thẩm: Ngày 21/6/2019, Nguyên đơn và Bị đơn xuất trình cho 

Tòa án Văn bản thỏa thuận về việc giải quyết vụ án tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm 
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số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ký ngày 24/01/2017 đề nghị Tòa án công nhận 

sự thỏa thuận của các đương sự theo các nội dung của văn bản nêu trên. Cụ thể: 

- Về tiền bồi thường bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-

KDTS ngày 24/01/2017: 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q đồng ý thanh toán một lần bằng phương 

thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản số 11800069458 của Công ty M tại 

Ngân hàng C chi nhánh Đ toàn bộ số tiền 2.900.000.000đ cho Công ty M trong 

thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự. 

Qúa thời hạn nêu trên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q chưa thanh toán 

hoặc thanh toán không đầy đủ khoản tiền bồi thường thì còn phải chịu lãi suất đối 

với khoản tiền chưa thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất phát 

sinh do chậm trả tiền được xác định là 20%/năm 

-  Về chi phí giám định tổn thất đối với tài sản bảo hiểm: 

Công ty M đồng ý hỗ trợ thanh toán chi phí giám định tổn thất đối với toàn 

bộ tài sản bảo hiểm bị hư hỏng là thiết bị, máy móc theo Hợp đồng bảo hiểm số 

619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ngày 24/01/2017 với số tiền là 50.000.000đ 

- Về xử lý tài sản bảo hiểm bị hư hỏng do cháy nổ: 

Công ty M được quyền tự quyết định các vấn đề về phương thức xử lý; thời 

gian, địa điểm xử lý; chi phí phát sinh trong việc xử lý; xử lý số tiền thu được từ 

việc bán thanh lý đối với tài sản bảo hiểm cháy nổ.  

- Về án phí: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q sẽ chịu toàn bộ án phí.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: Các bên đương sự vẫn giữ nguyên thỏa thuận ngày 

21/6/2019 và đề nghị HĐXX ghi nhận sự thỏa thuận nêu trên. 

Đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm và đề xuất hướng giải quyết vụ án 

có nội dung: 

Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong 

quá trình giải quyết vụ án.  

 Việc tuân theo pháp luật của HĐXX và thư ký phiên tòa: HĐXX đã thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Những người tham gia tố tụng đã 
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thực hiện các quy định tại Điều 70, 71, 72, 76, 227 và Điều 234 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015.  

Đơn kháng cáo của Tổng Công ty Bảo hiểm Q làm trong thời hạn quy định của 

pháp luật và đã nộp dự phí kháng cáo theo quy định. Do các bên đương sự đã có 

thỏa thuận về việc giải quyết toàn bộ vụ án tại cấp phúc thẩm nên đề nghị sửa bản 

án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Về thủ tục kháng cáo: Đơn kháng cáo và biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

của Bị đơn làm và nộp trong thời hạn luật định nên kháng cáo được chấp nhận. 

Xét về nội dung: Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 21/6/2019, các 

đương sự đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án tranh chấp Hợp 

đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ký ngày 24/01/2017 có nội dung 

như sau: 

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q đồng ý thanh toán một lần bằng phương thức 

chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản số 11800069458 của Công ty M tại Ngân 

hàng C chi nhánh Đ toàn bộ số tiền 2.900.000.000đ cho Công ty M trong thời gian 

05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các 

đương sự. 

- Qúa thời hạn nêu trên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q chưa thanh toán hoặc 

thanh toán không đầy đủ khoản tiền bồi thường thì còn phải chịu lãi suất đối với 

khoản tiền chưa thanh toán là 20%/năm tương ứng với thời gian chậm trả.  

- Về chi phí giám định tổn thất đối với tài sản bảo hiểm:  Công ty M đồng ý hỗ trợ 

thanh toán chi phí giám định tổn thất đối với toàn bộ tài sản bảo hiểm bị hư hỏng là 

thiết bị, máy móc theo Hợp đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ngày 

24/01/2017 với số tiền là 50.000.000đ 

- Về xử lý tài sản bảo hiểm bị hư hỏng do cháy nổ:  Công ty M được quyền tự 

quyết định các vấn đề về phương thức xử lý; thời gian, địa điểm xử lý; chi phí phát 

sinh trong việc xử lý; xử lý số tiền thu được từ việc bán thanh lý đối với tài sản bảo 

hiểm cháy nổ. 

 - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q tự nguyện chịu toàn bộ án phí. 
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Xét thấy các thỏa thuận nêu trên của các bên đương sự là tự nguyện và 

không trái với quy định của pháp luật, nội dung thỏa thuận của các đương sự đã 

giải quyết toàn bộ nội dung vụ án nên HĐXX thấy cần sửa bản án sơ thẩm để ghi 

nhận sự thỏa thuận này là phù hợp. 

Từ những nhận định trên 

Áp dụng khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 42/2018/KDTM-ST ngày 

26/11/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Xử: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của Công ty TNHH MTV M và Tổng Công ty Cổ phần

Bảo hiểm Q về việc thanh toán tiền phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt 

buộc và hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS ngày 

24/01/2017 như sau: 

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q sẽ thanh toán một lần cho Công ty TNHH 

MTV M toàn bộ số tiền 2.900.000.000đ bằng hình thức chuyển khoản vào tài 

khoản của Công ty TNHH MTV M mở tại Ngân hàng TMCP C - chi nhánh Đ 

trong thời hạn 05 ngày làm việc (kể từ ngày 10/7/2019). 

Trường hợp hết thời hạn nêu trên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q chưa 

thanh toán hoặc thanh toán chưa hết số tiền nêu trên thì còn phải chịu lãi suất của 

số tiền chậm thanh toán theo mức lãi suất 20%/năm tương ứng với thời gian chưa 

thanh toán. 

- Công ty TNHH MTV M đồng ý hỗ trợ thanh toán chi phí giám định tổn thất đối 

với toàn bộ tài sản bảo hiểm bị hư hỏng là thiết bị, máy móc cho Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Q theo Hợp đồng bảo hiểm số 619/17/HĐ-TS.1.1/020-KDTS là 

50.000.000đ. 

- Về xử lý tài sản bảo hiểm bị hư hỏng do cháy nổ:  Công ty TNHH MTV M được 

toàn quyền tự quyết định các vấn đề về việc xử lý tài sản bảo hiểm bị hư hỏng do 

cháy nổ bao gồm: phương thức, thời gian, địa điểm, chi phí phát sinh trong việc xử 

lý; xử lý số tiền thu được từ việc bán thanh lý đối với tài sản bảo hiểm cháy nổ. 
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2. Về án phí: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Q tự nguyện chịu toàn bộ án phí

kinh doanh thương mại sơ thẩm là 90.000.000đ. Tổng Công ty đã nộp tạm ứng 

5.000.000đ theo các biên lai số 0007832 ngày 16/10/2018 và 0008025 ngày 

06/12/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, nay còn phải nộp tiếp 

85.000.000đ.  

Hoàn trả Công ty TNHH MTV M 56.000.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

biên lai số 006497 ngày 28/11/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự 

- VKSNDTP Hà Nội 

- TAND quận Đống Đa 

- Chi cục THA quận Đống Đa 

- Lưu hồ sơ vụ án.        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

36



TOÀ ÁN  NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án sè: 60 /2019/KDTM - PT. 

Ngày : 14/6/2019 
V/v: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm. 

     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: BàNguyễn Thị Hồng Hạnh. 

Các Thẩm phán    :   Bà Nguyễn Thị Thuý Hạnh 

 Ông Nguyễn Thái Sơn  

Thư ký Toà án nhân dân TP Hà Nội ghi biên bản phiên toà: Ông Phạm Hoàng Nam 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội : Ông Phạm Tuấn An -  Kiểm sát viên 

Ngày 14 tháng  6  năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, xét 

xử phúc thẩm, công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số : 74/2019/TLPT -  

KDTM  ngày 09 tháng 5 năm 2019 về tranh chấp: Hợp đồng bảo hiểm. 

Do Bản án Kinh doanh thương mại  sơ thẩm số 35/2018/ KDTM – ST, ngày 08 

tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Đ Đ bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 184/2019/QĐPT – KDTM 

ngày 04 tháng 6 năm 2019, giữa các đương sự :  

     Nguyên đơn: Công ty cổ phần P D (gọi tắt là D);  

Trụ sở: Lô C cụm CN T V, xã H L, huyện H V,  Đ N;  

Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Trường K - Chủ tịch HĐQT; 

Đại diện ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng H hoặc  ông Nguyễn H T theo văn bản ủy 

quyền ngày 28/04/2017.      Ông H có mặt.     

Bị đơn: Tổng công tycổ phần bảo hiểm H KH–( gọi tắt là V) 

Trụ sở : tầng 15 tòa nhà G, số 36 H C, quận Đ Đ, H N;  

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Trọng D - Tổng giám đốc; 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Thái Văn C theo văn bản ủy quyền số 99 ngày 

5/08/2017.       Ông C có mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm , nguyên đơn, bị đơn thống 

nhất xác nhận nội dung vụ án như sau: 

Ngày 4.8.2016, D  và Công ty bảo hiểm H K Đ N - Chi nhánh của V  ký hợp 

đồng bảo hiểm kết hợp xe cơ giới số 031601459/F02 để bảo hiểm cho  xe bơm bê tông 

biển kiểm soát 43C-129.97 với nội dung cơ bản: đối tượng bảo hiểm: xe bơm bê tông 

biển kiểm soát 43C-129.97 nhãn hiệu PUTMESTER, hệ thống bơm: sản xuất 2013 

(BƠM), dòng xe cơ sở: HINO: 2012; loại hình bảo hiểm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

đối với người thứ ba, bảo hiểm lái xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm vật chất toàn bộ 

xe; tổng phí bảo hiểm 12 tháng của cả 3 loại hình bảo hiểm là 93.340.000 đồng. Ngoài 

ra, hợp đồng còn có các thỏa thuận về phương thức thanh toán, hiệu lực hợp đồng, 

hiệu lực bảo hiểm, trả tiền bồi thường, điều khoản chung. Sau khi ký hợp đồng bảo 

hiểm, D  đã đóng đủ tiền bảo hiểm cho V theo hợp đồng. 

Ngày 10.9.2016 đã xảy ra vụ tổn thất của xe bơm bê tông biển kiểm soát 43C-

129.97 của D tại Công trình H, đường V Ng G, thành phố Đ N , nguyên nhân là do 

tấm gỗ kê chân trụ bơm bê tông bị vỡ làm xe bị lật, đổ nghiêng. Hậu quả của việc lật 

đổ xe làm gẫy chân trụ và hỏng hệ thống ống bơm bê tông. Cùng ngày, D đã có Thông 

báo tai nạn và yêu cầu bồi thường gửi V Đ N. Ngày 17.9.2016, V có công văn số 

116/GĐ-BT/2016  thông báo từ chối bồi thường tổn thất của xe bơm bê tông 43C-

129.97 vì cho rằng: tổn thất xảy ra trong trường hợp các thiết bị chuyên dùng trên xe 

đang hoạt động nên thuộc điểm loại trừ bảo hiểm quy định tại Điều 13, mục 17 của 

Quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới của V. 

* Ngày 08.4.2017, Công ty cổ phần P D có đơn khởi kiện đối với Tổng công

ty cổ phần bảo hiểm H K, yêu cầu khởi kiện cụ thể như sau: 

Buộc tổng công ty cổ phần Bảo Hiểm H K phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường 

tổn thất cho D  số tiền bảo hiểm là: 874.393.022 đồng cho tổn thất của xe bơm bê tông 

biển kiểm soát 43C-129.97.  

Quá trình giải quyết vụ án, V có quan điểm : Tại điều 1 Hợp đồng bảo hiểm 

ghi rõ V bảo hiểm 01 xe  bơm bê tông theo điều khoản, điều kiện trong Quy tắc bảo 

hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm theo quyết định số 80/2015/QĐ-BHHK ngày 

6/5/2015 của Tổng giám đốc V và theo Điều 13, mục 17 của Quy tắc bảo hiểm vật 
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chất xe cơ giới của V quy định : “ Loại trừ bảo hiểm : Tổn thất về các thiết bị chuyên 

dùng trên xe cơ giới và tổn thất về xe cơ giới do hoạt động ( trong mọi trường hợp) 

của thiết bị chuyên dùng của chính xe cơ giới gây ra”. Trường hợp nêu trên khi xe 

bơm bê tông đang hoạt động do tấm gỗ kê chân trụ bơm bê tông bị vỡ làm xe bị lật, đổ 

nghiêng, làm gẫy chân trụ và hỏng hệ thống ống bơm bê tông do vậy thuộc trường hợp 

loại trừ bảo hiểm theo Điều 13, mục 17 của Quy tắc bảo hiểm vật chất xe cơ giới của 

V, nên bị đơn không đồng ý bồi thường cho nguyên đơn. 

Tại phiên tòa sơ thẩm,  nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện về giá trị 

của thay máy bơm mới. Cụ thể nguyên đơn yêu cầu V phải bồi thường tổng số tiền là 

266.790.818 đồng. 

Bản án Kinh doanh thương mại  sơ thẩm số 35/2018/ KDTM – ST, ngày 8 tháng 

11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Đ Đ đã quyết định như sau :  

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của Công ty cổ 

phần P D  đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K ( tên viết tắt: V ). 

2- Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K ( tên viết tắt: V ) phải thanh toán 

cho Công ty cổ phần P D tổng số tiền là 266.790.818 ( Hai trăm sáu sáu triệu bẩy trăm 

chín mươi nghìn tám trăm mười tám ) đồng. 

3- Không chấp nhận các yêu cầu khác của các bên đương sự. 

4- Án phí: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K – V  phải chịu 13.339.500 

đồng án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

- Hoàn trả Công ty cổ phần P D 18.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên 

lai số 0005978 ngày 02/08/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đ Đ, thành phố 

Hà Nội. 

Sau khi xét xử sơ thẩm : 

Bị đơn kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn.  

Tại phiên tòa phúc thẩm : 

Nguyên đơn trình bày : Khi ký kết Hợp đồng bảo hiểm V không cung cấp về 

các Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm cũng như Quy tắc bảo hiểm tự nguyện 

xe cơ giới ban hành kèm theo quyết định số 80/2015/QĐBHHK ngày 6/5/2015 của 

Tổng giám đốc V , nay xảy ra tranh chấp V lại đưa Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe cơ 
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giới ban hành kèm theo quyết định số 80/2015/QĐBHHK ngày 6/5/2015 của Tổng 

giám đốc V là không đúng, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của bị đơn giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Bị đơn trình bày : tại điều 7.4 Hợp đồng bảo hiểm ghi rõ : “ Các bên đã tự đọc 

Hợp đồng , quy tắc , điều khoản có liên quan, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều kiện , 

điều khoản trong hợp đồng và Quy tắc có liên quan” điều đó thể hiện D đã đọc điều 

khoản Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên do vậy V  giữ nguyên yêu 

cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn . 

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có quan 

điểm: 

Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Thành phố tiến hành thụ lý và giải quyết vụ 

án theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung: Đơn kháng cáo của các đương sự trong thời hạn Luật định. Căn cứ 

vào các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện khi ký kết Hợp đồng bảo hiểm, D không được 

giải thích cụ thể về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, do vậy V không được áp 

dụng các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với D. Do vậy căn cứ khoản 1 

điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của V giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Về thủ tục tố tụng : Đơn kháng cáo của bị đơn trong thời hạn Luật định. 

- Về Quan hệ pháp luật : Ngày 4.8.2016,  D và Công ty bảo hiểm H K Đ N- Chi 

nhánh của V ký hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe cơ giới số 031601459/F02 để bảo hiểm 

cho  xe bơm bê tông biển kiểm soát 43C-129.97 , loại hình bảo hiểm: bảo hiểm vật 

chất toàn bộ xe. Trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm hai bên xảy ra tranh 

chấp , Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp về hợp đồng bảo 

hiểm là phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về Hợp đồng bảo hiểm : 
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+ D do ông Đặng Tiến Đ – Tổng giám đốc đại diện và Công ty bảo hiểm H K Đ 

N do ông Lê Hữu Ph – Giám đốc đại diện ký kết hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe cơ 

giới số 031601459/F02 ngày 4.8.2016 là đúng thẩm quyền.  

+ Quá trình thực hiện  hợp đồng, D đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm  và V đã cấp 

Giấy chứng nhận bảo hiểm số BB15/0009063 ngày 6/8/2016 với thời hạn bảo hiểm từ 

4/8/2016 đến 4/8/2017.  

Điểm đ khoản 1 điều 13 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định “ Hợp đồng bảo 

hiểm phải có những nội dung sau đây : Điều khoản loại trừ trách nhiệm”,Khoản 2 

điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định : “ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo 

hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải 

giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng”. Thấy rằng đối tượng bảo 

hiểm là xe bơm bê tông loại xe chuyên dùng theo quy định tại Thông tư 91/2015/TT-

BGTVT ngày 31/12/2015 nên những quy định về Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo 

hiểm đối với loại xe chuyên dùng này mang tính chất riêng biệt phải được quy định cụ 

thể và phải được thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm . Căn cứ vào Hợp đồng bảo hiểm 

kết hợp xe cơ giới số 031601459/F02 ngày 4.8.2016 do hai bên ký kết không thể hiện 

cụ thể Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là vi phạm Điểm đ khoản 1 điều 13, 

Khoản 2 điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm.  

Trong Hợp đồng bảo hiểm nêu trên có ghi : “ điều 1: đối tượng bảo hiểm: V 

nhận bảo hiểm cho xe cơ giới của Người được bảo hiểm 01 xe bơm bê tông theo điều 

kiện, điều khoản quy định trong Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm 

theo quyết định số 80/2015/QĐBHHK ngày 6/5/2015 của Tổng giám đốc V”. Trong 

quá trình giải quyết vụ án V xuất trình cho Tòa án Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe cơ 

giới ban hành kèm theo quyết định số 80/2015/QĐBHHK ngày 6/5/2015 của Tổng 

giám đốc V để căn cứ vào đó V từ chối trách nhiệm bảo hiểm. Như vậy việc V  dẫn 

chiếu Quy tắc bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm và Quy tắc bảo hiểm áp dụng khi 

xảy ra tranh chấp có sự khác nhau, gây bất lợi cho người mua bảo hiểm. 

Thấy rằng Hợp đồng bảo hiểm có ghi : “ Hợp đồng này được cấp cùng Giấy 

chứng nhận bảo hiểm được lập thành 2 bản mỗi bên giữ 1 bản”, như vậy thấy rằng 

việc D cho rằng không được cấp Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm 

theo quyết định số 80/2015/QĐBHHK ngày 6/5/2015 của Tổng giám đốc V theo như 
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Hợp đồng bảo hiểm là có căn cứ. Việc V cho rằng khi ký kết hợp đồng bảo hiểm đã 

giải thích rõ Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm nhưng V không có chứng 

minh, nên không được chấp nhận. Do Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

không được quy định rõ ràng trong hợp đồng và không được giải thích theo quy định 

tại khoản 2 Điều 16 và điểm a khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm gây bất lợi 

cho người mua bảo hiểm, do vậy theo quy định tại Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm, 

“trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó 

được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm”. Như  vậy, cần xác định D 

đã không được giải thích và không được biết về điều khoản loại trừ bảo hiểm quy định 

tại Điều 13, mục 17 của Quy tắc bảo hiểm kết hợp xe cơ giới (Hợp đồng bảo hiểm ghi 

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới) của V, do vậy V không có quyền áp dụng 

điều khoản loại trừ trách nhiệm  bảo hiểm đối với D, vì vậy Tòa án cấp sơ thẩm chấp 

nhận yêu cầu đòi bồi thường của D là có căn cứ để chấp nhận .  

Về thiệt hại : 

+ Nguyên đơn và bị đơn đều thống nhất thừa nhận : Vào hồi 9h30 ngày 

10.9.2016 tại Công trình H, đường V Ng G, thành phố Đ N , xe bơm bê tông biển 

kiểm soát 43C-129.97 của D xảy ra tổn thất , nguyên nhân là do tấm gỗ kê chân trụ xe 

bơm bê tông bị vỡ làm xe bị lật, đổ nghiêng dẫn đến gẫy chân trụ trái và hỏng hệ 

thống ống bơm bê tông. Như vậy các bên đều thống nhất về thiệt hại và nguyên nhân 

xảy ra thiệt hại . Ngay sau khi xảy ra sự việc ,D có Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi 

thường gửi V , ngày 17/9/2016 V có Văn bản số 116/GĐ-BT/2016 về việc không chấp 

nhận yêu cầu bồi thường .  

Điểm b khoản 1 điều 47 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định“ Hình thức bồi 

thường Sửa chữa tài sản bị thiệt hại, Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác, 

bồi thường bằng tiền” , Khoản 1 điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định : “ Khi 

xảy ra sự kiện bảo hiểm , doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện việc giám định tổn thất để 

xác định nguyên nhân mức độ tổn thất”, như vậy trong mọi trường hợp việc giám định 

tổn thất làm căn cứ bồi thường thuộc về V, nhưng V không thực hiện giám định và từ 

chối bồi thường nên D đã tự thay thế chân trụ bị gãy và sửa chữa xe ô tô để đưa vào 

sản xuất kinh doanh là có căn cứ . Tại cấp phúc thẩm D đã nộp bổ sung các hoá đơn 

chứng từ sửa chữa là bản sao được chứng thực và hoá đơn do bên bán chứng thực là 
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phù hợp pháp luật, do vậy không chấp nhận kháng cáo của bị đơn cho rằng hoá đơn 

sửa chữa do D xuất trình là không hợp lệ. Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào hóa đơn 

chứng từ thay thế chân trụ và hóa đơn sửa chữa với tổng số tiền là 266.790.818đ  do D 

nộp để chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường của  D là phù hợp pháp luật. Từ những nhận 

định trên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của V, căn cứ khoản 1 điều 308 

Bộ luật tố tụng dân sự giữ nguyên bản án sơ thẩm.  

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phù hợp với 

pháp luật. 

- Về án phí : V  phải chịu án phí  phúc thẩm. 

Từ những nhận định trên: 

Căn cứ  Điểm b khoản 1 điều 47, điều 48, Điểm đ khoản 1 điều 13, Khoản 2 

điều 16 Luật kinh doanh bảo hiểm . 

Căn cứ khoản 4 điều 147, khoản 1 điều 148, khoản 1 điều 308, điều 313 Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

Căn cứ khoản 1 điều 26, Khoản 1 điều 29 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm,thu , nộp, quản lý 

và sử dụng án phí , lệ phí Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử : Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm 

H K. 

Giữ nguyên Bản án Kinh doanh thương mại  sơ thẩm số 35/2018/ KDTM – ST, 

ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân Quận Đ Đ và quyết định như sau: 

1- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của Công ty cổ 

phần  P D  đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K. 

2- Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K  phải thanh toán cho Công ty cổ 

phần P D  tổng số tiền là 266.790.818 ( Hai trăm sáu sáu triệu bẩy trăm chín mươi 

nghìn tám trăm mười tám ) đồng. 

3- Không chấp nhận các yêu cầu khác của các bên đương sự. 

4- Án phí: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm H K phải chịu 13.339.500 đồng án 

phí kinh doanh thương mại sơ thẩm ( chưa nộp), và 2.000.000đ án phí kinh doanh 
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thương mại phúc thẩm được trừ vào số tiền  tạm ứng án phí nộp tại biên lai số 8020 

ngày 5/12/2018 tại  Chi cục Thi hành án dân sự Quận Đ Đ. 

- Hoàn trả Công ty cổ phần P D  18.000.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo 

biên lai số 0005978 ngày 02/08/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đ Đ. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án dân sự của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy 

định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 14/6/2019. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát NDTP Hà Nội; 

- Tòa án ND quận Đ Đ; 

- Chi cục THADS quận Đ Đ; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 
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   TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 05/2019/KDTM-PT 

Ngày: 26-4-2019 

Về việc: Tranh chấp HĐ bảo hiểm. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đào Thị Huệ 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Minh Châu 

Ông Đoàn Ngọc Thiện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Hạnh Nguyên – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Bà Lương Thị 

Yến – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Ngày 26-4-2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 25/2018/TBTL-TA ngày 

26-12-2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST ngày 09-11-

2018 của Tòa án nhân dân thành phố V bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 08/2019/QĐ-PT ngày 28-

02-2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2019/QĐ-PT ngày 27-3-2019, Quyết định 

thay đổi người tiến hành tố tụng số 03/2019/QĐ-PT ngày 25-4-2019, giữa các đương 

sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Võ Thị G, sinh năm 1968 (có mặt).

Địa chỉ: Đường T, phường N, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bùi T1, sinh năm 1956 (có 

mặt); Địa chỉ: Đường V, phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là đại diện 

theo Hợp đồng ủy quyền ngày 06-8-2018. 

2. Bị đơn: Tổng công ty cổ phần B.

Địa chỉ: Đường T, phường N, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn T2 - Tổng giám đốc (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: 

- Ông Nguyễn Đức H1, sinh năm 1989 (có mặt) - Chuyên viên pháp lý Tổng 

công ty cổ phần B; địa chỉ liên lạc: Đường T, phường N, Quận M, thành phố Hồ Chí 

Minh - Là đại diện theo Giấy ủy quyền số 1132/2018-BM/VP ngày 21-6-2018. 

- Ông Nguyễn Huy T3, sinh năm 1977 (có mặt) - Chuyên viên Ban bảo hiểm 

hàng hải Tổng công ty cổ phần B; địa chỉ liên lạc: Đường T, phường N, Quận M, 
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thành phố Hồ Chí Minh - Là đại diện theo Giấy ủy quyền số 1976/2018-BM/VP ngày 

23-10-2018. 

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

3.1. Ngân hàng TMCP C. 

Địa chỉ: Đường T, phường M, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Đức T4 – Chủ tịch HĐTV (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp: Ông Hoàng Bá H2, sinh năm 1982 (có mặt); Địa chỉ 

liên lạc: Đường T, phường M, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Là đại diện theo 

văn bản ủy quyền số 911/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 16-11-2018. 

3.2. Ông Phạm M1, sinh năm 1968 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Đường T, phường N, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện hợp pháp của ông M1: Ông Bùi T1 (có mặt); Địa chỉ: Đường V, 

phường H, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là đại diện theo Hợp đồng ủy quyền 

ngày 06-8-2018. 

4. Người giám định: Công ty cổ phần thẩm định giám định L; Người đại diện

hợp pháp: Ông Biều Xuân P (có mặt). 

5. Người kháng cáo: Ông Bùi T1 - đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và

Tổng công ty cổ phần B là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án, nguyên đơn là bà Võ Thị G 

và người đại diện hợp pháp trình bày:  

Bà Võ Thị G là chủ tàu cá BV-98506-TS, tàu cá có các đặc điểm như sau: 

Đóng năm 2004 tại Quảng Ngãi, loại tàu vỏ gỗ, quốc tịch Việt Nam, công suất máy 

450, trọng tải 108 tấn. Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá BV-98506-TS do Chi cục khai 

thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 09-01-2013. Bà G 

có Giấy phép khai thác thủy sản do Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 30-12-2013, ngày 15-02-2016 gia hạn lần thứ 03 

đến ngày 07-01-2017. 

Bà G mua bảo hiểm cho tàu cá nêu trên tại Công ty B - Bà Rịa-Vũng Tàu, thể 

hiện tại Đơn bảo hiểm số MHS/00852314. Hai bên thỏa thuận thời hạn bảo hiểm từ 

ngày 14-02-2016 đến 13-02-2017; đánh giá trị giá tàu là 1.600.000.000đ, trong đó bảo 

hiểm thân tàu là 1.000.000.000đ và máy tàu là 600.000.000đ; tổng phí bảo hiểm 

21.633.500đ; mức khấu trừ thân tàu + trách nhiệm dân sự là 2,5% tiền bồi thường/vụ 

tổn thất nhưng không thấp hơn 500.000đ, không khấu trừ đối với trường hợp bị tổn 

thất toàn bộ; khấu trừ bổ sung máy là 3.000.000đ; chi phí lai dắt trục vớt không quá 

120.000.000đ; 

Khoảng 10h ngày 22-6-2016 do biển động nên tàu cá BV-98506-TS chạy vào 

Đảo P - Bình Thuận để sang cá cho tàu bạn là tàu BV-8136-TS. Đến 19h thì việc sang 

cá kết thúc, tàu BV-8136-TS chạy về Vũng Tàu.  
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Tàu BV-98506-TS trú giông lốc tại Đảo P, đến khoảng 20h30 phút ngày 22-6-

2016 do trời giông mạnh nên thuyền trưởng cho tàu chuyển hướng chạy ra xa khu vực 

đảo để cho an toàn, nhưng đang hành trình thì mũi tàu va phải đá ngầm và bị chìm, lật 

úp. Thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu và được tàu câu mực cứu 04 người đưa vào 

bờ, gồm các ông Nguyễn Minh H3 - thuyền trưởng, Tô Văn V và Phương Văn T6 - 

thuyền viên, Nguyễn Ngọc T5 - máy trưởng. 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chủ tàu là bà G đã báo với Công ty B - Bà Rịa - 

Vũng Tàu và thuê trục vớt tàu kéo về Vũng Tàu sửa chữa. Sau đó đã cung cấp các 

thông tin và hồ sơ sửa chữa nhưng 02 năm nay Tổng công ty cổ phần B không bồi 

thường với lý do phía chủ tàu vi phạm quy chế bảo hiểm, tàu trên 350CV nhưng trên 

tàu không có máy trưởng có bằng hạng tư. 

Nay bà G yêu cầu Tổng công ty cổ phần B phải bồi thường giá trị thiệt hại do 

đắm tàu phải sửa chữa là 900.490.000đ.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện của bà G xác định người thụ hưởng tiền bảo 

hiểm là Ngân hàng TMCP C - Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Bị đơn là Tổng công ty cổ phần B thông qua người đại diện hợp pháp trình 

bày: 

Tổng công ty cổ phần B (gọi tắt là Công ty B) xác nhận đã cấp đơn/Giấy chứng 

nhận bảo hiểm số MHS/00852314 cho chủ tàu là bà Võ Thị G với nội dung chủ yếu 

như nguyên đơn là bà G đã nêu và thuộc trường hợp bảo hiểm thân tàu cá điều kiện A 

theo điều khoản bảo hiểm thân tàu cá (B C1.001-TCA). Công ty B xác định tàu cá có 

xảy ra tai nạn như bà G đã trình bày. 

Căn cứ vào hồ sơ giám định và hồ sơ vụ việc, ngày 03-11-2016 Công ty B đã 

có công văn thông báo từ chối bảo hiểm cho chủ tàu vì thuộc trường hợp loại trừ bảo 

hiểm. 

Công ty B căn cứ vào Điểm b, Khoản 1 Điều 7 và Điều 9 Nghị định 

66/2005/NĐ-CP ngày 19-5-2005; Khoản 3 điều 4 Quy chế bồi thường và cấp chứng 

chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá ban hành 

theo Quyết định 77/2008/QĐ-BNN ngày 30-6-2008 có quy định tàu có tổng công suất 

máy chính (sức ngựa) từ 400 CV trở nên phải có thuyền trưởng và máy trưởng có 

chứng chỉ hạng tư. Quy định này cũng đã được nêu rõ với bà G theo quy chế bảo hiểm 

của Công ty B. 

Nhưng tàu BV-98506-TS có công suất máy là 450CV lại chỉ có thuyền trưởng 

mà không có máy trưởng có bằng hạng tư. Bởi vì căn cứ vào bảng đăng ký danh sách 

thuyền viên xuất bến do Trạm kiểm soát Biên phòng B – thành phố V xác nhận ngày 

28-5-2016 thì tàu cá BV-98506-TS chỉ có 03 người là: Thuyền trưởng Nguyễn Minh 

H3 và 02 thuyền viên là Tô Văn V và Phương Văn T6, không có ông Nguyễn Ngọc 

T5 là máy trưởng như bà G trình bày; Đơn khai báo của chủ tàu ngày 01-7-2016 với 
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Công ty B cũng chỉ khai trên tàu có 03 người. Như vậy, trên tàu khi xảy ra tai nạn 

không có ông T5 đảm nhiệm chức danh máy trưởng. 

Đến ngày 16-01-2017, bà G mới được Trạm kiểm soát Biên phòng B  – thành 

phố V xác nhận trên tàu xuất bến có 04 người, trong đó có ông T5. Như vậy là không 

phù hợp với biên bản của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P, tỉnh Bình Thuận vào ngày 

24-6-2016, chỉ làm việc với hai thuyền viên là ông Tô Văn V và ông Dương Văn T7, 

không có máy trưởng là ông T5. 

Do vậy, Công ty B từ chối bồi thường cho nguyên đơn là có căn cứ. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ngân hàng TMCP C trình bày: Tàu cá BV-98506-TS, công suất 450CV đứng 

tên bà Võ Thị G đã được thế chấp tại Ngân hàng TMCP C - Chi nhánh Bà Rịa-Vũng 

Tàu theo Hợp đồng thế chấp số 15.104.0039 ngày 18-5-2015, đảm bảo cho khoản vay 

của bà Võ Thị G và chồng là ông Phạm M1 theo Hợp đồng tín dụng số 

16.104.045/2016-HĐTDHM/NHCT880 ngày 01-6-2016. Đến thời điểm này đã quá 

hạn trả nợ, tiền lãi, tiền gốc bà G và ông M1 còn nợ là 1.135.187.716đ.  

Tàu cá BV-98506-TS được chủ tàu là bà G mua bảo hiểm với Công ty B. Tại 

mục 3.04 Điều 3 của Hợp đồng thế chấp và tại Đơn bảo hiểm MHS/00852314, ghi rõ 

trường hợp tàu được hưởng bảo hiểm thì Ngân hàng TMCP C tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

là người được thụ hưởng. 

Do vậy, đề nghị Tòa án cho Ngân hàng TMCP C được nhận số tiền mà bảo 

hiểm chi trả cho tàu cá BV-98506-TS để Ngân hàng trừ một phần vào số nợ hiện bà 

G, ông M1 chưa thanh toán. 

Ông Phạm M1 thông qua người đại diện theo ủy quyền là ông Bùi T1 trình 

bày: Ông M1 yêu cầu Công ty B phải bồi thường thiệt hại do tàu cá BV-98506-TS 

của gia đình ông bị nạn đắm tại Bình Thuận như bà G yêu cầu. Trường hợp được bồi 

thường ông đồng ý để Ngân hàng TMCP C thụ hưởng số tiền bồi thường để khấu trừ 

vào số tiền mà ông và bà G thế chấp tàu BV-98506-TS vay tại Ngân hàng. 

Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng B thành phố V trình bày: Ngày 28-5-

2016, bà Võ Thị G trú tại đường T, phường N, thành phố V làm thủ tục đăng ký 

thuyền viên để xuất bến cho tàu cá BV-98506-TS có 03 người. Do chưa đủ bạn ghe 

nên thuyền trưởng là ông Nguyễn Minh H3 có xin phép Trạm kiểm soát Đồn Biên 

phòng B cho tàu neo đậu ở khu vực cửa Biển Sao Mai chờ đủ bạn ghe mới xuất bến. 

Khoảng 15h ngày 29-5-2016, chủ tàu là bà Võ Thị G đăng ký bổ sung 01 người 

là ông Nguyễn Ngọc T5, sinh năm 1985, trú ở huyện Đ - Quảng Ngãi; Người trực tiếp 

tiếp nhận đăng ký bổ sung danh sách thuyền viên là ông Đỗ Văn M2 - Trạm trưởng 

Trạm kiểm soát biên phòng B (có danh sách thuyền viên bổ sung), sau đó tàu BV-

98506-TS xin phép được xuất bến. 
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Ngày 22-6-2016, tàu cá BV-98506-TS bị nạn và chìm tại vùng biển Bình 

Thuận, chủ tàu không báo với Đồn Biên phòng B – thành phố V, mà chỉ báo Đồn biên 

phòng cửa khẩu cảng P, tỉnh Bình Thuận.  

Ngày 23-6-2016, ông Võ Minh L là anh trai của bà Võ Thị G có tới Trạm kiểm 

soát biên phòng B xin sao lục danh sách thuyền viên. Ông Trần Đình D là nhân viên 

của Trạm chưa nắm được thông tin bà Võ Thị G bổ sung thêm 01 thuyền viên là ông 

Nguyễn Ngọc T5 vào ngày 29-5-2016 nên chỉ cung cấp cho ông L danh sách 03 

thuyền viên đăng ký ngày 28-5-2016. 

Ngày 12-01-2017, Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng B nhận được Công văn số 

013/2017-BM-BT của Công ty B đề nghị xác nhận thông tin về số lượng thuyền viên 

đi trên tàu BV-98506-TS; Trạm kiểm soát Đồn Biên phòng B xác nhận tàu cá BV-

98506-TS xuất bến ngày 29-5-2016 có 04 người là các ông Nguyễn Minh H3, Tô Văn 

V, Phương Văn T6 và Nguyễn Ngọc T5. 

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P tỉnh Bình Thuận trình bày: Qua tra cứu 

hồ sơ thì tàu cá BV-98506-TS do ông Nguyễn Minh H3 quê ở Quảng Ngãi làm 

thuyền trưởng hành nghề giã cào, trong hành trình vào Đảo P tránh gió vì thời tiết 

xấu, do không thuộc địa hình đã va vào Hòn Đỏ, cách bờ biển Đảo P hướng Tây Bắc 

500m, hậu quả phương tiện bị chìm, con người an toàn, chủ tàu đã thuê người trục vớt 

phương tiện lai dắt về Vũng Tàu ngày 28-6-2016. 

Do quá trình thuyên chuyển công tác, cán bộ phụ trách xác minh và nắm bắt vụ 

việc không còn công tác tại đơn vị nên hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc gồm: 

Biên bản làm việc, biên bản lấy lời khai và danh sách thuyền viên của tàu cá BV-

98506-TS đã thất lạc, không còn lưu nên Đồn không thể sao chép và cung cấp cho 

Tòa án được.  

Những người làm chứng: 

Ông Nguyễn Minh H3 trình bày: Ông là thuyền trưởng tàu BV-98506-TS. 

Khoảng 10h ngày 22-6-2016, tàu BV-98506-TS vào Đảo P để sang cá cho tàu BV-

8136-TS. Khoảng 19h thì sang cá xong, tàu BV-8136-TS chạy về Vũng Tàu, tàu BV-

98506-TS ở lại Đảo P. Khoảng 20h30 phút trời giông gió lớn, ông Hải sợ tàu gần đảo 

thì sóng đánh va vào đá nên đã cho nhấc neo chạy ra xa, trong khi di chuyển thì tàu bị 

va vào đá và chìm. Lúc vào bờ có người bị đuối nước nên ông Hải đưa đi cấp cứu, sau 

đó thấy tài sản lớn bị thiệt hại sợ bị gia đình chủ tàu hành hung nên ông Hải đã bỏ trốn 

về quê. 

Ông Nguyễn Ngọc T5 trình bày: Ông là máy trưởng đi trên tàu BV-98506-

TS. Khoảng 14h, thuyền trưởng tàu cái tàu BV-8136-TS điện qua nói tàu đi lâu nên cá 

có mùi hôi nói hai tàu ngưng hoạt động vào Đảo P sang dầu cho tàu BV-8136-TS về 

bán cá. Tàu BV-98506-TS neo đậu lại. Khoảng 21h ngày 22-6-2016 thuyền trưởng 

bảo ông T5 nổ máy di dời tàu. Tàu đi được một lúc thì ông T5 nghe tiếng động, sau 
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đó nước vào tàu nhiều, ông T5 đi tìm đồ bảo hộ và được tàu câu mực gần đó vớt cùng 

các thuyền viên. Do trời giông gió ông T5 mệt quá nằm nghỉ ngơi, mọi việc sau đó 

ông không biết. 

Ông Tô Văn V trình bày: Ông Tô Văn V là thuyền viên làm trên tàu BV-

98506-TS do bà G ở thành phố V làm chủ phương tiện, thuyền trưởng là ông Hải. 

Trên tàu có tổng cộng 04 lao động. Ông V không biết nguyên nhân vì sao tàu chìm vì 

lúc đó đang nghỉ và sau khi tàu chìm ông V không biết thuyền trưởng ông Hải đi đâu. 

Người giám định Công ty cổ phần thẩm định giám định L: Sau khi nhận 

được yêu cầu giám định ngày 23-6-2016 của Công ty B về việc giám định nguyên 

nhân thiệt hại, tính mức độ thiệt hại và tổn thất của tàu cá BV-98506-TS. Đại diện 

phòng giám định bồi thường của Công ty B - Bà Rịa - Vũng Tàu có cung cấp một số 

hồ sơ liên quan gồm: Danh sách thuyền viên và hồ sơ liên quan do chủ tàu cung cấp. 

Từ ngày 23-6-2016 đến ngày 26-9-2016 giám định viên của Giám định L đã có mặt 

tại hiện trường tàu đắm tại Bình Thuận, thu thập hồ sơ giám sát việc trục vớt tàu chìm, 

giám sát việc sửa chữa tàu BV-98506-TS tại ụ tàu và đã cung cấp cho Công ty B 

chứng thư giám định số VT035/16/GĐ ngày 29-9-2016. Kể từ ngày Công ty B nhận 

chứng thư không yêu cầu gì về các nội dung trong chứng thư giám định. Kết quả giám 

định có căn cứ và khách quan.  

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 14/2018/KDTM-ST ngày 09-11-

2018 của Tòa án nhân dân thành phố V đã tuyên xử: 

Công ty B phải bồi thường cho bà Võ Thị G và ông Phạm M1 số tiền là 

727.947.613đ; Ngân hàng TMCP C là người trực tiếp được nhận số tiền bồi thường 

727.947.613đ. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền 

kháng cáo của các đương sự. 

Kháng cáo: 

Ngày 22-11-2018, đại diện hợp pháp của nguyên đơn kháng cáo một phần bản 

án sơ thẩm nêu trên, cụ thể đề nghị Tòa án cấp phúc tuyên bà Võ Thị G và ông Phạm 

M1 là người hưởng số tiền bồi thường từ Công ty B chứ không phải Ngân hàng 

TMCP C. 

Ngày 22-11-2018, bị đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm nêu trên, không 

chấp nhận bồi thường tiền bảo hiểm theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Nguyên đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, giảm bớt số tiền yêu cầu bảo hiểm 

chi trả xuống còn 650.000.000đ; nguyên đơn và bị đơn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

- Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có ý kiến: 

- Việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đúng 

quy định. Các đương sự có mặt tại phiên tòa phúc thẩm chấp hành tốt quy định pháp 

luật tố tụng.  

- Về nội dung vụ án: 

+ Đối với kháng cáo của bị đơn: Ngày 14-02-2016, bà Võ Thị G có Đơn bảo 

hiểm tàu cá số MHS/00852314, được Công ty B chấp nhận như nguyên và bị đơn nêu. 

Ngày 22-6-2016, tàu cá của bà Võ Thị G đi khai thác thủy sản trên biển có xảy ra tai 

nạn va vào đá ngầm và bị chìm tại khu vực Đảo P, tỉnh Bình Thuận. Theo kết quả 

giám định thì tổng thiệt hại tàu cá của bà G là 749.689.859đ. 

Bị đơn từ chối bồi thường thiệt hại tàu cá cho nguyên đơn vì khi xảy ra tai nạn 

trên tàu không có người đảm nhận chức danh máy trưởng có bằng cấp theo quy định. 

Tuy nhiên, theo lời khai của ông Nguyễn Minh H3, Nguyễn Ngọc T5, ông Tô Văn V 

và ông Phương Văn T6 đều khẳng định có mặt trên tàu BV-98506-TS tại thời điểm 

xảy ra sự cố chìm tàu. Lời khai của những người này phù hợp với xác nhận của Trạm 

kiểm soát biên phòng B – thuộc Đồn Biên phòng B. Do đó, lý do từ chối bồi thường 

thiệt hại cho nguyên đơn mà bị đơn đưa ra là không có cơ sở. Tòa án cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có căn cứ.  

Về số tiền bồi thường: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn cho rằng tổng số tiền 

thiệt hại tối đa chỉ khoảng 650.000.000đ và nguyên đơn chấp nhận chỉ yêu cầu bị đơn 

bồi thường số tiền 650.000.000đ, do đó Hội đồng xét xử cần xác định lại giá trị bồi 

thường thiệt hại cho nguyên đơn và sửa bản án sơ thẩm về giá trị bồi thường thiệt hại. 

+ Đối với kháng cáo của nguyên đơn: Bà Võ Thị G và ông Phạm M1 có vay 

của Ngân hàng TMCP C số tiền 3.000.000.000đ theo Hợp đồng tín dụng số 

16.104.045/2016-HĐTDHM/NHCT880 ngày 01-6-2016, tài sản thế chấp là Tàu cá 

BV-98506-TS do bà Võ Thị G làm chủ sở hữu. Theo trình bày của Ngân hàng TMCP 

C thì hiện bà G còn nợ Ngân hàng số tiền gốc là 759.118.611đ và tiền lãi phát sinh. 

Tại mục 3.04 Điều 3 của Hợp đồng thế chấp ngày 18-5-2015 thì trường hợp tài 

sản thế chấp được bảo hiểm, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì Ngân hàng TMCP C 

được quyền trực tiếp nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm, trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận khác. 

Do không có thỏa thuận nào khác nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu 

của Ngân hàng TMCP C là có căn cứ. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự sửa 

một phần Bản án sơ thẩm theo như phân tích trên. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định: 

[1] Về kháng cáo của bị đơn không đồng ý chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho 

bà G theo quyết định của Bản án sơ thẩm, thấy rằng: 

[1.1] Công ty B có cấp Đơn bảo hiểm số MHS/00852314 cho chủ tàu là bà Võ 

Thị G đối với tàu cá BV-98506-TS, thời hạn bảo hiểm từ ngày 14-02-2016 đến ngày 

13-02-2017, bà G đã nộp đủ phí bảo hiểm; trong thời hạn bảo hiểm, tàu cá BV-98506-

TS bị va phải đá ngầm vào ngày 22-6-2016 nên bị chìm tại khu vực Đảo P, tỉnh Bình 

Thuận là những sự kiện có thật. Tai nạn đối với tàu cá trong phạm vi được xem xét 

bảo hiểm (BL 224-236 tập 5; 19 tập 1).  

[1.2] Sau khi xảy ra tai nạn, tàu cá được bà G cho trục vớt và sửa chữa xong, 

đưa vào hoạt động bình thường từ tháng 9 năm 2016. Tổng chi phí sửa chữa tàu theo 

bà G là 900.490.000đ, theo kết quả của đơn vị giám định do Công ty B yêu cầu là 

Công ty cổ phần thẩm định giám định L là 749.689.859đ (vật tư thay mới chưa khấu 

hao theo thời gian sử dụng của tàu) (BL 75 tập 1; 223). Tại phiên tòa sơ thẩm, phía bà G 

đồng ý với kết quả giám định và yêu cầu được Công ty B chi trả theo kết quả giám 

định này. Tại phiên tòa phúc thẩm, bà G tự nguyện giảm mức yêu cầu đối với Công ty 

B xuống còn 650.000.000đ. 

[1.3] Công ty B thừa nhận tàu của bà G có bị tai nạn, không phản đối kết quả 

giám định nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty B cho rằng kết quả giám định chưa 

tính khấu hao theo thời gian sử dụng tàu của vật tư thay mới, thực tế tổn thất của tàu 

cá sau khi khấu hao theo thời gian sử dụng tàu của vật tư thay mới, tối đa cũng 

khoảng 650.000.000đ (Biên bản PTPT). Tuy nhiên, Công ty B không chấp nhận chi trả 

toàn bộ tiền bảo hiểm cho bà G với lý do đưa ra là tàu của bà G bắt buộc phải có máy 

trưởng có bằng hạng tư đi cùng, nhưng khi xảy ra vụ tai nạn thì tàu không có máy 

trưởng.  

[1.4] Qua chứng cứ các đương sự cung cấp và chứng cứ Tòa án thu thập, thấy 

rằng tàu cá BV-98506-TS có đăng ký danh sách thuyền viên lần đầu là 08 người, 

trong đó có ông Nguyễn Ngọc T5 (BL 20 tập 1). Khi đăng ký xuất bến ngày 28-5-2016 

tại Trạm kiểm soát Bộ đội biên phòng B, phường N, thành phố V xác định danh sách 

đăng ký xuất bến có 03 người được bà G đăng ký ngày 28-5-2016 là các ông Nguyễn 

Minh H3, Tô Văn V, Phương Văn T6 và đăng ký sau vào ngày 29-5-2016 thêm 01 

người nữa là ông Nguyễn Ngọc T5, tổng cộng là 04 người. Trong đó, ông Nguyễn 

Minh H3 có bằng Thuyền trưởng tàu cá hạng tư do trường Trung học kỹ thuật nghiệp 

vụ thủy sản II - Bộ Thủy sản cấp năm 2007, ông Nguyễn Ngọc T5 có Chứng chỉ Máy 

trưởng tàu cá hạng tư do Trung tâm đăng kiểm và tư vấn nghề cá – Cục Khai thác và 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp năm 2012 (BL 33 tập 1, các BL 310-316 tập 11). 
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[1.5] Việc khi bị tai nạn ngày 22-6-2016, trên tàu cá BV-98506-TS của bà G có 

bao nhiêu người thì các số liệu thu thập được có sự mâu thuẫn, cụ thể: Danh sách 

đăng ký của bà G ngày 28 và 29-5-2016 với Đồn Biên phòng B là 04 người; các 

thuyền viên khai với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P, tỉnh Bình Thuận là có 04 

người; xác nhận trong Sổ đăng ký thuyền viên của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P, 

tỉnh Bình Thuận khi tàu nhập bến ngày 22-6-2016 cũng là 04 người, nhưng trong xác 

nhận tại Phiếu yêu cầu xác minh của Tòa án cấp sơ thẩm gửi Đồn biên phòng cửa 

khẩu cảng P ngày 07-9-2018 lại là 11 người và khi Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P 

lấy lời khai sơ bộ ngày 24-6-2016 về vụ tai nạn thì ngoài thuyền viên Tô Văn V còn 

có lời khai của ông Dương Văn T7 cũng là thuyền viên nhưng không có trong danh 

sách đăng ký xuất bến ngày 28 và 29-5-2016, tại phiên tòa phúc thẩm, bà G giải thích 

lý do ông T7 là thuyền viên của tàu bạn BV-8136-TS đi cặp với tàu BV-98506-TS; tại 

Đơn khai báo tai nạn ngày 01-7-2016 của phía chủ tàu thì danh sách thuyền viên chỉ 

là 03 người (BL 19, 32, 34 tập 1; 276-278 tập 9; 320 tập 11; 324 tập 12). Công ty B thì cho 

rằng có thể ông T5 không có mặt trên tàu mà ông T7 mới là người có mặt và bản thân 

chủ tàu khi làm Đơn khai báo tai nạn ngày 01-7-2016 cũng chỉ khai có 03 người.  

[1.5.1] Tuy nhiên vấn đề này nay không thể làm rõ được vì Đồn biên phòng cửa 

khẩu cảng P thông báo toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ việc gồm: Biên bản 

làm việc, biên bản lấy lời khai và danh sách thuyền viên của tàu cá BV-98506-TS đã 

thất lạc, không còn lưu nên không thể sao chép và cung cấp cho Tòa án được; Sổ đăng 

ký thuyền viên tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng P khi tàu cập bến chỉ ghi số lượng 

người là 04, không cụ thể họ tên; lời khai của các thuyền viên có mặt khi xảy ra tai 

nạn cũng không cụ thể họ tên từng thuyền viên; các ông V, H3, T5, T6 được Tòa án 

triệu tập nhưng người thì do không có địa chỉ rõ ràng nên triệu tập không được, người 

thì không đến Tòa, đặc thù của những người này là ngư dân nên thường xuyên ngoài 

biển, thay đổi nhiều chủ tàu nên rất khó để họ có mặt theo yêu cầu của Tòa án. 

[1.6] Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào sự xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền, có tính chịu trách nhiệm là Đồn Biên phòng B, khẳng định có ông 

Nguyễn Ngọc T5 đăng ký xuất bến, phù hợp với tài liệu cho đăng ký thuyền viên của 

cơ quan này được cung cấp cho Tòa án, phù hợp với lời khai của ông Nguyễn Ngọc 

T5 và chủ tàu là bà G để xác định trên tàu của bà G có máy trưởng T5 là có căn cứ. 

Bởi vì tất cả những ý kiến Công ty B đưa ra chỉ là nghi vấn, nay không thể chứng 

minh được, nếu có thuyền viên không đăng ký như ông T7 mà có mặt trên tàu là việc 

bà G vi phạm các quy định hành chính khác, không ảnh hưởng đến vụ tranh chấp này, 

không chứng minh được rằng có ông T7 thì đương nhiên không có ông T5, còn Đơn 

khai báo tai nạn ngày 01-7-2016 không do bà G trực tiếp khai mà là do ông Võ Minh 

L, người nhà bà G khai hộ khi bà G bận lo xử lý trục vớt tàu và Đơn chỉ khai không 

đúng với số lượng thuyền viên do bà G đăng ký xuất bến với đồn biên phòng, nhưng 

trong đơn vẫn khai có ông T5 là Máy trưởng. 
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[1.7] Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của bà G, buộc Công ty B phải chi trả tiền bảo hiểm tai nạn 

tàu cho bà G là phù hợp với hợp đồng bảo hiểm của hai bên. Về số tiền Công ty B 

phải chi trả cho bà G, theo Công ty B thiệt hại thực tế của tàu sau khi trừ các khoản 

theo cam kết bảo hiểm và trừ khấu hao thì cũng phù hợp với mức bà G chấp nhận tại 

phiên tòa phúc thẩm là 650.000.000đ. Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 

một phần kháng cáo của Công ty B, sửa phần này của Bản án sơ thẩm, buộc Công ty 

B trả cho bà G, ông M1 số tiền 650.000.000đ. 

[2] Về kháng cáo của bà G không đồng ý giao cho Ngân hàng TMCP C được 

thụ hưởng số tiền bảo hiểm nêu trên để trừ vào số nợ của bà G với Ngân hàng: 

[2.1] Thấy rằng, hiện theo số liệu của Ngân hàng TMCP C cung cấp thì bà G, 

ông M1 còn nợ số tiền 1.135.187.716đ (BL 284-298 tập 10). 

[2.2] Tại mục 3.04 Điều 3 của hợp đồng thế chấp và tại Đơn bảo hiểm số 

MHS/00852314 có ghi trường hợp tài sản thế chấp là tàu cá BV 98506-TS của bà Võ 

Thị G và ông Phạm M1 được bảo hiểm, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì Ngân hàng 

TMCP C được quyền trực tiếp nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức Bảo hiểm. 

[2.3] Bà G cho rằng đúng là bà có cam kết với Ngân hàng như trên, nhưng theo 

bà chỉ áp dụng khi con tàu bị mất không thể thu hồi, còn đây bà đã phải bỏ tiền ra để 

sửa chữa phục hồi con tàu như cũ tiếp tục hoạt động thì Ngân hàng không có quyền 

được thụ hưởng vì tài sản thế chấp vẫn còn, nếu bà không trả được nợ thì Ngân hàng 

xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp. 

[2.4] Lập luận của bà G chỉ có giá trị áp dụng khi bà và Ngân hàng có cam kết 

rõ, cụ thể như vậy. Còn theo hồ sơ vụ án như đã nêu ở mục [2.2] thì bà G, ông M1 với 

Ngân hàng không cam kết cụ thể là chỉ khi con tàu bị mất hẳn thì mới áp dụng cam 

kết này. Với cam kết trong hợp đồng thế chấp đã nêu thì có thể hiểu là trong mọi 

trường hợp có phát sinh khoản tiền bảo hiểm thì Ngân hàng là người trực tiếp được 

nhận số tiền bồi thường. Thực tế bà G vẫn đang nợ Ngân hàng và đã quá hạn nên yêu 

cầu của Ngân hàng được chấp nhận. Không chấp nhận kháng cáo về phần này của bà 

G. 

[3] Về án phí: 

[3.1] Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: 

Công ty B phải chịu án phí là 30.000.000đ (20.000.000đ + 4% của phần nghĩa 

vụ vượt quá 400.000.000đ);  

Bà Võ Thị G không phải nộp. 

 [3.2] Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Kháng cáo của Công ty B 

được chấp nhận một phần nên không phải chịu án phí. Kháng cáo của bà G không 

được chấp nhận nên phải chịu án phí. 
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[4] Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần và giữ nguyên một phần Bản án 

sơ thẩm như đã nêu trên. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng Điều 30, Khoản 1, Khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điều 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30 Luật kinh doanh bảo hiểm; Điều 317, 318 Bộ luật 

dân sự; Nghị quyết 326/UBTVQH 14 về án phí, lệ phí tòa án, tuyên xử:  

Chấp nhận một phần kháng cáo của Tổng công ty cổ phần B; 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Võ Thị G; 

Sửa một phần Bản án sơ thẩm như sau: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị G đối với Tổng công ty cổ phần

B: 

1.1. Tổng công ty cổ phần B phải trả cho bà Võ Thị G và ông Phạm M1 số tiền 

là 650.000.000đ (Sáu trăm năm mươi triệu đồng). 

1.2. Ngân hàng TMCP C được nhận số tiền 650.000.000đ (Sáu trăm năm mươi 

triệu đồng) do Tổng công ty cổ phần B trả cho bà Võ Thị G và ông Phạm M1 nêu trên 

để trừ vào nợ của bà G, ông M1 vay Ngân hàng. 

1.3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà Võ Thị G và ông Phạm M1 

cho đến khi thi hành xong, hàng tháng Tổng công ty cổ phần B còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 

468 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án. Khoản lãi này nếu 

có, bà Võ Thị G và ông Phạm M1 được nhận. 

2. Án phí:

2.1. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

- Tổng công ty cổ phần B phải chịu án phí là 30.000.000đ (Ba mươi triệu 

đồng). 

- Bà Võ Thị G không phải chịu, được trả lại số tiền tạm ứng án phí 19.507.000đ 

(Mười chín triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0002038 ngày 09-5-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V. 

2.2. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 

Tổng công ty cổ phần B không phải chịu, được trả lại số tiền tạm ứng án phí 

3.000.000đ (Ba triệu đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006312 ngày 23-

11-2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V. 

 Bà Võ Thị G phải chịu 2.000.000đ (Hai triệu đồng), được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí 3.000.000đ theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006313 ngày 27-11-
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2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố V. Bà G còn được trả lại 1.000.000đ 

(Một triệu đồng). 

3. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

4. Bản án này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (26-4-2019).

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND tỉnh BR-VT; 

-TAND thành phố V; 

-Chi cục THADS thành phố V; 

-Các đương sự; 

-Lưu hồ sơ.

 Đào Thị Huệ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 37/2019/KDTM-PT. 

Ngày: 25/4/2019. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-  Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Ngọc Thành 

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

Thư ký ghi biên bản phiên toà:   Bà Lê Thị Giang- Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: 

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

35/2019/KTPT ngày 22/2/2019 về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 91/2019/QĐ-PT ngày 08/4/2019 giữa: 

* Nguyên đơn: Công ty cổ phần vật liệu X; có địa chỉ tại: thôn X, xã V, huyện

T, tỉnh Quảng Bình; Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn 

Nam T, chức vụ: Tổng giám đốc, nay là ông V, chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Hoàng H, sinh năm 

1974, có đại chỉ tại số 37BT3 Khu Bán đảo L, phường H, quận 

H, Hà Nội (giấy uỷ quyền ngày 11/4/2019). Ông Hải có mặt. 

* Bị đơn: 1. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm B; có địa chỉ tại: số 104 Trần

H, phường C, quận H1, Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: 

ông Nguyễn Xuân V, chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Hoàng A, sinh năm 1960, 

chức vụ: Giám đốc Ban pháp chế Bảo Việt; ông Nguyễn Viết T, 

sinh năm 1979, chức vụ: Chuyên viên Ban giám định bồi thường 

(giấy uỷ quyền số 4895/UQ-BHBV ngày 24/9/2018). Ông 

Hoàng A, ông T có mặt. 

2. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm B1; có địa chỉ tại: tầng 8,

Tòa nhà số 4A L, quận B, Hà Nội; Người đại diện theo pháp 

luật: ông Bùi Xuân T, chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Phạm Thị Thuý H, sinh năm 

1976, chức vụ: Giám đốc Ban pháp chế kiểm soát nội bộ; bà 

Nguyễn Thị T, sinh năm 1989, chức vụ: Chuyên viên Ban pháp 

chế PTI (Giấy uỷ quyền số 333/GUQ-PTI-PCKSNB ngày 
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09/11/2017). Bà H, bà T có mặt. 

3. Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đ; có địa chỉ tại:

tầng 16, Tháp A V, số 191 B, quận H2, Hà Nội; Người đại diện 

theo pháp luật: ông Trần Hoài A, chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: Bà Lê Xuân Q, sinh năm 1986, 

chức vụ: Chuyên viên Ban quản lý rủi ro BIC (Giấy uỷ quyền 

lập ngày 10/11/2017). Bà Q có mặt. 

* Nhân chứng: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn A; có địa chỉ tại: Phòng 1201,

Tầng 12- Toà nhà Văn phòng trung tâm Hà Nội, số 44 L1, 

phường C1, quận H1, Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: bà 

Nguyễn Hoàng Q, chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Ngọc M, sinh năm 

1985, bà Đặng Vũ Minh H, sinh năm 1990, có cùng địa chỉ tại: 

Phòng 6 tầng 11 Tòa nhà 4A L2, phường T, quận B, Hà Nội 

(Giấy uỷ quyền lập ngày 29/12/2017). Ông M có mặt, bà H vắng 

mặt. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn C (Nay là Công ty trách nhiệm

hữu hạn V); có địa chỉ tại: Tầng 5 Toà nhà Estar Building, số 

147 - 149 V, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện 

theo pháp luật: bà Trần Thị Phương B, chức vụ: Tổng giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: bà Lê Thị Minh H, sinh năm 

1978, chức vụ: Trưởng Chi nhánh VIA Hà Nội; ông Hoàng 

Ngọc S, sinh năm 1985, chức vụ: Giám định viên VIA. Bà H 

vắng mặt, ông Scó mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm, vụ án có nội dung như sau: 

Ngày 26/8/2013, Công ty CP Vật liệu xây dựng V (viết tắt là VCM) đã ký 

Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 

TCT.D06.AD.13.HD487 về việc bảo hiểm cho nhà máy sản xuất Clinker Quảng 

Phúc tại Quảng Bình với các nhà đồng bảo hiểm gồm: Tổng công ty bảo hiểm B 

(viết tắt là B); Tổng công ty CP bảo hiểm B1(viết tắt là PTI) - đại diện bởi Văn 

phòng Tổng công ty CP bảo hiểm B khu vực phía Nam) và Tổng công ty CP bảo 

hiểm Ngân hàng Đ (viết tắt là BIC) - đại diện bởi Công ty bảo hiểm B Sài Gòn.   

Trong đó, B là công ty bảo hiểm đứng đầu, đại diện cho các công ty đồng bảo 

hiểm trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm số 

TCT.D06.AD.13.HD487 (Tỷ lệ đồng bảo hiểm như sau: B 70%, PTI 20%, BIC 

10%). Theo khoản 4 Điều 53. Điều khoản đồng bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm 

nêu trên quy định: Bên A (B) với tư cách là nhà đồng bảo hiểm đứng đầu sẽ đại 

diện cho Bên B (PTI và BIC) trong việc quản lý bất kỳ đơn khiếu nại nào thuộc 

đơn bảo hiểm này; hay nói cách khác, Bên B với tư cách là công ty đồng bảo hiểm 

sẽ hoàn toàn tuân theo Bên A trong việc giải quyết tất cả các khiếu nại phát sinh từ 

ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm. 

Hợp đồng bảo hiểm số TCT.D06.AD.13.HD487 ngày 26/8/2013 được ký bao 

gồm cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, do Công ty TNHH A là Nhà môi giới thu 
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xếp hợp đồng bảo hiểm. Trong đó, phạm vi bảo hiểm - thiệt hại tài sản như sau: 

"Công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho tất cả những tài sản cố định và cá nhân 

khi những tài sản này được đặt tại bất kỳ nơi nào trong những địa điểm được bảo 

hiểm nêu trên thuộc quyền sở hữu, sử dụng hoặc thuê mướn cho mục đích sử dụng 

bởi Người được bảo hiểm, hoặc mua lại bởi Người được bảo hiểm và các tài sản 

khác thuộc sự trông coi, chăm sóc hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm, bao 

gồm nhưng không giới hạn đối với các tài sản trong quá trình xây dựng và/hoặc 

lắp ghép, lắp ráp và hoặc lắp đặt theo quy định đối với: 

- Phần A: Cháy và nổ bắt buộc theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 

30/12/2010 của Bộ Tài chính. 

- Phần B: Tất cả những tổn thất bất ngờ và không lường trước được hoặc hư 

hỏng đối với tài sản được bảo hiểm trừ những rủi ro bị loại trừ trong đơn bảo 

hiểm". 

Ngày 30/9/2013, Bão số 10 (Wutip) đã đổ bộ vào Quảng Bình gây ra tổn thất 

rất lớn cho nhà máy sản xuất Clinker Quảng Phúc của VCM. Sự kiện bảo hiểm - 

Bão Wutip đã được thể hiện trong các báo cáo giám định sơ bộ ngày 09/10/2013 

và báo cáo giám định tạm thời ngày 10/01/2014 của Công ty Giám định Crawford 

Việt Nam (do B chỉ định).  

Thiệt hại tài sản của VCM được xác định gồm: Nhà kho: 2.718.616.316 

đồng; Hàng hoá Clinker: số lượng 21.515,4 tấn trị giá 14.630.472.000 đồng. Sau 

khi trừ đi số Clinker bán thanh lý được 6.236.930.989 đồng thì tổn thất Clinker 

thực tế của VCM là 8.393.541.011 đồng. 

Nguyên nhân tổn thất theo kết luận giám định của Crawford là do: Thiệt hại 

bất ngờ - Bão Wutip. Căn cứ kết luận giám định của Crawford, B xác định tổn thất 

do bão là thuộc phạm vi bảo hiểm nên đã bồi thường cho VCM số tiền 

2.572.471.247 đồng đối với riêng tổn thất Nhà kho. Còn lại tổn thất hàng hoá 

Clinker trị giá 8.393.541.011 đồng, từ đó đến nay B vẫn không giải quyết bồi 

thường với lý do tổn thất Clinker do "mưa to" và "gió lớn" gây ra thuộc điểm loại 

trừ bảo hiểm. 

VCM thấy rằng cách thức B giải quyết bồi thường đối với tổn thất nhà kho 

(giá trị thấp hơn) còn đối với tổn thất lớn hơn là hàng hoá Clinker thì từ chối, trong 

khi cả hai loại tài sản nhà kho và hàng hoá Clinker đều thuộc phạm vi bảo hiểm 

theo hợp đồng bảo hiểm số TCT.D06.AD.13.HD487 ngày 26/8/2013. Tổn thất xảy 

ra ngày 30/9/2013 nhưng đến ngày 03/9/2014 (sau tổn thất gần 12 tháng) B mới 

đưa ra văn bản từ chối bồi thường hàng hoá Clinker. 

Ngày 24/11/2015, VCM đã khởi kiện B, PTI và BIC ra Trung tâm trọng tài 

Quốc tế Việt Nam - VIAC đòi bồi thường bảo hiểm hàng hoá Clinker. Trong quá 

trình giải quyết trọng tài, giữa B, VCM và AON đã có biên bản làm việc ngày 

10/6/2016. Trong đó, B ghi nhận đề xuất bồi thường của VCM số tiền là 

5.036.124.607 đồng và sẽ thông báo kết quả cho Hội đồng trọng tài trước khi hết 

thời hạn ra phán quyết là ngày 28/6/2016. Tuy nhiên, ngày 17/6/2016 VIAC đã ra 

phán quyết số 60/15 nên VCM đã nộp đơn yêu cầu Toà án nhân dân thành phố Hà 

Nội hủy phán quyết trọng tài số 60/15 của VIAC do vi phạm quy tắc tố tụng trọng 

tài và nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
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Ngày 30/3/2017, B ra văn bản chính thức từ chối bồi thường cho VCM với lý 

do tổn thất không thuộc phạm vi bảo hiểm. 

Nguyên đơn không đồng ý với lý do từ chối bồi thường của B, vì hàng hóa 

Clinker thuộc phạm vi bảo hiểm, vì điều khoản loại trừ "gió", "mưa bão" mà B đưa 

ra là không đúng vì "gió, mưa bão" là những hiện tượng gắn liền với "bão" là sự 

kiện thuộc phạm vi bảo hiểm thì không thể đưa vào điểm loại trừ được, gây bất lợi 

cho người được bảo hiểm. Trước đó, B đã bồi thường đối với tổn thất Nhà kho của 

VCM do bão gây ra. 

Theo hợp đồng bảo hiểm bản tiếng Anh thì không có điểm loại trừ nào là 

"mưa bão" mà chỉ có điểm loại trừ do "mưa". Do hợp đồng bản tiếng Việt và bản 

tiếng Anh có sự chưa rõ ràng và mâu thuẫn nên áp dụng Điều 21 Luật kinh doanh 

bảo hiểm: "Trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều 

khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm". Căn cứ quy 

định này thì điểm loại trừ "gió" và "mưa" chỉ được áp dụng đối với những tổn thất 

do mưa, gió thông thường gây ra (không phát sinh từ bão). Đối với những tổn thất 

do mưa to và gia lớn trong cơn bão thì phải được xác định là do "bão" gây ra.  

Vì vậy, Bảo việt không thể dựa vào điểm loại trừ "gió", "mưa" để từ chối bồi 

thường tổn thất hàng hóa Clinker của VCM được.  

VCM khởi kiện đề nghị Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm buộc các bị đơn 

phải bồi thường cho VCM theo tỷ lệ đồng bảo hiểm số tiền sau: Tổn thất hàng hóa 

Clinker là 8.393.541.011 đồng; Tiền lãi chậm chi trả bồi thường là 1.606.523.749 

đồng (tính từ ngày 03/9/2014 đến hết ngày 03/6/2017, chậm thanh toán 33 tháng, 

lãi suất chậm trả 0,58%/tháng). Tổng cộng là 10.000.064.860 đồng. 

Ngày 26/7/2018, nguyên đơn có ý kiến đề nghị Tòa án chấp nhận giá trị thực 

tế của hàng hóa Clinker thông qua kết quả đấu giá để làm căn cứ tính giá trị yêu 

cầu bồi thường. Tại phiên đấu giá số 56/2014 ngày 08/5/2014, có sự tham gia của 

B, công ty TNHH Mascon trả giá cao nhất là 6.200.000.000 đồng cho số hàng hóa 

Clinker bị tổn thất do bão Wutip. Căn cứ theo kết quả đấu giá Công ty Mascon đã 

thanh toán cho VCM số tiền 6.236.930.989 đồng. Căn cứ theo giá bán ra Clinker 

của VCM là 680.000đ/tấn thì tổn thất Clinker thực tế của VCM là: (680.000đ x 

21.515,4) - 6.236.930.989đ = 8.393.541.011 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/9/2018, phía nguyên đơn có ý kiến đề nghị 

Tòa án căn cứ vào giá thành đơn vị Clinker (thời điểm xảy ra tổn thất) là 

581.833đ/tấn theo "Bảng tính giá thành Clinker" đính kèm báo cáo giá thành Quý 

3 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của VCM đã được Công ty TNHH 

kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán và đề nghị Tòa án xác định giá trị tổn thất 

Clinker của VCM sẽ là: 6.281.483.793 đồng và tiền lãi chậm chi trả bồi thường 

tính từ ngày 03/9/2014 (ngày Bảo Việt ra văn bản từ chối bồi thường) đến ngày 

3/9/2018 là 1.748.765.087 đồng. Tổng cộng số tiền yêu cầu bồi thường là 

8.030.248.880 đồng. 

BÞ ®¬n: B, PTI và BIC có cùng quan điểm trình bày như sau: 

- Hợp đồng bảo hiểm: Ngày 26/8/2013, B, PTI và BIC đã ký với VCM hợp 

đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 

TCT.D06.AD.13.HD487 bảo hiểm cho nhà máy sản xuất Clinker Quảng Phúc tại 

Quảng Bình, với tỷ lệ đồng bảo hiểm như sau: B 70%; PTI 20%; BIC 10%. 
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- Phạm vi bảo hiểm, thiệt hại tài sản: “Công ty bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho 

tất cả những tài sản cố định và cá nhân khi tài sản này được đặt tại bất kỳ nơi nào 

trong những địa điểm được bảo hiểm nêu trên thuộc quyền sở hữu, sử dụng hoặc 

thuê mướn cho mục đích sử dụng bởi Người được bảo hiểm, hoặc mua lại bởi 

Người được bảo hiểm và các tài sản khác thuộc sự trông coi, chăm sóc hoặc kiểm 

soát của Người được bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài sản 

trong quá trình xây dựng và/hoặc lắp ghép, lắp ráp và/ hoặc lắp đặt theo quy định 

của:  

Phần A: bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Thông tư 220/2010/TT-BTC ngày 

30/12/2010 của Bộ Tài chính. 

Phần B: Tất cả những tổn thất bất ngờ và không lường trước được hoặc hư 

hại đối với tài sản được bảo hiểm trừ những rủi ro bị loại trừ trong đơn bảo 

hiểm”. 

Hợp đồng bảo hiểm số TCT.D06.AD.13.HD487 được ký bao gồm bản tiếng 

Việt và bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, Hợp đồng bảo hiểm được Công 

ty TNHH A là nhà môi giới bảo hiểm thu xếp. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 52-Điều khoản hợp đồng bảo hiểm của Hợp 

đồng bảo hiểm nêu trên quy định: "Bên A (Bảo Việt) với tư cách là Nhà đồng bảo 

hiểm đứng đầu sẽ đại diện cho Bên B (PTI và BIC) trong việc quản lý bất kỳ khiếu 

nại nào thuộc Đơn bảo hiểm này; hay nói cách khác, Bên B với tư cách là công ty 

bảo hiểm sẽ hoàn toàn tuân theo bên A trong việc giải quyết tất cả các khiếu nại 

phát sinh từ ngày có hiệu lực của Đơn bảo hiểm..." 

- Quá trình tổn thất, giải quyết khiếu nại bồi thường: 

Ngày 30/3/2013, Bão số 10 (Wutip) đã đổ bộ vào Quảng Bình gây ra mưa to 

đến rất to, khu vực nhà máy sản xuất Clinker Quảng Phúc của VCM nằm trong 

khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão số 10 (Wutip) đã gây ảnh hưởng tới 

tài sản của nhà máy này. 

Ngày 07/10/2013, sau khi nhận được thông báo tổn thất của VCM, B đã 

thống nhất với VCM chỉ định Công ty giám định độc lập là Công ty TNHH 

Crawfort Việt Nam thay mặt Bảo Việt giám định và đánh giá tổn thất trên. 

Ngày 09/10/2013, Crawford ra báo cáo sơ bộ qua đó đánh giá sơ bộ nguyên 

nhân và mức độ tổn thất. 

Ngày 23/11/2013, để nhanh chóng khắc phục tổn thất các bên liên quan tổ 

chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu khắc phục nhà kho bị tổn thất của VCM do bão số 

10 gây ra. 

Ngày 10/01/2014, Crawford ra báo cáo tiếp theo trên cơ sở dự phòng tổn thất 

đối với các nhà kho, Crawford căn cứ vào quy định của điều khoản điều kiện hợp 

đồng bảo hiểm đã đề xuất tạm ứng lần 1 cho VCM để tiến hành khắc phục tổn thất 

nhà kho bị hư hại do bão số 10 gây ra. Ngày 23/01/2014, Bảo Việt đã bồi thường 

tạm ứng lần 1 cho tổn thất nhà kho của VCM với tổng số tiền bồi thường không 

bao gồm thuế VAT là 1.500.000.000 đồng (Công văn bồi thường lần 1 số 

291/BẢO VIỆT/GĐBT-2014 ngày 23/01/2014). 

Ngày 03/9/2014, căn cứ theo đánh giá của Crawford, B phát hành văn bản số 

2850/B/GĐBT-2014 thông báo phương án giải quyết tổn thất hàng hóa Clinker của 
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VCM bị hư hại do bão số 10 gây ra không thuộc phạm vi của hợp đồng bảo hiểm 

đã cấp. 

Không đồng ý với phương án giải quyết của B và các nhà đồng bảo hiểm đối 

với tổn thất hàng hóa Clinker do bão số 10 gây ra, ngày 24/11/2015, VCM đã gửi 

đơn khởi kiện các nhà đồng bảo hiểm B, PTI và BIC ra Trung tâm trọng tài Quốc 

tế Việt Nam (VIAC). 

Ngày 17/6/2016, trung tâm trọng tài VIAC đã ra phán quyết trọng tài vụ tranh 

chấp số 60/15 giữa Nguyên đơn là Công ty TNHH vật liệu x và các bên bị đơn B, 

PTI, BIC. Tại phần Quyết định phán quyết trọng tài số 60/15, trung tâm trọng tài 

VIAC đã ra phán quyết: Bác yêu cầu của nguyên đơn tại Đơn khởi kiện đề ngày 

24/11/2015. 

Không đồng ý với phán quyết trọng tài số 60/15 của VIAC, VCM đã nộp đơn 

yêu cầy hủy phán quyết trọng tài tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. Ngày 

22/12/2016, Tòa án NDTP Hà Nội đã ra Quyết định số 10/2016/QĐ-PQPT hủy 

phán quyết trọng tài số 60/15 của VIAC. 

Ngày 13/01/2017, Bảo Việt nhận được công văn yêu cầu bồi thường của 

người đại diện theo ủy quyền của VCM, yêu cầu B, PTI và BIC tiến hành giải 

quyết bồi thường cho tổn thất Clinker tại nhà máy xi măng Quảng Phúc do bão số 

10 gây ra ngày 30/9/2013 với tổng số tiền yêu cầu bồi thường là 9.858.354.109 

đồng. 

Ngày 30/3/2017, B có văn bản số 1412/BHBV-GĐBTTSKT tiếp tục bảo lưu 

quan điểm giải quyết đã nêu rõ tại văn bản số 2850/BHBV/GĐBT-2014 ngày 

03/9/2014 của Bảo Việt là tổn thất hàng hóa Clinker của VCM bị hư hại do bão số 

10 gây ra không thuộc phạm vi của Hợp đồng bảo hiểm đã cấp. 

Ngày 06/11/2017, thì B, PTI và BIC nhận được Thông báo về việc thụ lý vụ 

án kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm về tranh chấp 

Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản theo đơn khởi kiện của VCM. 

- Cơ sở từ chối bồi thường: VCM xác nhận Clinker được để ngoài bãi chứa 

ngoài trời theo từng ô, được phủ bạt chống thấm nước, được cột chắc chắn bằng 

dây thừng và giằng bằng các cọc xung quanh các ô chứa. 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024-2002, Phần Clinker xi măng pooc lăng 

thương phẩm, mục 6: Giao nhận, vận chuyển và bảo quản: "6.3: Kho chứa Clinker 

xi măng pooc lăng thương phẩm phải đảm bảo khô và sạch". 

Đồng bị đơn cho rằng kho chứa Clinker của VCM để ngoài trời không có mái 

che và chỉ được che chắn bằng hình thức phủ bạt và giằng bằng các thanh gỗ nhỏ 

nên Clinker không được bảo quản để đảm bảo khô và sạch theo TCVN 7024-2002. 

Căn cứ kết luận giám định thì nguyên nhân trực tiếp gây ra tổn thất cho 

Clinker của VCM là do: mưa to và gió lớn trong bão số 10 gây ra. Thực tế, qua tìm 

hiểu định nghĩa về "bão" từ nguồn:  http://dictionnary.reference.com/browse.storm 

cho thấy: "Bão" chỉ là hình thái thời tiết cực trị của các hiện tượng mưa, mưa đá, 

tuyết, sấm sét, cát bụi bay và gió mạnh. 

Nội dung điểm loại trừ trong Đơn bảo hiểm TCT.D06.AD.13.HD487 như 

sau: 

Bản tiếng Việt: "A. Những nguyên nhân loại trừ: 
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2. Thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

(iv) gió, mưa bão, tuyết, sương mù, lũ lụt, nhiễm bụi cát đối với tài sản di 

động để ngoài trời hoặc trong các tòa nhà nhưng không được che chắn hoặc đối 

với hàng rào và cổng ngõ". 

Bản tiếng Anh: Theo điểm loại trừ A.1.d.iv: "wind rain hail frost snow flood 

sand or dust to movable property in the open or in open sided buildings or to 

fences and gates" 

Về bản chất của điểm loại trừ nêu trên là loại trừ nguyên nhân do gió và mưa, 

hoàn toàn không bị giới hạn bởi hình thái, trạng thái nào của các nguyên nhân đó 

(cực trị hay không cực trị). Với quy định loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên 

và trong trường hợp gió và mưa là nguyên nhân/hoặc yếu tố chính/hoặc trực tiếp 

gây ra tổn thất thiệt hại đối với tài sản di động để ngoài trời thì các tổn thất đó sẽ bị 

loại trừ. 

Căn cứ theo quy định các nguyên nhân loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm, B và 

các nhà đồng bảo hiểm dịch vụ bảo hiểm này xác định rằng các tổn thất đối với 

Clinker tại nhà máy của VCM để ngoài trời bị tổn thất bởi bão số 10 Wutip bị loại 

trừ bảo hiểm theo nội dung Hợp đồng bảo hiểm đã cấp và không có bất kỳ điều 

khoản bổ sung nào liên quan đến việc chấp nhận bảo hiểm đối với các nguyên 

nhân tổn thất đã bị loại trừ tương ứng với hạng mục này. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm và nội dung điểm 

loại trừ trong đơn bảo hiểm TCT.D06.AD.13.HD487 được cấp bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt thì về bản chất của điểm loại trừ nêu trên là loại trừ nguyên nhân do 

"gió" và "mưa", hoàn toàn không bị giới hạn bởi hình thái, trạng thái nào của các 

nguyên nhân đó (cực trị hay không cực trị). Trong trường hợp "gió" và "mưa" là 

nguyên nhân gây ra tổn thất thiệt hại đối với tài sản di động để ngoài trời thì các 

tổn thất đó sẽ bị loại trừ. 

Do đó, đồng bị đơn không đồng ý với yêu cầu của người khởi kiện, đề nghị 

Tòa án không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện. 

  Nh÷ng ngêi cã quyÒn lîi vµ nghÜa vô liªn quan tr×nh bµy: 

* Công ty TNHH A (AON) trình bày: AON tham gia với tư cách là nhà môi giới

bảo hiểm, đại diện cho nguyên đơn trong quá trình đàm phán và thu xếp Hợp 

đồng. 

Theo Điều 68.4 Bộ luật tố tụng dân sự thì AON Việt Nam không có quyền lợi 

và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. AON chỉ có vai trò đại diện nguyên đơn trong 

việc đàm phán và thu xếp Hợp đồng bảo hiểm, không phải là một bên của hợp 

đồng và không có bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào trong hợp đồng bảo hiểm này. 

Tuy nhiên, theo yêu cầu hợp pháp của quý Tòa, AON sẵn sàng cung cấp các thông 

tin có liên quan mà chúng tôi có thể phục vụ cho việc giải quyết vụ án. 

Tranh chấp chính theo AON chủ yếu là do có sự khác nhau về thuật ngữ giữa 

bản tiếng Anh và bản tiếng Việt: Điểm loại trừ không đồng nhất, ngoài kho và 

trong kho. Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điểm không rõ ràng cần dựa 

vào Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm để giải thích, như vậy khi có mâu thuẫn 

giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì sẽ áp dụng bản nào có lợi hơn cho người 

được bảo hiểm. Người bảo hiểm (B) đã đăng ký điều khoản bảo hiểm với Bộ Tài 

chính cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt.  
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Hiện nay, các bên còn tranh chấp về điều khoản loại trừ (A1.đ.IV), điều 

khoản này chỉ được áp dụng khi thỏa mãn đủ 3 tiêu chí sau: *Thiệt hại gây ra bởi 

một trong những hiện tượng thời tiết bị loại trừ; *Tài sản được bảo hiểm và bị thiệt 

hại là tài sản di động và *Tài sản di động được bảo hiểm và bị thiệt hại được để 

ngoài trời hoặc trong các tòa nhà không được che chắn. Cả 3 yếu tố trên đều không 

được đáp ứng trong vụ việc này. Trên thực tế hàng hóa bị thiệt hại được che bạt 

phủ, có khối lượng rất lớn nên không thể để trong nhà kho hay tháp chứa. Nguyên 

nhân tổn thất là do sự kiện bất ngờ (bão) mà không lường trước được hậu quả. 

Hàng hóa để ngoài trời phải được hiểu là tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố môi 

trường mà không được che chắn chứ không phải là hàng hóa không để trong nhà 

kho. 

Theo hợp đồng, điều kiện loại trừ bảo hiểm phải là tài sản di động để ngoài 

trời mà trường hợp này Clinker được để ngoài sân nhưng đã được phủ bạt và nẹp 

chặt bằng nẹp gỗ cẩn thận nên không thể được hiểu là hàng hóa để ngoài trời. Hợp 

đồng cũng không có điều khoản nào là Clinker phải được bảo quản theo tiêu chuẩn 

VN. 

Theo bản tiếng Anh của Hợp đồng thì "Stock" được hiểu là hàng hóa lưu kho 

chứ không phải hàng hóa phải được để trong kho. 

Như vậy, nếu giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho bên được bảo hiểm 

(bản tiếng Anh) thì trường hợp này hàng hóa Clinker không nằm trong các điểm bị 

loại trừ bảo hiểm và tổn thất phải được bồi thường. 

Đoạn 2 của phần ghi chú trong Đơn bảo hiểm đề ngày 26/8/2013 quy định: 

"Các bên hiểu và chấp nhận rằng hợp đồng này sẽ được lập bằng cả bản tiếng 

Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt về ý nghĩa 

giữa hai bản thì bản nào có lợi hơn cho người được bảo hiểm sẽ được áp dụng. 

Quy định trên cũng phù hợp với Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 

2000, sửa đổi năm 2010, theo đó: "Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều 

khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên 

mua bảo hiểm". 

Từ những phân tích trên, AON cho rằng không có bất kỳ điều kiện nào được 

thỏa mãn để điều khoản loại trừ có thể được áp dụng. Do đó, trong vụ việc này, 

thiệt hại đối với hàng hóa nằm trong phạm vi được bảo hiểm của Hợp đồng.  AON 

đề nghị các bên xem xét lại thỏa thuận đã đạt được giữa các bên từ tháng 6/2016 vì 

phán quyết trọng tài đã bị hủy nên không còn giá trị, các bên có thể thỏa thuận giải 

quyết với nhau.  

* Công ty TNHH C nay là Công ty TNHH V (VIA) trình bày: VIA nhận được

yêu cầu giám định của Bảo Việt ngày 01/10/2013 và đã đến hiện trường vào ngày 

01/10/2013 (nhà máy của Công ty cổ phần vật liệu x - VCM). VIA được biết, từ 

12h00' ngày 30/9/2013 bão Wutip đã đổ bộ vào khu vực nhà máy với sức gió rất 

mạnh và mưa xối xả. Nhà máy bị ảnh hưởng bão đến trưa ngày 01/10/2013 và mưa 

lớn kéo dài đến nửa đêm. 

VIA ghi nhận các hạng mục bị thiệt hại như nhà kho, một số hạng mục 

thuộc hệ thống thoát nước, hàng rào, khu tập thể và hàng hóa Clinker. Vào ngày 

03/10/2016, VIA đã ra báo cáo cuối cùng đề xuất số tiền đền bù tổn thất là 

2.572.474.247 đồng. 
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Tại bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 12/2018/KDTM-ST ngày 

19/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty VCM về việc đòi bồi thường

tổn thất 21.515,4 tấn hàng hóa Clinker tại nhà máy sản xuất Clinker Quảng Phúc 

tại Quảng Bình ngày 30/9/2013 do Bão Wutip (cơn bão số 10) năm 2013 gây ra 

theo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số TCT.D06.AD.13.HD487 ký ngày 

26/8/2013 giữa VCM với các bị đơn: Tổng công ty CP Bảo hiểm B, Tổng công ty 

CP Bảo hiểm B1 và Tổng công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Đ.   

2. Buộc các bị đơn phải thanh toán cho Công ty VCM số tiền bồi thường thiệt

hại theo hợp đồng bảo hiểm nêu trên là 6.281.483.793 đồng, tiền lãi chậm thanh 

toán của số tiền này là 2.308.445.293 đồng. Tổng cộng số tiền phải thanh toán là 

8.589.929.086 đồng, theo tỷ lệ đồng bảo hiểm: B 70% = 6.012.950.360đ, PTI 20% 

= 1.717.985.817đ và BIC 10% = 858.992.908 đồng. 

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật hoặc khi người được thi hành án có 

đơn yêu cầu thi hành án thì bên phải thi hành án phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo 

quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với số tiền chưa thi hành án 

tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí và quyền kháng cáo của các đương 

sự. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, các bị đơn là Bảo hiểm B, Bảo hiểm B1, 

Bảo hiểm Ngân hàng Đ kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm kháng nghị về phần án phí. 

T¹i phiªn tßa phúc thẩm: 

Các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ gì mới ngoài bản 

fotocoppy tiêu chuẩn cơ sở xi măng cao cấp của phía nguyên đơn. 

Đồng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề xuất tính lỗi của nguyên 

đơn, không tính lãi chậm trả vì Luật kinh doanh bảo hiểm không có quy định; Đơn 

giá Clinker không nói được cao hay thấp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trình bày: sau khi xét xử 

sơ thẩm Tòa án cấp sơ thẩm đã có Quyết định đính chính về án phí nên Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hà Nội rút kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Hoàn Kiếm. 

Nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị HĐXX phúc thẩm 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên quan điểm đã 

trình bày ở Tòa án cấp sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích nội 

dung vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

nhËn ®Þnh cña tßa ¸n 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: 
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Công ty CP Vật liệu x và Tổng công ty bảo hiểm B; Tổng công ty CP bảo 

hiểm B1- đại diện bởi Văn phòng Tổng công ty CP bảo hiểm B1khu vực phía 

Nam) và Tổng công ty CP bảo hiểm Ngân hàng Đ - đại diện bởi Công ty bảo hiểm 

B Sài Gòn đều là các pháp nhân thành lập hợp pháp theo đúng quy định của pháp 

luật đã giao kết hợp đồng một cách công khai tự nguyện nên hợp đồng có hiệu lực 

thi hành đối với hai bên. 

Về quan hệ tranh chấp: tranh chấp giữa Công ty CP Vật liệu x và Tổng công 

ty bảo hiểm B; Tổng công ty CP bảo hiểm B1và Tổng công ty CP bảo hiểm Ngân 

hàng Đ phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xác định 

quan hệ tranh chấp giữa hai bên là “tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” là hoàn toàn 

phù hợp. 

Về thẩm quyền giải quyết: Tổng công ty bảo hiểm B nắm tỷ lệ đồng bảo hiểm 

70% và các bị đơn có thỏa thuận B đại diện khi ký kết có trụ sở tại số 104 Trần 

Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 30, 

điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm thụ lý và giải quyết sơ thẩm là đúng thẩm quyền.  

Thấy rằng đơn kháng cáo của đồng bị đơn và kháng nghị của Viện kiểm sát 

trong thời hạn luật định, người kháng cáo đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm nên 

kháng cáo hợp lệ.  

Trong vụ án này Công ty TNHH A là bên môi giới (có thu phí) cho nguyên 

đơn và đồng bị đơn ký kêt hợp đồng bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì 

Công ty TNHH C (nay là Công ty TNHH V) là bên tiến hành giám định theo yêu 

cầu của B (có thu phí) do vậy 02 công ty này theo quy định tại khoản 6 Điều 68 Bộ 

luật tố tụng dân sư không phải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà chỉ là 

người làm chứng theo quy định tại Điều 77 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về áp dụng pháp luật: giao kết hợp đồng bảo hiểm ngày 26/8/2013 nên Luật 

kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và luật sửa đổi năm 2010 được áp dụng cùng các 

quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. 

[2]. Về nội dung vụ án và kháng cáo, kháng nghị: 

Xem xét các lý do căn cứ mà phía bị đơn đưa ra để kháng cáo bản án sơ thẩm 

thì thấy. 

Ngày 26/8/2013, Nguyên đơn và các đồng bị đơn đã ký kết Hợp đồng bảo 

hiểm mọi rủi ro tài sản bao gồm Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 

TCT.D06.AD.13.HD487. Trong đó B là Công ty bảo hiểm đứng đầu, đại diện cho 

các công ty đồng bảo hiểm trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp 

đồng bảo hiểm số TCT.D06.AD.13.HD487 đã ký với VCM (Tỷ lệ đồng bảo hiểm 

như sau: B 70%, PTI 20%, BIC 10%). Theo khoản 4 Điều 53. Điều khoản đồng 

bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên quy định: Bên A (B) với tư cách là nhà 

đồng bảo hiểm đứng đầu sẽ đại diện cho Bên B (PTI và BIC) trong việc quản lý 

bất kỳ đơn khiếu nại nào thuộc đơn bảo hiểm này; hay nói cách khác, Bên B với tư 

cách là công ty đồng bảo hiểm sẽ hoàn toàn tuân theo Bên A trong việc giải quyết 

tất cả các khiếu nại phát sinh từ ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm. 

Theo đó, phạm vi bảo hiểm - thiệt hại tài sản như sau: "Công ty bảo hiểm 

đồng ý bảo hiểm cho tất cả những tài sản cố định và cá nhân khi những tài sản 

này được đặt tại bất kỳ nơi nào trong những địa điểm được bảo hiểm nêu trên 
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thuộc quyền sở hữu, sử dụng hoặc thuê mướn cho mục đích sử dụng bởi Người 

được bảo hiểm, hoặc mua lại bởi Người được bảo hiểm và các tài sản khác thuộc 

sự trông coi, chăm sóc hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm, bao gồm nhưng 

không giới hạn đối với các tài sản trong quá trình xây dựng và/hoặc lắp ghép, lắp 

ráp và hoặc lắp đặt theo quy định đối với: 

- Phần A: Cháy và nổ bắt buộc theo Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 

30/12/2010 của Bộ Tài chính. 

- Phần B: Tất cả những tổn thất bất ngờ và không lường trước được hoặc hư 

hỏng đối với tài sản được bảo hiểm trừ những rủi ro bị loại trừ trong đơn bảo 

hiểm". 

Ngày 30/9/2013, Bão số 10 (Wutip) đã đổ bộ vào Quảng Bình gây ra tổn thất 

rất lớn cho nhà máy sản xuất Clinker Quảng Phúc của VCM. Sự kiện bảo hiểm - 

Bão Wutip đã được thể hiện trong các báo cáo giám định sơ bộ ngày 09/10/2013 

và báo cáo giám định tạm thời ngày 10/01/2014 của Công ty Giám định Crawford 

Việt Nam (do Bảo Việt chỉ định). Thiệt hại tài sản của VCM được xác định gồm: 

Nhà kho: 2.718.616.316 đồng; Hàng hoá Clinker: số lượng 21.515,4 tấn trị giá 

14.630.472.000 đồng. Sau khi trừ đi số Clinker bán thanh lý được 6.236.930.989 

đồng thì tổn thất Clinker thực tế của VCM là 8.393.541.011 đồng. 

Quá trình hòa giải tại Tòa án sơ thẩm, nguyên đơn và các bị đơn đã thống 

nhất được với nhau: Hàng hóa Clinker là đối tượng được bảo hiểm; Tổn thất xảy ra 

đối với hàng hóa Clinker là có thật đã được Công ty giám định C kết luận; Khối 

lượng thiệt hại thực tế là 21.515,4 tấn; Nguyên nhân tổn thất thực tế là do bão 

Wutip năm 2013 (cơn bão số 10) gây ra; Các bên thống nhất vận dụng Mục 

A.1.đ.IV của Hợp đồng để xác định nguyên nhân bị loại trừ bảo hiểm; Không sử 

dụng giá trị nêu trong thông báo của Crawford để làm căn cứ tính bồi thường.  

Đối với vấn đề các bên còn tranh chấp về việc hàng hóa Clinker bị thiệt hại 

có nằm trong điểm loại trừ bảo hiểm hay không. Các đồng bị đơn căn cứ vào ý 

kiến kết luận của Công ty giám định Crawford cho rằng: "Bão là hình thái cực trị 

của gió và mưa" mà gió và mưa là các điểm loại trừ bảo hiểm nên hàng hóa 

Clinker bị thiệt hại trong trường hợp này nằm trong điểm loại trừ bảo hiểm và từ 

chối bồi thường cho nguyên đơn.  

Xét yêu cầu kháng cáo của đồng bị đơn, Hội đồng xét xử thấy, C và các bên 

bị đơn chỉ tìm hiểu vấn đề này qua từ điển, không phải là cơ quan chuyên môn 

trong lĩnh vực dự báo thời tiết. Theo quan điểm của Trung tâm dự báo Khí tượng 

Thủy văn quốc gia nêu tại công văn số 305 ngày 02/8/2018 gửi Tòa án nhân dân 

quận Hoàn Kiếm thì "Bão" không phải là hình thái cực trị của "Gió và "Mưa". 

"Gió" và "Mưa" là các khái niệm độc lập, tuy nhiên "Bão" luôn đi kèm với "Gió" 

và "Mưa" nhưng bão thường đi kèm với gió mạnh và sinh ra mưa lớn; Cụ thể trong 

trường hợp này báo cáo của C đã chỉ ra lượng mưa trong bão Wutip tại khu vực 

Quảng Bình là trên 100mm đến 200mm tương ứng với mưa rất to. 

Căn cứ Quy tắc bảo hiểm ban hành kèm theo đơn bảo hiểm số 

TCT.D06.AD.13.HD487 ký ngày 26/8/2013 quy định rằng: 

A. Những nguyên nhân bị loại trừ: 1.(d).iv: "wind, rain hail frost snow flood 

sand or dust to movable property in the open or in open sided buildings or to 

fences and gates" (bản tiếng Anh) - Dịch sang tiếng Việt: gió mưa mưa đá sương 
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mù tuyết lũ lụt cát hoặc bụi đối với tài sản di động để ngoài trời hoặc trong các 

tòa nhà nhưng không được che chắn hoặc đối với hàng rào và cổng ngõ; Hoặc 

"gió, mưa bão, tuyết, sương mù, lũ lụt, nhiễm bụi cát đối với tài sản di động để 

ngoài trời hoặc trong các tòa nhà nhưng không được che chắn hoặc đối với hàng 

rào và cổng ngõ" (bản tiếng Việt). 

Như vậy, bản gốc tiếng Anh không liệt kê "Storm/bão" mà chỉ dẫn chiếu đến 

"wind rain hail frost snow flood sand or dust/gió mưa mưa đá sương mù tuyết lũ 

cát hoặc bụi" như là các nguyên nhân bị loại trừ. Do vậy, bản gốc tiếng Anh của 

Quy tắc sẽ được áp dụng vì theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật kinh doanh 

bảo hiểm thì: "Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ 

trong hợp đồng bảo hiểm" và Mục 2 Phần Ghi chú của Đơn bảo hiểm cũng quy 

định: "Trường hợp có sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai bản tiếng Việt và tiếng Anh 

thì bản nào có lợi hơn cho người được được bảo hiểm sẽ được áp dụng", các quy 

định này cũng phù hợp với nguyên tắc giải thích hợp đồng bảo hiểm quy định tại 

Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm rằng một điều khoản loại trừ phải được hiểu 

theo nghĩa hẹp và có lợi cho người được bảo hiểm, tức là các nguyên nhân loại trừ 

bao gồm "Gió" và "Mưa" phải được hiểu theo nghĩa thông thường và hạn hẹp nhất, 

không thể được hiểu bao gồm mọi hình thái của gió và mưa hay các hiện tượng 

thời tiết khác mà gió và mưa đi kèm hoặc được tạo thành một phần từ gió và mưa. 

Nếu không điều khoản loại trừ sẽ trở nên thiếu rõ ràng và bất lợi cho người được 

bảo hiểm. 

Mặt khác, như lời xác nhận của các bên bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm do 

bên bảo hiểm chủ động soạn thảo nên nếu có điều gì đó không rõ ràng gây bất lợi 

cho bên mua bảo hiểm thì phải được giải thích/ hay hiểu theo hướng có lợi cho bên 

kia/ bên yếu thế theo quy định tại Điều 409 Bộ luật dân sự năm 2005 cũng như 

Điều 404 Bộ luật dân sự năm 2015. Từ đó thấy nhận định của Tòa án sơ thẩm về 

vấn đề này là đúng. 

Về vấn đề: "tài sản di động để ngoài trời hoặc trong các tòa nhà nhưng 

không được che chắn". Vấn đề này, cả nguyên đơn và các bên bị đơn đều xác nhận 

hàng hóa Clinker bị tổn thất là tài sản thuộc phạm vi bảo hiểm; Quan điểm của các 

bên bị đơn cho rằng hàng hóa Clinker để ngoài trời không đúng theo tiêu chuẩn 

Việt Nam TCVN 7024:2002 nên không thuộc phạm vi bảo hiểm (hay nói cách 

khác là nằm trong điểm loại trừ bảo hiểm), tuy nhiên trong hợp đồng bảo hiểm và 

phụ lục hợp đồng, các bên không có thỏa thuận về việc Clinker phải được bảo 

quản theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7024:2002 mà theo quy định tại Điều 574 

Bộ luật dân sự năm 2005 thì nghĩa vụ phòng ngừa thiệt hại chỉ đặt ra khi nghĩa vụ 

đó được ghi rõ trong hợp đồng. 

Trong điểm loại trừ có cụm từ "tài sản di động để ngoài trời", cụm từ này 

phải được hiểu là hàng hóa di động để tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài 

và các hiện tượng thời tiết khác, trên thực tế số lượng hàng hóa Clinker bị thiệt hại 

của nguyên đơn là quá lớn (21.515,4 tấn) các si lô chứa Clinker và nhà kho của 

VCM tại thời điểm xảy ra tổn thất đã đầy không còn chỗ chứa (vấn đề này đã được 

Bảo Việt và VIA xác nhận tại phiên tòa sơ thẩm) nên nguyên đơn đã để số hàng 

hóa này ở "bãi chứa ngoài trời theo từng ô và phủ bạt chống thấm nước, được cột 

chắc chắn bằng dây thừng và giằng bằng các cọc gỗ xung quanh các ô chứa". 

Như vậy, nguyên đơn đã thực hiện hết trách nhiệm trong việc bảo quản hàng hóa 
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Clinker - Hàng hóa Clinker bị ướt và giảm chất lượng theo báo cáo của Crawford 

là do bị "ngấm nước mưa do tấm bạt che bị cuốn trôi trong cơn bão".  

Mặt khác nếu như phía bị đơn cho rằng việc bảo quản hàng hóa (đối tượng 

được bảo hiểm) không đúng/ các biện pháp phòng ngừa thiệt hại không đúng thì 

theo Điều 576 Bộ luật dân sự năm 2005 bên bảo hiểm có quyền ấn định một thời 

hạn để bên được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó, nếu hết thời hạn đó mà họ 

không thực hiện thì bên bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc 

không trả tiền nhưng trên thực tế bên bảo hiểm đã không có văn bản nào ấn định 

một thời hạn để VCM thực hiện. Do vậy khi có sự kiện bảo hiểm thì không được 

loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và không thể xác định là nguyên đơn có lỗi trong vụ 

việc này như lời khai tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay. 

Theo Báo cáo sơ bộ ngày 09/10/2013 của Crawford thì: "bão nhiệt đới Wutip 

đã trở thành siêu bão trên biển Đông Việt Nam... Bão vẫn không suy yếu khi tiến 

gần vào bờ biển miền Trung Việt Nam. Trưa ngày 30/9/2013, mưa to đi kèm với 

gió giật mạnh khi bão ập vào các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị... lượng mưa phổ 

biến là từ 100 đến 200mm trong ngày... Quảng Bình và Quảng Trị là các tỉnh bị 

ảnh hưởng nặng nhất, trận bão đã gây thiệt hại đáng kể cho nhà cửa và các khu nhà 

công cộng thuộc các tỉnh nêu trên, có ít nhất 95.647 ngôi nhà được báo cáo bị thiệt 

hại hoặc sập". Như vậy, hàng hóa bị thiệt hại không phải chỉ do mưa, gió mà là do 

mưa, gió ở cấp độ rất lớn xảy ra trong trận bão. 

Như vậy, có cơ sở để khẳng định hàng hóa Clinker tại nhà máy của nguyên 

đơn để ở bãi chứa ngoài trời, được cột chắc chắn bằng dây thừng và giằng bằng 

các cọc gỗ xung quanh các ô chứa đã được nguyên đơn trả phí bảo hiểm theo đơn 

bảo hiểm số TCT.D06.AD.13.HD487 ký ngày 26/8/2013 giữa các bên bị thiệt hại 

ngày 30/9/2013 là do bão Wutip gây ra mà "Bão" không nằm trong điểm loại trừ 

của đơn bảo hiểm nêu trên nên tổn thất hàng hóa Clinker của nguyên đơn thuộc 

phạm vi bảo hiểm. Việc Bảo Việt và các nhà đồng bảo hiểm giải thích hợp đồng 

theo hướng bất lợi cho bên mua bảo hiểm và từ chối bồi thường là không đảm bảo 

quyền lợi của bên mua bảo hiểm theo thỏa thuận tại Đoạn 2 phần Ghi chú của đơn 

bảo hiểm. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc các bị đơn phải thanh toán tiền bồi thường thiệt hại đối với tổn thất hàng 

hóa Clinker bị tổn thất của nguyên đơn là có căn cứ. 

Về đơn giá bồi thường, nguyên đơn đưa ra giá trị hàng hóa Clinker là 

581.833đ/tấn theo "Bảng tính giá thành Clinker" đính kèm báo cáo giá thành Quý 

3 của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 của nguyên đơn đã được Công ty 

TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán. Các bị đơn đã được cung cấp tài liệu 

liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn nhưng không phản đối cũng không thắc 

mắc giá đó cao hay thấp mà chỉ đề nghị Tòa án xem xét tính pháp lý của tài liệu do 

phía VCM giao nộp vì báo cáo của A&C có ghi: "Báo cáo của chúng tôi chỉ sử 

dụng để cung cấp cho Ban quản trị công ty và không sử dụng cho bất cứ mục đích 

nào khác...". Về vấn đề này, thấy rằng A&C là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực kiểm toán có đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí 

Minh, trường hợp này VCM sử dụng báo cáo kiểm toán của A&C làm chứng cứ để 

đòi quyền lợi bảo hiểm cho chính mình. Trong khi đó đại diện cho các bên bị đơn 

tại Bản tự bảo vệ do Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công 

ty bảo hiểm B tại trang cuối phần ý kiến của Bảo Việt về vấn đề này đã có quan 
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điểm: …. Hồ sơ B thu thập và xác minh thì khối lượng Clinker bị tổn thất xác định 

là 21.388 tấn và đơn giá 680.000 đồng/tấn. Như vậy, yêu cầu xác định giá trị hàng 

hóa theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C của 

nguyên đơn là thấp hơn việc tự xác định giá trị của Bị đơn. Nên căn cứ khoản 1 

Điều 92 và Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận giá thành sản xuất Clinker 

ghi nhận trong báo cáo kiểm toán quý 3 của VCM do A&C thực hiện là căn cứ 

tính giá trị tổn thất Clinker của VCM. Chấp nhận yêu cầu bồi thường tổn thất 

21.515,4 tấn Clinker x 581.833đ/tấn - 6.236.930.989đ (giá trị thanh lý) = 

6.281.483.793 đồng là có căn cứ. 

Đối với yêu cầu tính lãi chậm thanh toán của VCM, về nguyên tắc phía bị 

đơn từ chối thanh toán nghĩa vụ mà lẽ ra mình phải thực hiện  thì phải chịu lãi 

chậm thanh toán. Luật kinh doanh bảo hiểm không quy định vấn đề lãi suất do 

chậm thanh toán tiền bảo hiểm, do đó, căn cứ khoản 2 Điều 576 Bộ luật dân sự 

năm 2005 quy định "trường hợp bên bảo hiểm chậm trả tiền bảo hiểm thì phải trả 

cả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước quy 

định..."; thì VCM là bên bị vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu trả tiền lãi trên số 

tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán là 49 tháng kể từ 

ngày Bảo Việt có văn bản từ chối bồi thường cho đến ngày Tòa án xét xử là có căn 

cứ, được chấp nhận. 

Theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Thống đốc Ngân 

hàng nhà nước thì mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, tương 

đương 0,75%/tháng. 

Do đó, khoản tiền lãi các bên bị đơn phải thanh toán cho VCM là 

6.281.483.793đ x 49 tháng x 0,75%/tháng = 2.308.445.293 đồng. 

Tổng cộng số tiền các bị đơn phải thanh toán cho VCM là 8.589.929.086 

đồng. 

Như vậy là các nội dung kháng cáo không chấp nhận, yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn đối với các bị đơn và lập luận của các bị đơn đưa ra đã được Tòa án sơ 

thẩm xem xét phân tích, đánh giá đầy đủ phù hợp thực tế vụ việc và các quy định 

của pháp luật. 

Kết luận của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội là đúng pháp luật, 

phù hợp diễn biến vụ việc. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy không có căn 

cứ để chấp nhận kháng cáo của đồng bị đơn là B, PTI và BIC và chấp nhận rút 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Sửa bản án sơ thẩm của 

Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm về việc không có người liên quan trong vụ án 

này. 

Về án phí: Án phí sơ thẩm đồng bị đơn phải chịu trên số tiền phải thanh toán. 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên đồng bị đơn phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng kho¶n 1 §iÒu 30, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 35, ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 39, 

§iÒu 92, Điều 97, §iÒu 144, §iÒu 147, kho¶n 3 §iÒu 198, §iÒu 220, 227, §iÒu

264, §iÒu 266, §iÒu 271, §iÒu 273 Bé luËt tè tông d©n sù. 
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Áp dụng khoản 2 Điều 16, Điều 21 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010. 

Áp dụng Điều 409, 567, 574 và 576 của Bộ luật dân sự năm 2005. 

¸p dông §iÒu 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, nộp án, lệ phí Tòa án và mục 1.4 phần II 

Danh mục án phí. 

Xö: 

1. ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Công ty cổ phần vật liệu x về việc đòi bồi

thường tổn thất 21.515,4 tấn hàng hóa Clinker tại Nhà máy sản xuất Clinker 

Quảng Phúc tại Quảng Bình ngày 30/9/2013 do Bão Wutip (cơn bão số 10) năm 

2013 gây ra theo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản số 
TCT.D06.AD.13.HD487 ký ngày 26/8/2013 giữa Công ty cổ phần vật liệu x với 

các bị đơn: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm B, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm B 

và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đ.  

2. Buéc các bị đơn phải thanh toán cho Công ty cổ phần vật liệu x số tiền bồi

thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm nói trên là 6.281.483.793 đồng, tiền lãi 

chậm thanh toán của số tiền này là 2.308.445.293 đồng. Tổng cộng số tiền phải 

thanh toán là 8.589.929.086 đồng, theo tỷ lệ đồng bảo hiểm: Tổng công ty cổ phần 

Bảo hiểm B 70% = 6.012.950.360 đồng, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm B1 20% 

= 1.717.985.817 đồng và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đ 10% = 

858.992.908 đồng.  

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015.  

3. Về án phí:

Các bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch 

theo số tiền phải thanh toán cho nguyên đơn. Theo đó: Tổng công ty cổ phần Bảo 

hiểm B phải chịu 114.012.950 đồng, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm B1 phải chịu 

63.539.575 đồng và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đ phải chịu 

37.769.787 đồng; Án phí phúc thẩm: Các bị đơn Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm 

B, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm B1 và Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân 

hàng Đ mỗi doanh nghiệp phải chịu 2.000.000 đồng được trừ vào số tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm tứng án phí số 02736 ngày 

06/12/2018 (B); số 02708 ngày 28/11/2018 (B1); số 02695 ngày 16/11/2018 (BIC) 

tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
Công ty cổ phần vật liệu x ®îc nhËn l¹i sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ ®· nép lµ 

57.000.000 đồng theo biªn lai thu tiÒn t¹m øng ¸n phÝ sè 02330 ngµy 25/10/2017 

t¹i Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù quËn Hoµn KiÕm, thành phố Hà Nội. 
Trêng hîp bản án ®îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n 

d©n sù th× ngêi ®îc thi hµnh ¸n d©n sù, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn 
tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ 
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cìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6,7,9 LuËt thi hµnh ¸n. Thêi hiÖu 
thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n.  

Bản bán phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 25/4/2019. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKS ND TP Hà Nội; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- TAND quận Hoàn Kiếm; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Hoàng Minh Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Bản án số: 07/2019/KDTM-PT 

Ngày: 19 - 4 - 2019 
V/v “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải Hà 

Các Thẩm phán:             Ông Trịnh Xuân Miễn 

     Ông Phạm Việt Trung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Yến là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Ông 

Bùi Trung Biển - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 10/2018/TLPT-KDTM ngày 17 tháng 9 

năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. 

 Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 12/2018/KDTM-ST ngày 

09/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2018/QĐ-PT ngày 19 tháng 10 

năm 2018, giữa các đương sự:   

- Nguyên đơn: Công ty PCM; Địa chỉ: Số 08 NTT, phường 8, thành phố C, 

tỉnh C 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phạm Công B1, sinh năm 

1964, chức vụ: Giám đốc; Địa chỉ: Số 08 NTT, phường 8, thành phố C, tỉnh C 

(Có mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Ông Lê Thanh 

Thuận – Văn phòng luật sư Lê Thanh Thuận thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau (Có 

mặt) 

- Bị đơn: Tổng Công ty cổ phần BHBĐ (PTI); Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 

4A Láng Hạ, quận B, thành phố H. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn (theo Giấy ủy quyền số 08/GUQ-PTI-

PCKSNB ngày 04/01/2019): 

1. Bà Phạm Thị Thúy H, chức vụ: Giám đốc Ban Pháp chế - KSNB - PTI

(Có mặt) 

2. Bà Nguyễn Thị T, chức vụ: Chuyên viên Ban Pháp chế - KSNB - PTI
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(Vắng mặt) 

3. Ông Nguyễn Văn D, chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh 02, Công ty

BHBĐ CM – PTI (Có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Bà Trần Thị Kim Huế 

và bà Nguyễn Minh Huyền là Luật sư của Công ty Luật TNHH Luật Việt thuộc 

Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Công ty BHBĐ CM (PTI Cà Mau)

Địa chỉ: Số 03 LTT, phường 5, thành phố C, tỉnh C 

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn D, chức vụ: Trưởng phòng Kinh 

doanh 02, Công ty BHBĐ CM – PTI (Theo Giấy ủy quyền số 13/GUQ-PTI-CM 

ngày 04/01/2019, có mặt) 

2. Ngân hàng N chi nhánh thành phố Cà Mau (Vắng mặt)

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, phường 2, thành phố C, tỉnh C 

- Người giám định: 

1. Công ty cổ phần Tư vấn và Điều chỉnh Savvy; Địa chỉ: Số 162 Pasteur,

phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Anh Việt – Giám đốc (Có mặt) 

2. Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định EXIMVAS; Địa chỉ: Số 360C

Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Văn Phú – Tổng giám đốc (Vắng 

mặt) 

3. Công ty Vietnam Inernational Adjuster; Ðịa chỉ: Lầu 5, tòa nhà Estar 147-

149, Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Phương Bình – Tổng giám đốc 

công ty đại diện theo pháp luật (Vắng mặt). 

- Người kháng cáo: Công ty PCM là nguyên đơn và Tổng Công ty cổ phần 

BHBĐ (PTI) là bị đơn. 

- Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- Theo đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung và tại phiên toà anh B1 trình 

bày: Ngày 09/5/2016, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất 

và Thương Mại Dịch Vụ PCM (gọi tắt là PCM) với Công ty Bảo Hiểm Bưu Điện 

Cà Mau(gọi tắt là PTI Cà Mau) ký hợp đồng Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc 

biệt số 0000009/HĐ/010 – P4/PHH.TS.3.2/2016(gọi tắt là hợp đồng hai bên), cùng 

ngày PCM với PTI Cà Mau cùng với Ngân hàng N Chi Nhánh thành phố Cà Mau 

(gọi tắt là Ngân Hàng) ký kết hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt số 
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0000009/HĐ/010 – P04/XO/2016(gọi tắt là hợp đồng ba bên). Nội dung giống 

nhau của hai hợp đồng:Tổng giá trị tài sản được bảo hiểm là 12.000.000.000đ, phí 

bảo hiểm là 24.000.000đ, thời hạn bảo hiểm là 12 tháng, kể từ ngày 09/5/2016 đến 

ngày 09/5/2017, thời gian nộp phí bảo hiểm là 15 ngày kể từ ngày ký. Nội dung 

khác nhau của hai hợp đồng: Hợp đồng ba bên có Ngân hàng tham gia ký kết với 

tư cách là người thụ hưởng, hợp đồng hai bên đươc̣ ký phụ lục số 

PLSDBS01/HD/010-TSKT/PHH.TS/2016 ngày 24/5/2016 kéo dài thời hạn đóng 

phí bảo hiểm lên 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. PCM đóng phí bảo hiểm 

ngày 16/6/2016. 

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 08/9/2016, xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu sản xuất 

của PCM làm cháy toàn bộ nhà xưởng chế biến, kho thành phẩm diện tích là 1.000 

m
2
, dây chuyền sản xuất than nén gồm máy móc, thiết bị cùng nguyên  liệu chế 

biến, hàng hóa thành phẩm, bao bì...và một số tài sản không thuộc bảo hiểm. Vụ 

cháy đã làm thiệt hại hoàn toàn khu vực nhà xưởng chế biến, kho thành phẩm diện 

tích 1.000 m
2
, nhà xưởng và hàng hóa bị cháy hoàn toàn. 

Tại Biên bản giám định ngày 09/09/2016 của PTI Cà Mau xác định nhà 

xưởng và kho thành phẩm(theo danh mục bảo hiểm số 03, 05, 06, 07 và 10) bị 

cháy hoàn toàn, thiệt hại do sự cố xảy ra tương đương 07 tỷ đồng. Sau khi vụ hoả 

hoạn xảy ra PCM đã nhiều lần yêu cầu PTI Cà Mau bồi thường nhưng PTI Cà Mau 

không đồng ý bồi thường.Ngày 03/4/2017Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu 

Ðiện (gọi tắt là PTI) có Công văn số 1467/PTI – TSKT chỉ chấp nhận bồi thường 

1.547.408.720đ. Nay PCM yêu cầu Tòa án buộc PTI bồi thường các khoản gồm:  

1. Nhà kho, xưởng chế biến (1.000m
2
), thành tiền là: 3.420.000.000 đ.

2. Dây chuyền máy nén mùn cưa (01 cái), thành tiền là: 560.000.000 đ.

3. Đường điện 3 pha (110m), thành tiền là: 110.000.000 đ.

4. Bao bì (2.100 cái), thành tiền là: 17.446.000 đ.

5. Thùng gỗ chứa thành phẩm (20 cái), thành tiền là: 100.000.000đ.

6. Than trắng thành phẩm (54.676kg), thành tiền là: 1.647.834.714 đ.

7. Than nén thành phẩm (3.715kg), thành tiền là: 50.251.588 đ.

8. Nguyên liệu mùn cưa (26.528kg), thành tiền là: 15.916.800 đ.

9. Máy nén mùn cưa (01 cái mới lắp đặt), thành tiền là: 66.000.000 đ.

Tổng giá trị thiệt hại: 5.987.449.102 đ. Khấu trừ 5 % hợp đồng, trừ phế liệu 

PTI thu hồi: 126.863.000đ. Giá trị yêu cầu bồi thường: 5.561.213.647 đ. Ngày 

14/4/2017, PTI đã tiến hành tạm ứng bồi thường cho PCM số tiền 700.000.000đ,số 

tiền còn lại là 4.861.213.647đ. 

Sau khi Toà án tiến hành hoà giải lần ba, PCM đăṭ ra yêu cầu giám định và 

thẩm định lại tài sản thiệt hại và yêu cầu Công ty cổ phần giám định và thẩm định 

EXIMVAS (gọi tắt là EXIMVAS) thực hiện giám định, kết quả giám định thiệt hại 

75



 

là 5.414.866.690đ (trong đó kết quả thẩm định chính thức là 5.205.503.890đ tại 

Chứng thư giám định thiệt hại số 17667/BCTĐ-EXIMVAS ngày 06/12/2017 và 

kết quả giám định bổ sung bằng 209.362.800đ tại thẩm định bổ sung tài sản số 

001-18/CV-EXIMVAS ngày 09/01/2018), từ đó PCM thay đổi yêu cầu bồi thường 

so với đơn khởi kiện, yêu cầu PTI bồi thường số tiền 5.414.866.690đ, sau khi trừ 

các khoản: Khấu trừ 5% hợp đồng là 270.743.335đ; Trừ phế liệu thu hồi 

126.863.000đ; Trừ tiền PCM đã nhận tạm ứng 700.000.000đ, còn lại PTI phải bồi 

thường cho PCM là 4.317.260.355đ.  

Ngoài ra PCM còn yêu cầu phía PTI bồi thường bổ sung số tiền lãi chậm 

thanh toán trên số tiền 4.317.260.355đ với mức lãi 1%/tháng từ ngày 06/10/2016 

cho đến nay là 22 tháng bằng 949.797.227đ. Tổng hai khoản PCM yêu cầu PTI bồi 

thường là 5.267.057.632đ.  

- Quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên toà các đại diện của PTI trình bày: 

Công ty BHBĐ CM (PTI Cà Mau) trực thuộc PTI có ký kết hợp đồng và cấp 

chứng thư bảo hiểm cho PCM, về những điểm giống và khác nhau trong hai hợp 

đồng như đại diện PCM trình bày là đúng. 

Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt số: 0000009/HĐ/010-

P4/PHH.TS.3.2/2016 ngày 9/5/2016 (hợp đồng hai bên) cùng phụ lục hợp đồng và 

giấy chứng nhận bảo hiểm số: HD/010-P4/PHH.TS.3.2/2016 là hợp đồng có giá trị 

pháp lý. Tài sản được bảo hiểm tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, 

Cà Mau.  

Khoảng 00 giờ 29 phút ngày 08/9/2016, nhà xưởng sản xuất than sạch của 

PCM tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bị cháy. Ngày 

09/9/2016, PCM gửi thông báo tổn thất cho PTI ước tổng giá trị thiệt hại do hỏa 

hoạn là: 7.073.449.102đ và yêu cầu PTI bồi thường. PTI đã cử cán bộ giám định 

thiệt hại cùng ngày 09/9/2016, ước tính thiệt hại ban đầu là 7 tỷ. Theo Báo cáo của 

Cảnh sát PCCC tỉnh Cà Mau ngày 08/9/2016 vụ cháy thiệt hại: Nhà xưởng bị cháy 

100%, phân xưởng khung gỗ vách và mái lợp tole, thiết bị dây chuyền sản xuất và 

than thành phẩm; diện tích cháy 1000m2, nguyên nhân là do sự cố đường ống sấy 

mùn cưa (mạc cưa) gây cháy.  

Ngày 14/9/2016, PTI gửi yêu cầu giám định tới Công Ty Cổ Phần Tư Vấn 

Và Điều Chỉnh Savvy (gọi tắt là Savvy) để giám định thiệt hại vụ cháy. Ngày 

14/12/2016 và ngày 20/3/2017 Savvy gửi Báo cáo giám định thiệt hại kết luận: 

phạm vi bảo hiểm: 1.656.966.686đ; Giá trị thu hồi: 126.863.000đ; Mức miễn 

thường: 82.847.834đ; Đề xuất bồi thường số tiền: 1.547.408.720đ. 

Ngày 03/4/2017, PTI có công văn số 1467/PTI-TSKT thông báo kết quả 

giám định của Savvy, xác định số tiền bồi thường thiệt hại cho PCM là 

1.547.408.720đ,tuy nhiên PCM không đồng ý với mức bồi thường này. Ngày 
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14/4/2017, PTI đã tiến hành tạm ứng bồi thường cho PCM số tiền 700.000.000đ 

theo yêu cầu tạm ứng của PCM.  

Sau khi PCM yêu cầu EXIMVAS giám định, thẩm định có kết quả, PTI đã 

yêu cầu Công Ty Vietnam Inernational Adjuster (gọi tắt là VIA) giám định thẩm 

định lại tài sản thiệt hại của PCM trong cháy ngày 08/9/2016, kết quả thiệt hại là 

1.492.076.142đ thấp hơn kết quả thẩm định của Savvy. Nay PCM yêu cầu PTI phải 

bồi thường tổn thất vụ cháy xảy ra ngày 08/9/2016 với số tiền 5.267.057.632đ, PTI 

không đồng ý mà vẫn giữ nguyên quan điểm bồi thường cho PCM theo kết quả 

giám định của Savvy là 1.547.408.720đ, trừ đi số tiền PCM đã tạm ứng 

700.000.000đ còn lại là 847.408.720đ. 

- Tại văn bản ngày 18/6/2016 Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 

Thôn Việt Nam Chi Nhánh Thành Phố Cà Mau xác định hợp đồng bảo hiểm số 

0000009/HĐ/010 – P04/XO/2016 ngày 09/5/2016(hợp đồng ba bên) là có giá trị 

pháp lý, giá trị bảo hiểm đươc̣ PTI Cà Mau căn cứ vào thẩm định giá tài sản của 

Ngân hàng để bán bảo hiểm cho PCM. Số tiền PCM đươc̣ bồi thường do hoả hoạn 

đề nghị chuyển vào tài khoản của Ngân hàng để thanh toán tiền vay và Ngân hàng 

xin không tham gia tố tụng. 

- Ý kiến của anh Bình đại điện PTI Cà Mau: PTI Cà Mau tuy là chủ thể ký 

kết hợp đồng bảo hiểm với PCM nhưng chỉ là người đại diện ký kết, còn việc bồi 

thường là do PTI đươc̣ quy định trong điều lệ hoạt động của PTI và PTI Cà Mau. 

Tại bản án sơ thẩm kinh doanh thương mại số 12/2018/KDTM-ST ngày 

09/8/2018 của tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã quyết định: Căn cứ vào Điều 

12 ,13 ,14 , 17, 18, 19, 46, 47, 48 Luật kinh doanh bảo hiểm; Điều 306 Luật thương 

mại; 147 Bộ luật tố tụng dân sự: 

Chấp nhận một phần yêu cầu của PCM buộc PTI thanh toán cho PCM số tiền 

được bảo hiểm là: 4.317.260.355đ (Bốn tỷ, ba trăm mười bảy triệu, hai trăm sáu 

mươi ngàn, ba trăm năm mươi lăm đồng) và 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) 

tiền giám định khi án có hiệu lực. 

Không chấp nhận một phần yêu cầu của PCM kiện đòi PTI thanh toán khoản 

tiền lãi là: 949.797.227đ (Chín trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi bảy 

ngàn, hai trăm hai mươi bảy đồng) 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 20/8/2018 PTI kháng cáo nội dung: Yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo 

hướng chỉ chấp nhận bồi thường cho PCM số tiền 1.547.408.720 đồng, khấu trừ số 

tiền PTI đã tạm ứng cho PCM là 700.000.000 đồng, còn lại 847.408.720 đồng và 

yêu cầu xem xét lại tiền án phí và chi phí giám định. 

Ngày 22/8/2018 PCM kháng cáo nội dung: Yêu cầu buộc PTI phải thanh 

toán tiền lãi suất là 949.797.227 đồng. 
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Ngày 24/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau kháng nghị bản 

án sơ thẩm với nội dung: Buộc PTI bồi thường cho PCM số tiền là 847.408.720đ 

và bổ sung căn cứ áp dụng pháp luật tại phần quyết định của bản án đối với bên 

phải chịu chi phí giám định. Cụ thể: 

Hai Công ty chỉ tranh chấp về số tiền bồi thường, vấn đề đăṭ ra là chấp nhận 

kết quả giám định của Công ty giám định nào và có tính lãi hay không. Kết luận 

giám định và thẩm định của Savvy đươc̣ lập khi xảy ra vụ cháy, kết luận rõ ràng, 

chi tiết sát với thực tế. Kết luận giám định và thẩm định của EXIMVAS lập khi 

hiện trường vụ cháy không còn, chỉ căn cứ vào lời khai của PCM, biên bản ngày 

09/9/2016 và văn bản khung giá của UBND tỉnh ban hành năm 2017 để giám định 

là không sát thực tế, về phía bị đơn chỉ ra những điểm bất hợp lý này đồng thời 

EXIMVAS lại không chịu trách nhiệm với kết luận của mình nên kết luận giám 

định thẩm định của Savvy là hợp lý, kiến nghị chấp nhận một phần yêu cầu của 

PCM theo quan điểm chấp nhận bồi thường của PTI. Về lãi suất phía PTI từ khi 

xảy ra vụ cháy đến nay vẫn đồng ý bồi thường, hai bên chỉ tranh chấp mức bồi 

thường, phía PCM đã nhận một phần bồi thường, PTI đã có văn bản yêu cầu PCM 

nhận tiếp số tiền còn lại nên PTI không có lỗi, kiến nghị không chấp nhận yêu cầu 

tính lãi của PCM.  

Tại phiên tòa, nguyên đơn và bị đơn đều giữ nguyên nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau rút một phần kháng nghị về việc 

buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 847.408.720đ, giữ nguyên nội 

dung bổ sung căn cứ áp dụng pháp luật tại phần quyết định của bản án đối với bên 

phải chịu chi phí giám định.  

Phía PCM tranh luận: Theo quy định tại Điều 576 Bộ luật dân sự, PCM đã 

cung cấp đầy đủ tài liệu nhưng PTI không thanh toán tiền bảo hiểm theo yêu cầu. 

Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định Doanh 

nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc 

bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; PCM hàng 

tháng phải thanh toán lãi suất cho Ngân hàng nên yêu cầu phía PTI phải thanh toán 

lãi suất cho PCM. Công ty Savvy không phải là tổ chức giám định độc lập nên kết 

quả giám định của Savvy không khách quan. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận yêu 

cầu kháng cáo của PCM. 

Phía PTI tranh luận: 

Thứ nhất: Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định EXIMVAS đã vi phạm 

nguyên tắc giám định, nghĩa vụ khảo sát thực tế và thu thập thông tin tài sản bị 

thiệt hại của quy trình thẩm định giá - Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 

ban hành kèm theo thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014. Cụ thể: không 

thực hiện khảo sát hiện trường vụ cháy khi giám định, không tính toán thiệt hại 
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thực tế, chỉ căn cứ vào hồ sơ do PCM cung cấp như biên bản giám định sơ bộ thiệt 

hại của PTI ngày 09/9/2016 và lời trình bày của PCM mà không kiểm chứng, xác 

minh. EXIMVAS tham gia giám định sau khi vụ cháy phát sinh là 360 ngày, thời 

điểm này hiện trường không còn nguyên vẹn. Khối lượng thiệt hại chỉ căn cứ vào 

yêu cầu của PCM mà không căn cứ vào tài liệu hồ sơ là chưa đảm bảo tính có căn 

cứ. 

Thứ hai: Giám định tài sản bị thiệt hại. 

+ Giám định đối với nhà xưởng thì không tiến hành kiểm tra thực tế, chỉ căn 

cứ vào biên bản kiểm nhận công trình ngày 14/10/2015 của Phòng kinh tế hạ tầng 

huyện Thới Bình có kết cấu là “...Khung sườn bằng cây gỗ miền đồng, vách thiết, 

mái lợp Fibroximang” trong khi đó thiệt hại thực tế tại ngày xảy ra vụ cháy thì kết 

cấu của nhà xưởng là “...cột kèo gỗ,vách tôn cao, mái tôn hoa sen” theo biên bản 

do PCM xác nhận ngày 14/9/2016. Ngoài ra còn áp dụng đơn giá không đúng, thời 

điểm thiệt hại là năm 2016 nhưng EXIMVAS lại áp dụng đơn giá có hiệu lực năm 

2017 để tính thiệt hại là không đúng theo Điều 46 Luật kinh doanh bảo hiểm. 

+ Đối với hàng hóa bị thiệt hại là than trắng thành phẩm thì không tiến hành 

kiểm tra các sổ sách, chứng từ mua bán của PCM mà chỉ căn cứ vào yêu cầu của 

PCM để tính toán khối lượng là không chính xác, không có căn cứ. Về áp giá để 

tính cũng không có căn cứ, thời điểm thiệt hại là là tháng 9 năm 2016 nhưng lại áp 

dụng giá tháng 01/2016. Khi tính bồi thường thiệt hại thì phải căn cứ vào mức độ 

thiệt hại, nhưng EXIMVAS lại tính giá đã bán, bao gồm cả lợi nhuận thu được là 

không hợp lý. Hàng đang còn tồn kho.  

Thứ ba: Các danh mục như máy nén mùn cưa, bao bì, thùng gỗ chứa thành 

phẩm không có trong danh mục bảo hiểm. Việc tính giá máy nén mùn cưa và 

đường dây dẫn điện 3 pha không khấu hao tài sản là không đúng quy định của 

pháp luật. Đối với máy nén mùn cưa, nguyên đơn thừa nhận yêu cầu 02 lần. 

 Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kết luận giám định của Savvy làm căn cứ 

giải quyết vụ án vì khi tiến hành giám định Savvy đã tiến hành khảo sát hiện 

trường, thu thập tài liệu có liên quan, kiểm chứng thông tin, tính toán giá trị bồi 

thường theo thiệt hại thực tế của PCM và kết luận giám định này cũng phù hợp với 

kết luận giám định của VIA. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: 

 Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định 

của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ 

của các đương sự được pháp luật quy định. 

Về nội dung: Rút một phần kháng nghị về việc buộc PTI bồi thường cho PCM 

số tiền 847.408.720 đồng. Đề nghị hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 

309 Bộ luật tố tụng dân sự. Sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cà 

Mau theo hướng: Chấp nhận một phần kháng cáo của PCM về yêu cầu lãi suất tính 
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trên số tiền 3.469.851.635 đồng; Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Cà Mau về việc bổ sung căn cứ áp dụng pháp luật là Điều 

161 Bộ luật tố tụng dân sự quy định nghĩa vụ chịu chi phí giám định của đương sự. 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; 

trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của những người tham gia tố 

tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Quá trình giải quyết tại cấp phúc thẩm phía PTI có đơn yêu cầu thẩm định 

lại tài sản bị thiệt hại, tổ chức thẩm định lại là các Sở trực thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cà Mau. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 20/11/2018, Hội đồng xét xử tạm dừng 

phiên tòa để tiến hành thẩm định lại giá trị tài sản đã bị thiệt hại. Tòa án đã đề nghị 

Sở Công Thương, Sở Xây dựng tiến hành giám định nhưng Sở Công thương từ 

chối tham gia việc giám định, Sở Xây dựng không có máy móc, thiết bị để thực 

hiện giám định. Tại công văn số 249/STP-BTTP ngày 04/3/2019 của Sở tư pháp 

tỉnh Cà Mau giới thiệu trung tâm định giá liên quan đến thiệt hại về nhà xưởng, 

còn nội dung giám định thiệt hại về máy móc, hệ thống điện, hàng hóa thành phẩm 

chưa tìm ra tổ chức giám định phù hợp, đề nghị Tòa án tỉnh Cà Mau liên hệ đến Bộ 

tư pháp để hướng dẫn và giới thiệu. Do vụ án thụ lý phúc thẩm từ tháng 9/2018 

đến nay thời gian đã lâu nhưng vẫn chưa tiến hành thẩm định giá lại được. Để đảm 

bảo vụ án được giải quyết kịp thời nên tòa án tiến hành mở phiên tòa để giải quyết 

căn cứ vào các kết quả giám định có trong hồ sơ, kết quả giám định nào tuân thủ 

theo quy định của pháp luật thì được chấp nhận. Vấn đề này phía PCM và PTI 

thống nhất, hồ sơ thể hiện có 04 kết luận giám định liên quan đến tài sản bị thiệt 

hại cụ thể: 

Báo cáo giám định ngày 14/12/2016 của tổ chức giám định Savvy tổng giá trị 

tài sản bị thiệt hại là 1.447.245.852 đồng (sau khi đã trừ phế liệu thu hồi là 

126.863.000 đồng, trừ mức miễn thường 5% là 82.847.834 đồng, BL 1004 đến 

1012) 

Chứng thư giám định thiệt hại số 17667/BCTĐ-EXIMVAS ngày 02/12/2017 

của Công ty EXIMVAS, tổng tài sản bị thiệt hại của  PCM là 5.205.503.890 đồng 

(BL 1151 đến 1163)  

Công văn số 001-18/CV-EXIMVAS ngày 09/01/2018 của Công ty 

EXIMVAS kết luận giám định bổ sung tài sản bị thiệt hại của  PCM là 

209.362.800 đồng (BL 1400 đến 1402). 

Báo cáo giám định số 1002215 ngày 09/5/2018 của VIA, tài sản bị thiệt hại 

1.492.076.142 (sau khi đã trừ phế liệu thu hồi là 126.863.000 đồng, trừ mức miễn 

thường 5% là 85.207.323 đồng, BL 1240 đến 1248) 
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 [2] Xét kháng cáo và tranh luận của PCM thấy rằng: Khi phát sinh tranh chấp 

PCM đã bị thiệt hại, tuy nhiên thời điểm Savvy thực hiện việc giám định cả 2 bên 

PCM và PTI đều hợp tác với nhau để tiến hành giám định thiệt hại thực tế của 

nguyên đơn, đến khi PCM biết được kết quả giám định của Savvy (BL 442, 1313, 

1314) thì PCM không đồng ý dẫn đến tranh chấp, không thỏa thuận được và khởi 

kiện đến Tòa án. Xét quá trình này PTI không có lỗi nên không có căn cứ buộc PTI 

phải thanh toán tiền lãi suất là 949.797.227 đồng cho PCM theo như kháng cáo. 

[3] Xét kháng cáo của PTI không đồng ý kết quả giám định của EXIMVAS 

thấy rằng: 

Khi phát sinh thiệt hại của PCM thì PTI đã kịp thời có mặt tại hiện trường và 

tiến hành các thủ tục cần thiết như thu thập thông tin, phối hợp với PCM để tiến 

hành giám định thiệt hại, khi PTI thực hiện thủ tục cần thiết là chỉ định Công ty 

Savvy là đơn vị giám định độc lập để giám định thì phía PCM vẫn hợp tác, không 

có ý kiến phản đối. 

Trình tự, thủ tục giám định phía Savvy đã tuân thủ giám định thiệt hại thực tế 

theo quy định tại Điều 46 Luật kinh doanh bảo hiểm và áp dụng các văn bản để 

giám định thiệt hại thực tế tại thời điểm phát sinh thiệt hại, cụ thể : 

+ Đối với nhà xưởng: Thiệt hại thực tế còn tại hiện trường là “...cột kèo gỗ, 

vách tôn cao, mái tôn hoa sen.” và Savvy đã căn cứ vào bản khối lượng mà PCM 

đã thống nhất với Savvy theo email ngày 20/10/2016 (BL 953) và bảng giá vật liệu 

xây dựng do Sở xây dựng Cà Mau cung cấp ngày 09/8/2016 về giá vật liệu thời 

điểm tháng 7/2016 để tính toán số tiền thiệt hại là 809.167.273 đồng. Savvy đã 

tuân thủ theo Điều 46 Luật kinh doanh bảo hiểm. Về kết quả giám định của 

EXIMVAS chỉ căn cứ vào biên bản kiểm nhận công trình ngày 14/10/2015 của 

Phòng kinh tế hạ tầng huyện Thới Bình có kết cấu là “...Khung sườn bằng cây gỗ 

miền đông, vách thiết, mái lợp Fibroximang” và áp dụng giá năm 2017 để định giá 

là không đúng quy định nên có căn cứ chấp nhận giám định của Savvy.     

+ Đối với máy nén mùn cưa và đường điện 03 pha, Savvy đã tính toán căn cứ 

vào bảng báo giá cùng thời điểm và khấu hao quá trình sử dụng để xem xét là có 

cơ sở đúng theo quy định tại điểm b mục 1 phụ lục 01 Tiêu chuẩn thẩm định giá 

Việt Nam số 06 về thẩm định giá đối với máy móc thiết bị...ban hành kèm theo 

thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ tài chính ban hành tiêu chuẩn 

thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07. Kết luận giám định của EXIMVAS chỉ 

xác định giá trị theo hóa đơn của PCM cung cấp khi mua dây chuyền sản xuất than 

là 560.000.000đ là thiếu cơ sở khoa học. 

Về thành phẩm than trắng, cả hai phía PCM và PTI đều không thống nhất về 

khối lượng thực tế là bao nhiêu, theo phía PCM xác định khối lượng thực tế còn tại 

xưởng khi bị cháy là 54.676kg và EXIMVAS áp dụng giá thời điểm tháng 01 năm 

2016 giá mỗi kg là 34.125đ. Phía Savvy nhận định than không bị cháy, chỉ bị ngấm 
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nước chữa cháy và theo phương pháp trừ lượng nước ngấm vào than để tính ra 

khối lượng thực tế than còn lại là 23.335kg và giá thành thời điểm bị cháy là 

19.052đ/kg. 

Để xem xét thực tế số lượng than trắng thành phẩm còn lại là bao nhiêu thì 

căn cứ vào tài liệu sổ sách trước đó do PCM lập, điều này cả PCM và PTI đều 

thống nhất. Tuy nhiên, tại phiên tòa phía PCM không lý giải được vì sao tính ra số 

lượng hàng tồn kho là 54.676kg. Căn cứ trên sổ sách do PCM theo dõi hàng 

nguyên liệu nhập vào, phía bị đơn không chấp nhận các số liệu do nguyên đơn 

cung cấp như giấy mua hàng viết tay, không phải là chứng cứ để xem xét, cụ thể 

hàng hóa mua không có hóa đơn hợp pháp. Báo cáo xuất nhập tồn nguyên vật liệu, 

báo cáo xuất nhập tồn thành phẩm, bảng cân đối kế toán, phiếu nhập kho, bảng kê 

mua hàng thời gian từ tháng 01 đến tháng 8/2016 của PCM có sự mâu thuẫn. Cụ 

thể nguyên liệu đầu vào và đầu ra không phù hợp, tại phiên tòa PCM cũng thừa 

nhận số nguyên liệu đầu vào củi Bạch đàn là 370 tấn và củi Đước là 326 tấn, 

nguyên liệu đầu vào năm 2015 là 2.516 kg (BL 762). Nếu tính chấp nhận nguyên 

liệu đầu vào như phía PCM trình bày khi sản xuất 1kg than trắng cần 13,2kg củi, 

1kg than đen cần 4,2kg củi thì cũng không thể ra số liệu của than trắng thành phẩm 

là 54.676kg theo như yêu cầu của PCM được, trong khi đó số than đen thành phẩm 

không thiệt hại đã là 48.335,5kg (BL 759). 

Do chứng cứ của PCM không phù hợp nên cách thức giám định của Savvy 

được phía Công ty PTI chấp nhận, do đó căn cứ vào giám định này để chấp nhận 

thiệt hại hàng hóa thành phẩm than trắng của PCM là 23.335kg.   

Kết quả giám định của Savvy cũng tương đồng với kết quả giám định của 

VIA và PTI chấp nhận bồi thường cho PCM số tiền là 1.547.408.720 đồng theo kết 

quả giám định của Savvy để có lợi cho PCM là có căn cứ. 

[4] Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của phía PCM buộc PTI bồi thường 

máy nén mùn cưa 66.000.000 đồng là thiếu căn cứ vì tại phiên tòa phía nguyên đơn 

cũng thừa nhận do hàng hóa bị cháy và thực tế máy nén mùn cưa mới mua cũng bị 

cháy nên đề xuất bồi thường, việc bồi thường như thế nào do Công ty bảo hiểm 

quyết định, PTI không chấp nhận bồi thường vì máy nén này không thuộc trong 

danh mục hợp đồng bảo hiểm. Trong danh mục thể hiện dây chuyền máy nén mùn 

cưa gồm “Máy ép củi mùn cưa, máy sấy mùn cưa, cụm lò đốt củi ba lò” với giá trị 

là 560.000.000 đồng và được Savvy thẩm định giá là 509.091.000 đồng. Máy nén 

mùn cưa giá 66.000.000 đồng được mua vào là mua sau thời điểm ký hợp đồng 

bảo hiểm.  

Đối với nguyên liệu mùn cưa giá 15.916.800 đồng và thùng chứa thành phẩm 

100.000.000 đồng cũng không thuộc danh mục mua bảo hiểm nhưng cấp sơ thẩm 

chấp nhận yêu cầu của PCM buộc PTI bồi thường là không có căn cứ. 
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 [5] Đối với tranh luận của phía nguyên đơn không chấp nhận kết quả giám 

định của phía Savvy vì giữa Savvy và PTI chưa tính toán về chi phí giám định nên 

kết quả giám định không hợp pháp và vai trò của Savvy là một công ty thuộc PTI. 

Khi Tòa án thụ lý vụ án các bên mới tiến hành giám định, Savvy không thực hiện 

theo tố tụng nên không chấp nhận Savvy với tư cách giám định độc lập. Hội đồng 

xét xử thấy rằng, theo đoạn 2 Điều 6 của hợp đồng bảo hiểm thể hiện “Sau khi 

nhận được thông báo của bên A trong vòng 48 giờ bên B phải phối hợp với bên A 

và đơn vị thi công để giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất làm cơ sở cho 

việc bồi thường thiệt hại và khiếu nại...” Điểm b mục 7.2  Điều 7 của hợp đồng thể 

hiện trách nhiệm của bên B “Trong trường hợp xảy ra tổn thất, cử giám định viên 

của mình đến hiện trường tiến hành giám định trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận 

được thông báo..”. Các quy định này thể hiện rõ trách nhiệm của bên B là trong 

vòng 48 tiếng từ khi xảy ra tổn thất thì bên B phải có trách nhiệm đến nơi xảy ra 

thiệt hại để thực hiện thủ tục. Do đó phía PTI đã cử giám định viên đến lập biên 

bản ngày 09/9/2016 (BL 230-231) có nội dung “Xác định mức độ tổn thất: 7 tỷ 

đồng”, gắn liền với mục “Về tài sản như nhà chế biến, nhà kho(03), máy ép, máy 

sấy(02); lò đốt(03), hàng hóa thành phẩm”. Giá trị thiệt hại ước tính có ghi nội 

dung “Kiểm tra sau”. Như vậy biên bản ngày 09/9/2016 chỉ ghi nhận nội dung 

thiệt hại tài sản còn về giá trị thiệt hại thì chưa xác định được. Từ việc chưa xác 

định được thiệt hại thực tế nên PTI mới yêu cầu tổ chức giám định độc lập là 

Savvy để thực hiện việc giám định, việc này PCM biết, không phản đối (BL 446) 

và trong quá trình giám định thiệt hại PCM đã hợp tác với Savvy cung cấp hóa đơn 

chứng từ và những chứng cứ liên quan đến nhà xưởng, hàng hóa, máy móc liên 

quan đến tài sản bị thiệt hại để Savvy thực hiện việc giám định. Savvy hoạt động 

với tư cách độc lập và tại phiên tòa có cung cấp hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ 

giám định, trong hợp đồng có quy định về phí dịch vụ và phương thức thanh toán. 

Do đó không chấp nhận lời tranh luận của phía PCM về việc chưa thanh toán chi 

phí nên kết quả giám định không hợp pháp và không chấp nhận Savvy là đơn vị 

giám định độc lập.  

Từ nhận định trên, không có căn cứ chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Cà Mau. 

[6] Về chi phí giám định: Theo quy định tại điều 48 Luật kinh doanh bảo 

hiểm quy định “Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu”, 

nên bản án sơ chấp nhận yêu cầu của PCM và áp dụng điều luật này để buộc PTI 

phải chịu là có căn cứ, nếu giữ nguyên bản án sơ thẩm thì không cần phải áp dụng 

bổ sung điều luật về căn cứ buộc đương sự phải chịu chi phí giám định vì điều luật 

đã thể hiện rõ, kháng nghị của Viện kiểm sát bổ sung Điều 161 Bộ luật tố tụng dân 

sự là không cần thiết.  

Tuy nhiên, trong vụ án này do ban đầu đơn vị giám định Savvy đã thực hiện 

việc giám định, phía PCM không chấp nhận kết quả giám định của Savvy nên khởi 

83



 

kiện và có yêu cầu EXIMVAS giám định, kết quả giám định của EXIMVAS phía 

PTI không chấp nhận và yêu cầu tổ chức giám định VIA thực hiện giám định. Phía 

PTI đã chịu chi phí giám định cho tổ chức giám định là Savvy và VIA. Kết quả 

giám định của EXIMVAS không đủ cơ sở để giải quyết theo yêu cầu bảo hiểm, cấp 

phúc thẩm sửa án sơ thẩm như nhận định trên, trường hợp này cần phải áp dụng 

theo Điều 161 Bộ luật tố tụng dân sự là “Các bên đương sự không có thỏa thuận 

khác hoặc pháp luật không có quy định khác...” để buộc Công ty PCM chịu chi phí 

giám định đối với kết quả giám định của Công ty EXIMVAS. 

 [7] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: PTI và PCM phải chịu theo 

quy định tại điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quá 

trình khởi kiện PCM có đơn yêu cầu xin giảm miễn đươc̣ cấp sơ thẩm xét giảm ½ 

nên PCM đươc̣ giảm ½ án phí sơ thẩm có giá ngạch. Án phí phúc thẩm PCM phải 

chịu, PTI không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

         Chấp nhận kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần BHBĐ (PTI); Không chấp 

nhận kháng cáo của Công ty PCM. 

  Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần đối với kháng nghị số 68/QĐKNPT-

VKS-KDTM ngày 24/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau về 

nội dung buộc Tổng Công ty cổ phần BHBĐ (PTI) bồi thường cho Công ty PCM 

số tiền là 847.408.720 đồng. 

  Không chấp nhận kháng nghị số 68/QĐKNPT-VKS-KDTM ngày 24/8/2018 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau về nội dung bổ sung căn cứ áp dụng 

pháp luật tại phần quyết định của bản án đối với bên phải chịu chi phí giám định. 

  Sửa bản án sơ thẩm kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 12/2018/KDTM-ST 

ngày 09/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau. 

Căn cứ vào Điều 12, 13, 14, 17, 18, 19, 46, 47, 48 Luật kinh doanh bảo hiểm; 

Điều 306 Luật thương mại; 147, 161 Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.  

1. Buộc Tổng Công ty cổ phần BHBĐ (PTI) bồi thường cho Công ty PCM

số tiền bảo hiểm là 847.408.720 đồng (Tám trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm lẻ 

tám ngàn, bảy trăm hai mươi đồng). 
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2. Không chấp nhận yêu cầu của Công ty PCM kiện đòi Tổng Công ty cổ

phần BHBĐ (PTI) thanh toán khoản thiệt hại là 3.469.851.615 đồng (Ba tỉ, bốn 

trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm năm mươi mốt ngàn, sáu trăm mười lăm đồng) 

và khoản tiền lãi là: 949.797.227 đồng (Chín trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm 

chín mươi bảy ngàn, hai trăm hai mươi bảy đồng). 

Kể từ ngày Công ty PCM có đơn yêu cầu thi hành án mà Tổng Công ty cổ 

phần Bảo Hiểm Bưu Ðiện (PTI) chậm thực hiện nghĩa vụ trả khoản tiền nói trên, 

thì hàng tháng PTI còn phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

3. Về chi phí giám định:

Chi phí giám định: Buộc Công ty PCM phải chịu chi phí giám định 

100.000.000 đồng (Đã nộp xong). 

4. Về án phí:

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm có giá ngạch: Buộc Tổng Công ty cổ 

phần Bảo Hiểm Bưu Ðiện (PTI) phải chịu 37.422.261 đồng. 

Buộc Công ty PCM phải chịu 50.698.516 đồng, ngày 26/4/2017 và ngày 

27/02/2018 PCM đã dự nộp 28.390.000 đồng và 8.339.000 đồng tại biên lai số 

0003026, 0000392, PCM đươc̣ đối trừ và phải nộp tiếp 13.969.516 đồng khi án có 

hiệu lực. 

Án phí phúc thẩm: Công ty PCM phải chịu 2.000.000 đồng, đã dự nộp 

2.000.000 đồng theo biên lai thu số 0001236 ngày 22/8/2018 tại Chi cục thi hành 

án dân sự Thành phố Cà Mau được chuyển thu án phí. 

Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Bưu Ðiện (PTI) không phải chịu 2.000.000 

đồng, đã dự nộp 2.000.000 đồng theo biên lai thu số 0001224 ngày 20/8/2018 tại 

Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Cà Mau được nhận lại. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 31/2019/DS-PT 

Ngày : 05/04/2019 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm”. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- chủ toạ phiên toà: Ông Bạch Đăng Thi 

Các thẩm phán:    Ông Lương Xuân Lộc 

    Bà Trần Thị Hà 

Thư ký phiên toà: ông Dương Đình Hưng - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang. 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang: Ông Đặng Văn Thìn – 

Kiểm sát viên. 

Ngày 05/04/2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số 03/2019/TLPT- DS ngày 02 tháng 01 năm 2019. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 34/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 của Toà án 

nhân dân huyện Lục Nam bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 53/2019/QĐ-PT ngày  

02/03/2019, và Quyết định hoãn phiên tòa số 32 ngày 14/03/2019 giữa: 

* Nguyên đơn: Ông Trần Văn T, sinh năm 1962 (có mặt).

Địa chỉ: Thôn Hồ Sơn 2, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

* Bị đơn:

- Ông Đào Hữu T1, sinh năm 1960 (có mặt). 

- Bà Nguyễn Thị C, sinh năm 1967 (có mặt). 

Địa chỉ: Thôn Hồ Sơn 2, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Trần Văn Thiệu, sinh năm 1992(có mặt). 

Địa chỉ: Thôn Hồ Sơn 2, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

- Tổng Công ty Bảo hiểm B; 

Người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Bảo hiểm B: Ông Đào Duy D - 

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty B Bắc Giang, đại diện theo ủy quyền (vắng mặt). 

- Tổng Công ty Bảo Việt N; 
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Người đại diện hợp pháp của Tổng Công ty Bảo Việt N: Ông Nguyễn Quang 

C1 - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt N Bắc Giang đại diện theo ủy 

quyền (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì nội dung vụ án 

như sau: 

Tại đơn khởi kiện ghi ngày 15/5/2017 và các lời khai nguyên đơn ông Trần 

Văn T trình bày: Ông Đào Hữu T1 và bà Nguyễn Thị C là tư vấn viên của Công ty 

Bảo Việt N Bắc Giang nên khoảng đầu năm 2014, ông T1 bà C nhiều lần đến gia 

đình nhà ông tư vấn để mua bảo hiểm.  

Trước khi tham gia giao kết hợp đồng, ông có được tham gia hội thảo hai lần 

do Công ty Bảo Việt N Bắc Giang tổ chức và tư vấn về việc rủi ro được hỗ trợ, tích 

lũy và có lãi khi tham gia bảo hiểm nên ngày 16/6/2014 ông có giấy yêu cầu bảo 

hiểm, có ký và nộp tiền để được tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho người 

được bảo hiểm là anh Trần Văn T2 là con trai ông với số tiền là 7.065.620đồng. 

Sau khi nộp tiền tham gia bảo hiểm, ngày 25/6/2014,Công ty Bảo Việt N và ông đã 

ký hợp đồng và được công ty thông báo chấp nhận bảo hiểm Hợp đồng BHNT An 

Phát Hưng Gia (BV-NAUVL01), số: 568414615 của người được bảo hiểm là anh 

Trần Văn T2 và người mua bảo hiểm là ông. 

Sau khi ký kết hợp đồng, đến ngày 13/6/2015 ông nộp tiếp số tiền phí bảo 

hiểm nhân thọ theo hợp đồng là 7.066.620đồng. Cả hai lần nộp số tiền phí bảo 

hiểm đều do vợ chồng ông T1 thu tại nhà ông. Sau khi thu các số tiền trên, ông T1 

bà C có nộp về cho công ty hay không ông không nắm được. Sau đó con ông có bị 

tai nạn lần đầu nhưng không được thanh toán tiền bảo hiểm theo hợp đồng là 

10.000.000đồng/1 vụ mà chỉ nhận được 500.000đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thông Việt Nam, Chi nhánh huyện L; 300.000đồng do ông T1, 

bà C đưa tại nhà cho ông vào khoảng tháng 01/2015.Và 750.000đồng do ông T1 

đưa tại nhà cho ông vào khoảng tháng 08/2015.   

Cũng vì lý do trên nên ông khởi kiện vợ chồng ông T1, bà C ra Tòa án để giải 

quyết, buộc ông T1, bà C phải trả lại ông số tiền phí bảo hiểm ông đã nộp là 

14.200.000đồng. 

Tại biên bản đối chất ngày 17/8/2018, ông Trần Văn T cho rằng lý do ông 

khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết, buộc ông Đào Hữu T1 và bà Nguyễn Thị C 

phải thanh toán trả cho ông số tiền phí bảo hiểm là 14.200.000đồng mà không phải 

là số tiền khác là vì đây là số tiền phí bảo hiểm nộp lần thứ nhất ngày 15/6/2014 là 

7.065.620đồng, lần thứ hai ngày 13/6/2015 là 7.066.620đồng cho Công ty Bảo Việt 

N là do ông T1 thu và 145.500đồng cho Công ty Bảo Việt cũng do ông T1 thu của 

ông theo giấy xác nhận của công ty ngày 09/6/2015, tổng cộng là 14.277.740đồng. 

Đây là số tiền chính xác ông yêu cầu.Còn số tiền 14.200.000đồng là do khi cộng, 

trừ có sai sót 77.740đồng. Nay ông yêu Tòa án giải quyết, buộc ông Đào Hữu T1 

và bà Nguyễn Thị C phải thanh toán trả ông số tiền phí bảo hiểm ông đã nộp là 

14.277.740đồng. Ông chỉ khởi kiện, ông T1 bà C chứ không khởi kiện ai khác. 

Ngoài ra ông không có yêu cầu gì thêm.  
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Tại phiên tòa, ông Trần Văn T đã được Thẩm phán giải thích cho ông biết 

việc ông kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm yêu cầu thanh toán trả lại tiền phí bảo 

hiểm thì bị đơn ông phải xác định là Công ty bảo hiểm đã giao kết hợp đồng với 

ông và đang quản lý số tiền phí bảo hiểm trên chứ bị đơn không phải là ông T1, bà 

C vì ông bà chỉ là tư vấn viên, không có thẩm quyền ký kết, sau khi thu tiền đã nộp 

về công ty theo đúng quy định nhưng ông Trần Văn T không thay đổi, không bổ 

sung và không rút đơn khởi kiện mà vẫn giữ nguyên việc khởi kiện và các yêu cầu 

trên.  

Bị đơn ông Đào Hữu T1 trình bày: Ông và ông Trần Văn T, sinh năm 1962 là 

người cùng thôn nhưng không có quan hệ họ hàng gì. Việc ông Trần Văn T có làm 

đơn khởi kiện đòi vợ chồng ông số tiền 14.200.000đồng hay số tiền 

14.277.740đồng  như ông T yêu cầu trong biên bản đối chất ngày 17/8/2018, vợ 

chồng ông không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông T. Lý do vì, ông là tư vấn 

viên của Công tyBảo Việt N Bắc Giang nên ngày 16/6/2014 ông T có giấy, đơn 

yêu cầu bảo hiểm và nộp tiền để tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho người 

được bảo hiểm là anh Trần Văn T2 con trai ông T với số tiền là 7.065.620đồng. 

Trên cơ sở tự nguyện nộp tiền tham gia bảo hiểm nên ngày 25/6/2014 Công tyBảo 

Việt N đã ký hợp đồng và thông báo chấp nhận bảo hiểm Hợp đồng BHNT An 

Phát Hưng Gia (BV-NAUVL01), số: 568414615 của người được bảo hiểm là anh 

Trần Văn T2 và người mua bảo hiểm là ông Trần Văn T. 

Sau khi tham gia và ký kết hợp đồng đến ngày 13/6/2015 ông T nộp tiếp số 

tiền phí bảo hiểm nhân thọ theo hợp đồng đã giao kết là 7.066.620đồng. Toàn bộ 

hai lần nộp tiền, ông là người trực tiếp thu. Sau khi thu các số tiền trên, ông đã về 

nộp lại cho Công ty theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật.    

Sau đó con ông T là anh T2có bị tai nạn lần đầu do đi xe máy ngã và được 

Công ty Bảo Việt N thanh toán 500.000đồng cho con trai ông T tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh huyện L, ông T đã 

được nhận theo chứng minh thư nhân dân và được Công ty Bảo Việt thanh toán là 

300.000đồng do bà C nhận và đem về thanh toán trực tiếp cho ông T. Lần thứ hai 

anh T2 cũng bị tai nạn ngã xe máy, được Công ty Bảo Việt thanh toán là 

750.000đồng do bà C nhận và đem về thanh toán trực tiếp cho ông T. Còn Công ty 

Bảo Việt N không thanh toán vì việc tai nạn lần hai này không nằm trong giao kết 

đã thỏa thuận. Nay quan điểm của ông là đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa, ông Đào Hữu T1 khẳng định ông không có thẩm quyền ký kết, 

làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia giao dịch, thẩm quyền 

thuộc người đại diện của công ty; sau khi thu số tiền trên, ông đã nộp lại về công ty 

để công ty quản lý theo quy định của pháp luật nên việc ông T khởi kiện tranh chấp 

hợp đồng bảo hiểm để đòi vợ chồng ông số tiền trên là không đúng. 

Đồng bị đơn, bà Nguyễn Thị C trình bày: Việc ông Trần Văn T có làm đơn 

khởi kiện đòi vợ chồng bà số tiền 14.200.000đồng hay số tiền 14.277.740 đồng như 

ông T yêu cầu trong biên bản đối chất ngày 17/8/2018 thì ông T1 là chồng bà đã có 

lời khai cung cấp cho Tòa án nêu rõ nội dung sự việc nên bà không bổ sung gì 
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thêm. Vợ chồng bà vẫn giữ nguyên ý kiến và quan điểm trên, không đồng ý với 

yêu cầu khởi kiện của ông T, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp 

luật.  

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị C vẫn giữ nguyên các ý kiến, quan điểm nêu 

trên. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Anh Trần Văn T2 trình bày: Anh là con trai ông Trần Văn T, sinh năm 1962 ở 

cùng địa chỉ. Toàn bộ nội dung vụ việc bố anh khởi kiện vợ chồng ông T1, bà C là 

tư vấn viên Công ty Bảo hiểm B Bắc Giang và Bảo hiểm N Bắc Giang về việc 

thanh toán trả lại cho bố anh số tiền phí bảo hiểm là 14.200.000đồng đã được bố 

anh trình bày trong đơn khởi kiện và các lời khai tại Tòa án. Anh đồng ý với ý kiến 

và lời khai của bố anh đã trình bày, không bổ sung gì thêm. Vì vậy, anh đề nghị 

Tòa án xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Vì lý do bận công việc nên 

anh Trần Văn T2có đơn xin được vắng mặt trong các phiên tòa xét xử vụ án. 

Tại phiên tòa, anh Trần Văn T2 vắng mặt.   

Tổng Công ty Bảo Hiểm B do ông Đào Duy D – Chức vụ: Phó Giám đốc 

Công ty B Bắc Giang đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Công ty B Bắc Giang có bán bảo hiểm cho anh Trần Văn T2 cụ thể như sau: 

Theo Giấy chứng nhận bảo hiểm số 0756851 có hiệu lực từ ngày 10/6/2014 đến 

ngày 10/6/2015, phí bảo hiểmông T nộp là 145.500đồng, mức trách nhiệm bảo 

hiểm A = B = C = 15.000.000đồng; Giấy chứng nhận bảo hiểm số 08465712 có 

hiệu lực từ ngày 10/6/2015 đến ngày 10/6/2016, phí bảo hiểmông T nộp là 

145.500đồng, mức trách nhiệm bảo hiểm A = B = C = 15.000.000đ. Hai lần bán 

bảo hiểm trên đều do bà Trần Thị C là tư vấn viên của công ty thu. 

Theo các giấy chứng nhận trên, Công ty B Bắc Giang đã thanh toán trả cho 

anh T2 số tiền là 300.000đ vào ngày 28/01/2015 và 750.000đồngvào ngày 

18/8/2015, đồng thời có thông báo cho anh T2 được biết. 

Nay ông Trần Văn T khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc vợ chồng ông 

T1, bà C phải thanh toán trả ông số tiền phí bảo hiểm đã đóng ở trên, quan điểm 

của ông là Công ty đã giải quyết xong phần trách nhiệm với anh T2không còn 

vướng mắc gì. 

Vì lý do bận công việc nên ông Đào Duy D có đơn xin được vắng mặt trong 

các phiên tòa xét xử vụ án.Tại phiên tòa, ông Đào Duy D, vắng mặt.  

Tổng Công ty Bảo Việt N do ông Nguyễn Quang C1  – Chức vụ: Phó Giám 

đốc Công ty Bảo Việt N Bắc Giang đại diện theo ủy quyền trình bày: Hợp đồng 

BHNT An Phát Hưng số: 568414615 của người được bảo hiểm là anh Trần Văn 

T2và người mua bảo hiểm là ông Trần Văn T với số tiền bảo hiểm là 

100.000.000đồng, thời hạn bảo hiểm là 15 năm.Quá trình thực hiện hợp đồng: 

Ngày 16/6/2014, ông T nộp phí 7.065.620đồng; ngày 30/6/2015, ông T nộp tiếp 

phí 7.065.620đồng. Tổng số tiền phí bảo hiểm ông T đã nộp là 14.132.240đồng.Cả 

hai lần ông T nộp đều do ông Đào Hữu T1 là tư vấn viên của công ty thu. Sau khi 

thu, ông T1 đã nộp lại số tiền trên về công ty để công ty quản lý theo quy định. 

89



 

Ngày 19/01/2015, theo yêu cầu giải quyết quyền lợi của bên mua bảo 

hiểm,Bảo Việt N đã chi trả 500.000đồng cho bên mua bảo hiểm do người được bảo 

hiểm là anh T2 điều trị nắn, bó do gãy xương bàn chân, ngón chân; tiếp đến ngày 

22/8/2017, sau khi gia hạn nộp phí 60 ngày mà hợp đồng không được đóng phí bảo 

hiểm theo giao kết nênBảo Việt N đã thông báo cho ông T và anh T2 biết việc 

chấm dứt hiệu lực hợp đồng vào ngày 22/8/2017. Đến nay, hợp đồng bảo hiểm 

giữa Bảo Việt N và người được bảo hiểm là anh Trần Văn T2 và người mua bảo 

hiểm là ông Trần Văn T đã hết hiệu lực. Nên quan điểm của ông đề nghị Tòa án xử 

bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T đã đưa ra.  

Vì lý do bận công việc nên ông Nguyễn Quang C1 có đơn xin được vắng mặt 

trong các phiên tòa xét xử vụ án.Tại phiên tòa, ông Nguyễn Quang C1, vắng mặt. 

        Với nội dung trên, bản án dân sự sơ thẩm số 34/2018/DS-ST ngày 16/10/2018 

của Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã xử : 

1.Căn cứ khoản 3 Điều 26, 147, 227, 228, 266, 271, 272 và Điều 273BLTTDS

2015; Điều 567, 569, 570, 571, 572, 576, 578, 579 và580 BLDS 2005; Điều 12, 13, 

14, 15, 23 và Điều 24 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010. 

Xử: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần 

Văn T về: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm đối với việc buộc bị đơn ông Đào Hữu 

T1 và bà Nguyễn Thị C phải thanh toán trả lại ông T số tiền phí bảo hiểm 

là14.277.740 đồng. 

Ngoài ra bản án còn tuyên án phí và quyền kháng cáo cho các đương sự. 

Ngày 19/10/2018 ông Trần Văn T có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và đóng 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Đề nghị Tòa án phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội 

dung bản án.  

 Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Trần Văn T là nguyên đơn không rút đơn khởi 

kiện và đơn kháng cáo. Các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về giải 

quyết vụ án. 

 Ông Trần Văn T trình bày: Giữ nguyên yêu cầu. 

 Ông Đào Hữu T1, bà Nguyễn Thị C trình bày: Giữ nguyên yêu cầu. 

 + Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu: 

- Về tố tụng: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang và các đương sự đã chấp hành 

đầy đủ các trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng Dân sự.  

        - Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Khoản 1 Điều 308 Bộ 

luật Tố tụng Dân sự: Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Văn T. Giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

       - Ông Trần Văn T phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, ý kiến tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hội đồng xét xử nhận định: 

Xét đơn kháng cáo của ông Trần Văn T thấy:  

[1]. Trước khi giao kết hợp đồng ông T đã được ông T1, bà C là tư vấn viên của 

Công ty giải thích quyền và nghĩa vụ của người tham gia và mua bảo hiểm. Ông T đã 
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làm đơn và giao kết hợp đồng với Công ty Bảo Việt N và Công ty Bảo hiểm B do 

người có thẩm quyền đại diện cho Công ty bảo hiểm ký kết và thông báo chấp nhận 

trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc và đúng quy định tại các Điều 12, 

13, 14 và Điều 15 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010. 

Xét về số tiền ông T đã nộp khi tham gia giao kết: Toàn bộ số tiền ông T nộp cho 

ông T1, bà C là tư vấn viên của Công ty bảo hiểm đã được ông T1, bà C lập phiếu và 

hóa đơn có dấu của Công ty. Sau khi thu ông T1, bà C đã nộp lại toàn bộ số tiền trên 

về công tytheo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật mà không giữ lại 

và không quản lý số tiền trên để sử dụng.  

Theo các Điều 567, 569, 570,571, 572, 576, 578, 579 và 580 Bộ luật dân sự 

2005; Điều 23 và Điều 24 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010, thì việc ông Trần Văn T 

khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và xác định vợ chồng ông Đào Hữu T1, bà 

Nguyễn Thị C là bị đơn trong vụ án phải thanh toán trả ông số tiền phí bảo hiểm là 

14.277.740 đồng, đã được Thẩm phán lập biên bản giải thích, tại phiên tòa ông T một 

lần nữa cũng được Hội đồng xét xử giải thích cho ông biết việc ông kiện tranh chấp 

hợp đồng bảo hiểm yêu cầu thanh toán trả lại tiền phí bảo hiểm thì bị đơn ông phải 

xác định là Công ty bảo hiểm đã giao kết hợp đồng với ông và đang quản lý số tiền 

phí bảo hiểm trên chứ bị đơn không phải là ông T1, bà C vì ông bà chỉ là tư vấn viên, 

không có thẩm quyền đại diện cho pháp nhân ký kết; sau khi thu tiền ông bà đã nộp về 

công ty theo đúng quy định nhưng ông Trần Văn T không thay đổi, không bổ sung và 

không rút đơn khởi kiện mà vẫn giữ nguyên việc khởi kiện và các yêu cầu trên là 

không có cơ sở để chấp nhận. Nhận định của Tòa án nhân dân huyện Lục Nam là có 

căn cứ. Bởi lẽ trên, xét thấy kháng cáo của ông T đối với bản án dân sự sơ thẩm số 

34/2018/DSST ngày 16/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện Lục Nam là không có 

căn cứ nên không được chấp nhận. 

[2]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của ông T không được chấp nhận nên 

ông Trần Văn T phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Do kháng cáo của ông Trần Văn T không được chấp nhận nên ông T phải chịu 

án phí dân sự phúc thẩm.   

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015: Không chấp nhận 

kháng cáo của Ông Trần Văn T. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ khoản 3 Điều 26, 147, 227, 228, 266, 271, 272 và Điều 273 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự 2015; Điều 567, 569, 570, 571, 572, 576, 578, 579 và 580 Bộ luật Dân 

sự 2005; các Điều 12, 13, 14, 15, 23 và Điều 24 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010. 

Xử:  

[1]. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần 

Văn T về: Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm đối với việc buộc bị đơn ông Đào Hữu 

T1 và bà Nguyễn Thị C phải thanh toán trả lại ông T số tiền phí bảo hiểm là 

14.277.740 đồng.  
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[2]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 6, Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về án phí và lệ phí Tòa án.  

        Buộc ông Trần Văn T phải chịu 714.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 720.000 đồng ông T đã nộp theo biên lai số 

0002951 ngày 26/12/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang. Hoàn trả ông T số tiền còn thừa là 6.000đ (sáu nghìn đồng).    

        [3]. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trần Văn T phải chịu 300.000 đồng án 

phí dân sự phúc thẩm. 

        Xác nhận Ông Trần Văn T đã nộp đủ số tiền 300.000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩm theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2017/0003545 ngày 

29/10/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.  

Án xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- VKSND huyện Lục Nam; 

- Chi cục THADS huyện Lục Nam; 

- Các đương sự;   

- Lưu HS, HCTP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã kí) 

Bạch Đăng Thi 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 09/2019/KDTM-ST. 

Ngày: 22/2/2019. 

V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán-  Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thành 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Bà Ngô Tuyết Băng 

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Lê Thị Giang- Thư ký Toà án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 22 tháng 2 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

06/2019/KTPT ngày 09/1/2019 về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 13/2019/QĐ-PT ngày 22/1/2019 giữa: 

* Nguyên đơn: Công ty TNHH J

Trụ sở:  Km 9 đường L, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: P; Chức danh: Tổng giám đốc; 

Quốc tịch: Đ. Ông P có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: bà Đỗ Minh H, sinh năm 1985, 

có địa chỉ thường trú tại: tổ 16, N, quận C, Hà Nội. Địa chỉ liên 

lạc: tầng 6 Tòa nhà A, số 252 H, quận B, Hà Nội. Bà H có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: ông Trần Gia T - 

Luật sư Công ty Luật TNHH A. Ông T có mặt. 

* Bị đơn: Tổng Công ty CP B 

Trụ sở: Tầng 8, tòa nhà M, số 229 T, N, quận Đ, Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Uông Đông H, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Ngô Xuân T, sinh năm 

1986; chức vụ: Chuyên viên pháp chế và điều tra chống trục lợi 

MIC. Ông T có mặt. 

* Nhân chứng: 1. Ông Vũ Thiện C, sinh năm 1981, trú tại: số 50/66 T, Đ L, H,

Hải Phòng; hiện tạm trú tại: P605 Nhà H1-3 Khu tập thể S Đ, 

phường T, T, Hà Nội. Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật bảo trì 

của Công ty TNHH J. Ông có mặt. 

2. Bà Phan Thanh H, sinh năm 1982; trú tại: số 3 ngõ 406 phố
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Â, phường N, T, Hà Nội. Bà H xin vắng mặt do nghỉ việc từ 

năm 2018. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, vụ án có nội dung như sau: 

Ngày 17/1/2018, Công ty TNHH J (sau đây gọi tắt là J) có đơn khởi kiện đối 

với Tổng công ty CP B (sau đây gọi tắt là M) yêu cầu khởi kiện buộc M phải thực 

hiện nghĩa vụ bồi thường tổn thất cho J số tiền bản hiểm là 3.618.507.316 đồng.  

Ngày 25/9/2018, J bổ sung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu M phải thanh toán 

tiền lãi phát sinh kể từ ngày 12/8/2017 đến ngày 30/9/2018 là 415/365 ngày x 

8%/năm x 3.618.507.316 đồng = 329.135.460 đồng.  

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, các bên đương sự xác nhận nội dung 

vụ án như sau: 

Ngày 20/4/2016, J và M ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 

275/16/HĐ-TS.1.1/015- KDBANCAS với nội dung cơ bản: M bảo hiểm tài sản 

cho J theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư 

220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ tài chính và các điều khoản mở rộng 

hay sửa đổi bổ sung; giá trị tài sản được bảo hiểm là 17.188.379.961 đồng; tỷ lệ 

phí bảo hiểm là 0,55% (đã bao gồm 10% thuế VAT); thời hạn bảo hiểm từ 

20/4/2016 đến 20/4/2017. J đã đóng xong phí bảo hiểm cho M theo hợp đồng. 

Khoảng 16 giờ ngày 26/3/2017, tại Phòng xi mạ của J xảy ra cháy, J đã 

thông báo cho M; M đã chỉ định Công ty cổ phần giám định Smart giám định tính 

toán thiệt hại và xác định phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. J cũng đã báo Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy phong toả hiện trường. Tại kết luận số 376 ngày 08/6/2017 

của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H, thành phố Hà Nội xác định: 

nguyên nhân cháy là do chập mạch diện phòng xi mạ của J. Theo báo cáo giám 

định của Công ty cổ phần giám định S đã đề xuất M bồi thường cho J số tiền là 

3.618.507.316 đồng so với số khiếu nại thiệt hại của J là 6.332.411.221 đồng. 

Ngày 10/8/2017, M có thông báo số tiền ước bồi thường theo đánh giá của Slà 

3.618.507.316 đồng.  

Trong các ngày 29/8/2017, 29/9/2017 và 6/10/2017, M có công văn gửi J 

yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy của cơ 

quan công an phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền. Do J không cung cấp nên 

ngày 14/11/2017, M có công văn số 2624/2017/M-TGĐ gửi J thông báo M chế tài 

80% số tiền bồi thường, tương đương 2.894.805.853 đồng, số tiền M đồng ý bồi 

thường là 723.701.463 đồng. J không đồng ý nên hai bên xảy ra tranh chấp. 

Nguyên đơn yêu cầu M phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường tổn thất cho J số 

tiền bảo hiểm là: 3.618.507.316 đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 12.8.2017 

đến ngày 30.9.2018 là 415/365 ngày x 8%/năm x 3.618.507.316 đồng = 

329.135.460 đồng. 

Bị đơn xác định: Do J không hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy nên M 

có quyền áp dụng chế tài đối với bên mua bảo hiểm, chỉ đồng ý thanh toán cho 

JSV 20% số tiền được bảo hiểm là 723.701.463 đồng. 

Tại bản án sơ thẩm số 30/2018/KDTM-ST ngày 23/10/2018 của Tòa án 

nhân dân quận Đống Đa đã xử: 
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1. Chấp nhận một phần  yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

của Công ty TNHH J đối với Tổng công ty CP B. 

2. Buộc Tổng công ty CP B phải thanh toán số tiền bồi thường tổn thất cho

Công ty TNHH J là 1.085.552.194 đồng. 

3. Án phí: Tổng công ty CP B phải chịu 44.566.565 đồng án phí kinh doanh

thương mại sơ thẩm. 

Công ty TNHH J phải chịu 89.241.811 đồng án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. Xác nhận Công ty TNHH J đã nộp 52.000.000 đồng tiền tạm ứng theo 

biên lai số 0006989 ngày 05/04/2018 của Chi cục thi hành án dân sự quận Đống 

Đa nên còn phải nộp tiếp 37.241.811 đồng. 

4. Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ 

ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015.  

Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo 

toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Nguyên đơn kháng cáo cho rằng bị đơn phải thanh toán toàn bộ thiệt hại là 

3,6 tỷ đồng. 

Bị đơn kháng cáo cho rằng nguyên đơn có lỗi nên chỉ bồi thường 20% giá trị 

thiệt hại. 

Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa kháng nghị: cho rằng hai bên đều có 

lỗi, hợp đồng bảo hiểm có quy định bên mua phải có giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng 

cháy chữa cháy nhưng phía J (nguyên đơn) không có và vẫn để điện tại khu vực 

phòng xi mạ khi hết giờ làm mặc dù Cảnh sát PCCC khi tiến hành kiểm tra định 

kỳ có yêu cầu tắt các thiết bị máy móc không sử dụng, đồng thời ngắt điện các 

khu vực trước khi ra về nhưng công ty J không thực hiện. 

Bị đơn cũng có lỗi khi đã không giải thích cho phía nguyên đơn các điều 

kiện, điều khoản bảo hiểm, các giấy tờ cần phải có, không kiểm tra việc bên mua 

bảo hiểm thực hiện phòng chống cháy nổ như thế nào. 

Do đó, xác định lỗi mỗi bên là 50% nên đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Các bên đương sự không xuất trình thêm tài liệu, chứng cứ gì mới. 

Nguyên đơn và bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và không đồng ý 

với Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa. 

Luật sư T - Công ty Luật T– Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn J nhất trí với ý kiến của 

nguyên đơn và đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu kháng cáo và sửa án sơ thẩm 

theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 
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Tổng công ty CP Q vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, nguyên đơn có lỗi 

nên chỉ bồi thường 20% giá trị thiệt hại. Đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm theo 

hướng M bồi thường cho khách hàng 20% giá trị tổn thất như M đã thông báo tới 

khách hàng tại Công văn số 2624/2017/MIC-TGĐ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sau khi phân tích nội 

dung vụ án đã đề nghị: giữ nguyên kháng nghị của Viện kiểm sát  nhân dân quận 

Đống Đa, bác kháng cáo của cả nguyên đơn và bị đơn. Xác định lỗi các bên là 

50% và M phải bồi thường 50% giá trị thiệt hại. Lãi chậm thanh toán không được 

chấp  nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về tố tụng: 

Công ty TNHH J và Công ty bảo hiểm M là đơn vị trực thuộc của Tổng 

Công ty CP Q đều là các pháp nhân thành lập hợp pháp theo đúng quy định của 

pháp luật đã giao kết hợp đồng một cách công khai tự nguyện nên hợp đồng có 

hiệu lực thi hành đối với hai bên. 

Về quan hệ tranh chấp: tranh chấp giữa Công ty TNHH J và Tổng Công ty 

CP Q phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan 

hệ tranh chấp giữa hai bên là “tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” là hoàn toàn phù 

hợp. 

Về thẩm quyền giải quyết: Tổng công ty CP Q có trụ sở tại tầng 8 Tòa nhà 

M số 229 phố T, quận Đ,TP Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân quận Đống Đa 

thụ lý và giải quyết sơ thẩm là đúng thẩm quyền.  

Thấy rằng đơn kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và kháng nghị của Viện 

kiểm sát trong thời hạn luật định, người kháng cáo đã nộp tạm ứng án phí phúc 

thẩm nên kháng cáo hợp lệ. Tòa án đã triệu tập các nhân chứng …. 

[2]. Về nội dung vụ án và kháng cáo, kháng nghị: 

Ngày 20/4/2016, J và M ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc số 

275/16/HĐ-TS.1.1/015-KDBANCAS với nội dung cơ bản: M bảo hiểm tài sản 

cho J theo Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ban hành kèm theo Thông tư 

220/2010/TT-BTC ngày 30.12.2010 của Bộ tài chính và các điều khoản mở rộng 

hay sửa đổi bổ sung; giá trị tài sản được bảo hiểm là 17.188.379.961 đồng; tỷ lệ 

phí bảo hiểm là 0,55% (đã bao gồm 10% thuế VAT); thời hạn bảo hiểm từ 

20/4/2016 đến 20/4/2017. J đã đóng xong phí bảo hiểm cho M theo hợp đồng. 

Khoảng 16 giờ ngày 26.3.2017, tại Phòng xi mạ của J xảy ra cháy, J đã 

thông báo cho M; M đã chỉ định Công ty cổ phần giám định S giám định tính toán 

thiệt hại và xác định phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Theo báo cáo giám định của 

Công ty cổ phần giám định S đã đề xuất M bồi thường cho J số tiền là 

3.618.507.316 đồng so với số khiếu nại thiệt hại của J là 6.332.411.221 đồng. 

Ngày 10/8/2017, M có thông báo giá trị thiệt hại theo đánh giá của S là bồi 

thường số tiền 3.618.507.316 đồng.  
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- Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn buộc bị đơn bồi thường tổn thất 

cháy máy móc số tiền là 3.618.507.316 đồng; yêu cầu kháng cáo của bị đơn cho 

rằng nguyên đơn có lỗi nên chỉ bồi thường 20% giá trị thiệt hại. 

Phía nguyên đơn/ Công ty mua bảo hiểm cháy nổ có quan điểm như sau: 

1. Công ty J không thuộc đối tượng phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều

kiện phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy 

chữa cháy và cũng không phải thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy chữa cháy. 

2. Sự cố cháy tại Công ty J ngày 26/3/2017 nằm ngoài ý muốn của các bên

và Công ty J không có lỗi gì trong sự cố cháy này và không có điều khoản loại trừ 

nào được áp dụng nên Công ty bảo hiểm Q phải bồi thường toàn bộ thiệt hại là 

3.618.507.316 đồng và lãi suất chậm trả từ 12/8/2017 đến khi xét xử phúc thẩm 

ngày 22/2/2019 mức lãi suất 10%/năm là 554.176.873 đồng. 

3. Đề nghị tham khảo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 23/2018/NĐ-CP có

hiệu lực ngày 15/4/2018. 

Phía bị đơn/ Công ty bảo hiểm Q có quan điểm cơ bản như sau: 

1. Công ty J thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng

cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa 

cháy. 

2. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh Công ty J đã cố ý vi phạm quy trình

phòng cháy chữa cháy, không thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của lực lượng 

kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, đây là lỗi chính dẫn đến sự cố 

cháy phòng xi mạ nên bảo hiểm chỉ thanh toán 20% giá trị thiệt hại. 

Xem xét các kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn và kháng nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Đống Đa thì thấy rằng: 

Căn cứ vào các tài liệu về hoạt động sản xuất của Công ty J và Nghị định số 

35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ; căn cứ Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP ngày 31.7.2014 của Chính Phủ thì Công ty J không buộc phải có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản xác 

nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy. 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, căn cứ Luật 

phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Công ty J 

là đối tượng kiểm tra định kỳ của cơ quan quản lý công tác an toàn phòng cháy và 

chữa cháy địa phương (cụ thể là Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 13 Hà 

Nội). 

Theo các tài liệu do Công ty J xuất trình thì từ ngày 15/1/2016 đến ngày 

13/1/2017, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 13 đã tiến hành kiểm tra 

định kỳ công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy đã lập biên bản 04 lần và lần 

nào cũng có nội dung: Để đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trong quá trình hoạt 

động. Thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy, Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 

31/7/2014 của Thủ tướng Chính Phủ, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 

16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an. Phòng CS PCCC số 13 yêu cầu lãnh đạo 

Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động; Duy

trì các mặt công tác phòng cháy chữa cháy đã đạt được, tăng cường công tác tự 
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kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là ngoài giờ làm việc (khi hết 

thời gian hành chính: các bộ phận kiểm tra tắt hết các thiết bị máy móc không sử 

dụng, đồng thời ngắt điện tắt các khu vực trước khi ra về)”. Quản lý chặt chẽ và 

sử dụng an toàn các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện. 

Nghiêm cấm việc đun nấu, thắp hương thờ cúng, hút thuốc tại các khu vực 

đã có quy đinh cấm. Không sử dụng thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế. Chuẩn bị 

sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc để xử lý 

ngay từ ban đầu các sự cố cháy nổ xảy ra… 

Như vậy là cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy đã 

phát hiện thấy quy định sản xuất của Công ty J có tiềm ẩn việc sử dụng điện 

không an toàn trong thời gian hết giờ làm việc và đã có yêu cầu thực hiện việc 

ngắt điện khi hết giờ làm việc nhưng Công ty J không thực hiện. Vẫn để hệ thống 

điện hoạt động trong phòng xi mạ khi hết giờ làm việc không có ai trong phòng 

nhằm mục đích không phải mất thời gian chờ khi bắt đầu giờ làm việc mới. Và 

đây là nguyên nhân dẫn đến việc chấp cháy phòng xi mạ vào ngày 26/3/2017 

(ngày chủ nhật). Lỗi của Công ty J là vô ý quá tự tin là sự cố cháy không thể xảy 

ra. 

Công ty J đã vi phạm khoản 2 Điều 10 Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 

30/12/2010 của Bộ Tài chính; khoản 2 Điều 13 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP 

ngày 08/11/2006 của Chính Phủ và điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ, điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị 

định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính Phủ nên Công ty bảo hiểm M 

từ chối thanh toán toàn bộ thiệt hại là có căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 10 

Thông tư số 220/2010 của Bộ Tài chính. 

Xem xét mức độ lỗi trong vụ án này thấy phía Công ty bảo hiểm không chủ 

động phát hiện quy trình sản xuất của Công ty J có chứa đựng vi phạm rủi ro cháy 

nổ để tìm cách hỗ trợ khắc phục hay có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà 

chỉ đến khi xảy ra sự cố mới biết và từ chối thanh toán một phần thiệt hại. Phía 

Công ty J thì không tuân thủ yêu cầu phòng chống cháy nổ của lực lượng kiểm tra 

chuyên ngành trong một thời gian dài; khi xảy ra sự cố thì lực lượng bảo vệ của 

công ty cũng không chủ động phát hiện được mà đến giờ đi làm bình thường nhân 

viên tạp vụ mới phát hiện và báo cáo. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xác định lỗi và 

trách nhiệm trong thiệt hại này của Công ty J là 70%, của Công ty bảo hiểm M là 

30% là có căn cứ phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 576 Bộ luật dân sự 

2005. Kháng cáo của các bên và kháng nghị của Viển kiểm sát nhân dân quận 

Đống Đa không được chấp nhận. 

- Đối với yêu cầu của nguyên đơn đòi bị đơn phải trả lãi của số tiền chậm trả 

với mức lãi suất 10%/năm thì thấy rằng khi khởi kiện và tài phiên tòa sơ thẩm 

phía nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn phải trả lãi chậm trả là 8%/năm. Sau khi Tòa 

án sơ thẩm xét xử thì đến cấp phúc thẩm nguyên đơn mới bổ sung thêm yêu cầu 

đòi lãi chậm trả với mức lãi suất 10%/năm là vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu. 

Nếu yêu cầu này của nguyên đơn đưa trước khi Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành xét 

xử thì sẽ được xem xét giải quyết. Nay mới yêu cầu bổ sung thì không được chấp 

nhận xem xét mức lãi suất 10%/năm mà chỉ có thể xem xét chấp nhận mức lãi 

suất 8%/năm (theo quy định tại Điều 243 Bộ luật tố tụng dân sự). Thời điểm tính 

lãi chậm trả nguyên đơn yêu cầu từ ngày 12/8/2017 đến khi Tòa án Hà Nội xét xử 
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phúc thẩm cũng không đúng Bộ luật tố tụng, chỉ được tính đến khi xét xử sơ thẩm 

ngày 30/9/2018. 

Do đó, số tiền lãi phát sinh kể từ ngày 12/8/2017 đến ngày 30/9/2018 là 

415/365 x 8%/năm x 1.085.552.194 đồng = 98.740.638 đồng. 

Đối với đề nghị của nguyên đơn vận dụng điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 15/4/2018 

để xem xét miễn trừ tối đa 10% nghĩa vụ phải thanh toán của phía bị đơn nếu cho 

rằng phía nguyên đơn có vi phạm. Về vấn đề này, HĐXX thấy rằng Nghị định 23 

này ban hành sau khi các bên ký hợp đồng và xảy ra sự cố nên không thể áp dụng 

điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP mà nguyên đơn viện dẫn và 

nội dung cũng không đúng trong trường hợp này vì điều luật đó là trường hợp 

doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị còn ở đây là 

không thực hiện trong một thời gian dài các kiến nghị yêu cầu. Luật sư bảo vệ 

quyền lợi cho nguyên đơn trình bày luận cứ tương tự kháng cáo của phía nguyên 

đơn đã được phân tích khi xém xét kháng cáo của nguyên đơn nên không phải 

nhắc lại. Kháng nghị và quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay 

không phù hợp nhận định của HĐXX nên không được chấp nhận. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần bản án sơ 

thẩm buộc bị đơn phải thanh toán số tiền bồi thường tổn thất cho nguyên đơn là 

1.085.552.194 đồng và số tiền lãi tính từ ngày 12/8/2017 đến ngày 30/9/2018 là 

98.740.638 đồng, tổng cộng là 1.184.292.832 đồng. 

Về án phí: Án phí sơ thẩm bị đơn phải chịu trên số tiền phải thanh toán, 

nguyên đơn phải chịu án phí của số tiền không được chấp nhận. Do sửa án sơ 

thẩm nên đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: 

- Điều 308, Điều 576 Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Điều 7,Điều 8, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 17 và Điều 18 Luật kinh 

doanh Bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi năm 2010; 

- Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng cháy và 

chữa cháy; 

- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính Phủ; Nghị định 

số 79/2014/NĐ-CP ngày 31.7.2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng 

cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 16.12.2014 của Bộ công 

an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Điều 10 

Thông tư số 220/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

- Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 30/2018/KDTM-ST ngày 

23/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
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Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của

Công ty TNHH J đối với Tổng công ty CP Q. 

Buộc Tổng công ty CP Q phải thanh toán số tiền bồi thường tổn thất cho 

Công ty TNHH J là 1.085.552.194 đồng và số tiền lãi tính từ ngày 12/8/2017 đến 

ngày 30/9/2018 là 98.740.638 đồng, tổng cộng là 1.184.292.832 đồng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015.  

2. Về án phí:

Tổng công ty CP Q phải chịu 48.447.787 đồng án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm. Đối trừ số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 

theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0007954 ngày 15/11/2018 tại Chi cục thi 

hành án dân sự quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì Tổng công ty Q phải chịu 

46.447.787 đồng án phí. 

Công ty TNHH J phải chịu 87.266.999 đồng án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. Đối trừ số tiền 52.000.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006989 ngày 05/04/2018 và số tiền 2.000.000 

đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 

0007921 ngày 08/11/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội thì Công ty TNHH J phải chịu 33.266.999 đồng án phí. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản bán phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 22/2/2019. 

Nơi nhận: 
- VKS ND TP Hà Nội; 

- TAND quận Đống Đa; 

- Chi cục THADS quận Đống Đa; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, TKT, hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Hoàng Minh Thành 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 207/2018/DS-PT 

Ngày 07 - 12 - 2018 
V/v tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Bình Đảo 

 Các Thẩm phán:  Ông Võ Văn Lịnh 

 Bà Nguyễn Thị Nhiên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Xương – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Bà Mai Thùy Dung - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 12 tháng 11 và ngày 07 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 

141/2018/TLPT-DS ngày 03 tháng 10 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 36/2018/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2018 của 

Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 202/2018/QĐ-PT ngày 

19 tháng 10 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Thạch Thị N, sinh năm 1973; địa chỉ: đường D, khu phố 

B, phường A, thành phố G, tỉnh Kiên Giang (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Hoàng T, sinh năm 

1969; địa chỉ: đường D, khu phố B, phường A, thành phố G, tỉnh Kiên Giang, theo 

văn bản ủy quyền ngày 15/10/2018 (có mặt). 

- Bị đơn: Tổng Công ty C; địa chỉ: đường T, quận Đ, Thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam H – Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Công ty C. 

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Tô Văn H – Chức vụ Giám đốc 

Công ty C Kiên Giang (vắng mặt); Anh Từ Thái T - Chức vụ: Phụ trách phòng 
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kinh doanh Công ty C Kiên Giang (có mặt), cùng văn bản ủy quyền số: 676/GUQ-

TGĐ ngày 28/11/2018. 

Địa chỉ chi nhánh: đường N, phường A, thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông T (chồng bà N), sinh năm 

1969; địa chỉ: đường D, khu phố B, phường A, thành phố G, tỉnh Kiên Giang (có 

mặt). 

- Người kháng cáo: Bà Thạch Thị N là nguyên đơn; Tổng Công ty C là bị 

đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Thạch Thị N trình bày: Bà là chủ sở hữu xe ô tô Toyota 

Inova mang biển số 68A-048.16 loại xe 08 chỗ. Vào ngày 01/9/2016 có tham gia bảo 

hiểm thân xe tại Công ty C Kiên Giang, thời hạn tham gia bảo hiểm là 12 tháng. 

Ngày 25/6/2017, ông T là tài xế điều khiển phương tiện đến địa bàn xã T, huyện 

G, tỉnh Kiên Giang thì va chạm vào đế chân cầu Tà Yểm gây hậu quả là phía trước lái xe 

bị cong hình chữ A và bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn ông T có điện báo cho 

Công ty C Kiên Giang, anh Từ Thái T là nhân viên giám định thiệt hại của Công ty đã 

đến hiện T lập biên bản và hướng dẫn ông T qua Toyota Cần Thơ sửa chữa. Tổng số tiền 

sửa chữa theo hóa đơn của trạm bảo hành Toyota Cần Thơ là 89.186.482 đồng. Đến 

tháng 9/2017 Công ty C có thông báo chỉ chấp nhận thanh toán theo hóa đơn số tiền 

16.321.910 đồng, số tiền còn lại của Công ty C không thanh toán với lý do hư hỏng là do 

lỗi kỹ thuật của xe chứ không phải do va chạm gây ra. Do vậy, bà chưa nhận bất cứ 

khoản tiền bồi thường nào từ phía Công ty C mặc dù Công ty cũng có thông báo số 

938/PJICO-TB-KGI ngày 27/12/2017 bồi thường số tiền là 11.880.000 đồng. Công ty C 

không thanh tiền bảo hiểm là vô lý vì trước khi ký hợp đồng bảo hiểm thân xe thì Công 

ty đã tiến hành kiểm tra tình trạng xe đủ điều kiện mới ký hợp đồng. Do đó, bà yêu cầu 

tổng Công ty C phải thanh toán toàn bộ số tiền theo hóa đơn sửa chữa là 89.186.482 

đồng. 

Người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty C là ông Huỳnh Văn N 

trình bày: Ông thừa nhận bà Thạch Thị N có tham gia bảo hiểm phương tiện xe ô 

tô Toyota Inova mang biển số 68A-048.16, loại xe 08 chỗ ngồi của Tổng Công ty C. 

Sau khi tiếp nhận thông tin thiệt hại của bà N, Công ty đã thực hiện xử lý đúng quy trình. 

Đã tiến hành giám định mức độ thiệt hại có lập biên bản. Sau khi sửa chữa thì Công ty C 

chỉ nhận được thông báo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ ngày 

31/7/2017 kèm hóa đơn và biên bản nghiệm thu với số tiền là 16.321.910 đồng, sau khi 

xem xét các tài liệu, chứng cứ nguyên đơn cung cấp cho bị đơn xác định không đồng ý 

bồi thường theo yêu cầu của nguyên đơn mà chỉ đồng ý bồi thường đối với hóa đơn số 

0006058 ngày 31/7/2017 của Toyota Cần Thơ do nguyên đơn cung cấp vì phù hợp với 

quyết toán sửa chữa thân và sơn xe ngày 31/7/2017, đồng thời cũng phù hợp với thời 
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điểm xảy ra tai nạn xe vào ngày 26/6/2017. Không đồng ý bồi thường theo hóa đơn số 

0010114 ngày 05/9/2017 của Toyota Cần Thơ do nguyên đơn cung cấp vì hóa đơn này 

phát sinh sau thời điểm hai bên chốt hóa đơn chứng cứ (ngày 31/7/2017), không có căn 

cứ chứng minh rằng hóa đơn này phát sinh trực tiếp từ vụ tai nạn xe ngày 26/7/2017. Bị 

đơn chỉ đồng ý trả số tiền bảo hiểm 16.321.910 đồng theo hóa đơn số 0006058 ngày 

31/7/2017 phát. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông T trình bày: Ngày 25/6/2017 ông 

là tài xế điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Inova mang biển số 68A-048.16, loại xe 08 chỗ 

ngồi do bà Thạch Thị N là chủ sở hữu. Khi xe chạy đến địa bàn xã T, huyện G, tỉnh Kiên 

Giang thì va chạm vào đế chân cầu Tà Yểm gây hậu quả là phía trước lái xe bị cong hình 

chữ A, xe bị hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn ông có điện báo cho Tổng Công ty C Kiên 

Giang, anh Từ Thái T là giám định thiệt hại của Công ty đã đến hiện T lập biên bản và 

hướng dẫn ông qua Toyota Cần Thơ sửa chữa. Tổng số tiền sửa chữa theo hóa đơn của 

trạm bảo hành Toyota Cần Thơ là 89.186.482 đồng cho bà N. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 36/2018/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Thạch Thị N về tranh chấp hợp

đồng bảo hiểm với Tổng Công ty C. 

2. Buộc Tổng Công ty C có nghĩa vụ chi trả bảo hiểm vật chất xe cho bà Thạch

Thị N số tiền bảo hiểm 16.321.910 đồng. 

3. Bác một phần yêu cầu khởi kiện của bà Thạch Thị N đối với số tiền bảo hiểm là

72.864.572 đồng (bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm bảy mươi 

hai đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về lãi suất chậm trả, án phí và báo quyền 

kháng cáo theo hạn luật định. 

Ngày 13/8/2018 nguyên đơn bà Thạch Thị N có đơn kháng cáo yêu cầu cấp 

phúc thẩm buộc Công ty C bồi thường tiền sửa chữa xe là 89.186.482 đồng. 

Ngày 09/8/2018 Tổng Công ty C kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét 

toàn bộ nội dung vụ án, sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà 

Thạch Thị N là ông T yêu cầu Tổng Công ty C bồi thường tiền sửa chữa xe cho 

nguyên đơn bà Thạch Thị N là 85.000.000 đồng. Người đại diện theo ủy quyền 

tham gia tố tụng của bị đơn Tổng công ty C là anh Từ Thái T cho rằng số tiền theo 

hóa đơn giá trị gia tăng số 0010114 ngày 05/9/2017 số tiền là 72.864.572 đồng thì 

các phần sửa chữa này không nằm trong các thiệt hại mà hai bên đã xác nhận, nên 

yêu cầu bác kháng cáo của nguyên đơn bà Thạch Thị N chỉ đồng ý bồi thường theo 

án sơ thẩm là 16.321.910 đồng. 
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* Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc

tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa 

và người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho 

đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án và đề nghị hướng giải quyết vụ án:  

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, 

người tham gia tố tụng đã thực hiện và chấp hành đúng các quy định của Bộ Luật 

tố tụng Dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

kháng cáo của nguyên đơn bà Thạch Thị N; bác yêu cầu kháng cáo của bị đơn 

Tổng Công ty C. Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 36/2018/DS-ST ngày 31/7/2018 

của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang, buộc bị đơn Tổng Công ty C có 

nghĩa vụ chi trả bảo hiểm vật chất xe cho nguyên đơn bà Thạch Thị N số tiền bảo hiểm 

85.000.000 đồng. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét, thẩm tra tại phiên tòa; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

các chứng cứ, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, nguyên đơn, bị đơn và người 

tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về nội dung vụ án: 

Về hiệu lực hợp đồng: Nguyên đơn bà Thạch Thị N với Tổng Công ty C

Kiên Giang có ký hợp đồng bảo hiểm số P-16/KGI/KDO/5100/0430 ngày 

01/9/2016 đối tượng được bảo hiểm là xe ô tô hiệu Toyota Inova mang biển số 

68A-048.16, hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 đến ngày 01/9/2017, ngày 

xảy ra tại nạn là ngày 25/6/2017 trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng bảo 

hiểm. 

Về sự kiện bảo hiểm và đối tượng được bảo hiểm: Nguyên đơn bà N khởi 

kiện yêu cầu Tổng Công ty C chi trả số tiền bảo hiểm vật chất xe đối với thiệt hại 

của xe ô tô hiệu Toyota Inova mang biển số 68A-048.16 với số tiền 89.186.482 

đồng, bao gồm các khoản theo hóa đơn 0006058 ngày 31/7/2017 số tiền là 

16.321.910 đồng (BL 07a)  và hóa đơn giá trị gia tăng số 0010114 ngày 05/9/2017 

số tiền là 72.864.572 đồng (bút lục số 08); theo báo giá sửa chữa xe ngày 

05/7/2017 số tiền 112.040.500 đồng (bút lục số 05) do nguyên đơn cung cấp. 

Tranh chấp phát sinh từ sự kiện bảo hiểm cụ thể là ngày 25/6/2017, ông T là tài xế 

điều khiển xe hiệu Toyota Inova mang biển số 68A-048.16 khi đến địa bàn xã T, 

huyện G, tỉnh Kiên Giang thì va chạm vào đế chân cầu Tà Yểm gây hậu quả thiệt 

hại cho xe ô tô. Sự việc xẩy ra bên bảo hiểm đã tiếp nhận và đã tiến hành giám 

định mức độ thiệt hại và lập biên bản, nên tai nạn xảy ra là có thật và đã gây thiệt 

hại cho xe ô tô biển số 68A-048.16. Đại diện hợp pháp của bị đơn cũng nhận trách 
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nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo hiểm số P-16/KGI/KDO/5100/0430 

giữa bà N với Công ty C Kiên Giang. Tuy nhiên, về thiệt hại thực tế của xe ô tô 

biển số 68A-048.16 và số tiền bồi thường thiệt hại hai bên không thống nhất. 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng của  bị đơn Tổng Công ty C chỉ 

đồng ý bồi thường 100% thiệt hại theo các chứng từ nêu trên là 16.321.910 đồng. 

[2] Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Thạch Thị N yêu cầu Tổng 

Công ty C  chi trả tiền sửa chữa xe cho nguyên đơn bà Thạch Thị N là 85.000.000 

đồng. 

Hội đồng xét xử xét thấy, căn cứ vào biên bản giám định thiệt hại ngày 

26/6/2017 của Tổng Công ty C ghi nhận thiệt hại thực tế của xe ô tô biển số 68A-

048.16 gồm: cản trước bị trầy xước, bung móc; cửa trước bị móp và trầy xước; cửa 

sau bị móp và trầy xước; vè sau bị móp và trầy xước; cản sau bị móp và trầy xước; 

cản sau bị bung móc; cửa sau và cửa trước bị trầy xước; vè trước bị trầy xước; tay 

lái bị lệch do đại diện của Tổng Công ty C và ông T (chồng bà N) thống nhất ký 

xác nhận và phía đại diện của Tổng Công ty C đề nghị đưa xe vào hảng để tháo ra 

kiểm tra. Do đó, phía nguyên đơn bà Thạch Thị N đã đưa xe đến Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ kiểm tra và sửa chữa theo đề nghị của phía Tổng 

Công ty C là hoàn toàn có thật được thể hiện cụ thể tại hóa đơn 0006058 ngày 

31/7/2017 số tiền là 16.321.910 đồng, hóa đơn giá trị gia tăng số 0010114 ngày 

05/9/2017 số tiền là 72.864.572 đồng và theo báo giá sửa chữa xe ngày 05/7/2017 

số tiền 112.040.500 đồng (bút lục số 05). Mặc khác, trong quá trình giải quyết cấp 

sơ thẩm đã tiến hành xác minh thu thập chứng cứ tại biên bản lấy lời khai của ông 

Nguyễn Thành Đ là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ xác 

là người tiếp nhận và kiểm tra hiện trạng xe Toyota Inova biển số 68A-048.16 khi 

xe được đưa đến sửa chữa vào ngày 26/6/2017. Sau khi sửa chữa xong thì tổng số 

tiền ông Thành bà N thanh toán là 72.864.572 đồng vào ngày 31/7/3017 và  hóa 

đơn số 0006058 ngày 31/7/2017 số tiền là 16.321.910 đồng. Như vậy, tổng số tiền 

thực tế phía nguyên đơn bà Thạch Thị N phải chi trả cho việc sửa chữa xe ô tô biển 

số 68A-048.16 tổng cộng là 89.186.482 đồng là hoàn toàn có thật, phù hợp với sự 

kiện pháp lý đã xảy ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn bà Thạch Thị N chỉ yêu cầu Tổng Công ty C chi trả tiền sửa 

chữa xe cho nguyên đơn bà Thạch Thị N số tiền là 85.000.000 đồng là có căn cứ, 

phù hợp quy định pháp luật. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của Tổng Công ty C cho rằng số tiền theo hóa 

đơn giá trị gia tăng số 0010114 ngày 05/9/2017 số tiền là 72.864.572 đồng thì các 

phần sửa chữa này không nằm trong các thiệt hại mà hai bên đã xác nhận, nên yêu 

cầu bác kháng cáo của nguyên đơn bà Thạch Thị N, tại phiên tòa phúc thẩm đồng ý 

bồi thường theo án sơ thẩm là 16.321.910 đồng cho bà N. 
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Hội đồng xét xử xét thấy, tại biên bản giám định thiệt hại tài sản ngày 

26/6/2017 giữa ông T và đại diện của Tổng Công ty C đã ký xác nhận phía đại diện 

của Tổng Công ty C cũng đề nghị đưa xe vào hảng để tháo ra kiểm tra, nên nguyên 

đơn bà Thạch Thị N đã đưa xe đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ 

kiểm tra và sửa chữa theo đề nghị của phía Tổng Công ty C và các khoản sửa chữa 

theo các chứng cứ mà nguyên đơn cung cấp là hóa đơn 0006058 ngày 31/7/2017 số 

tiền là 16.321.910 đồng, hóa đơn giá trị gia tăng số 0010114 ngày 05/9/2017 số 

tiền là 72.864.572 đồng là phù hợp với các chứng cứ do Tòa án tiến hành thu thập 

trong quá trình giải quyết vụ án như tại biên bản lấy lời khai của ông Nguyễn 

Thành Đ là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ là người tiếp 

nhận và kiểm tra hiện trạng xe Toyota Inova biển số 68A-048.16 và Công văn trả 

lời số: 86/CV-TCTC-2018 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ 

khẳng định các hạng mục sửa chữa, nguyên nhân sửa chữa, thời gian sửa chữa, chi 

phí sửa chữa là phù hợp với sự kiện pháp lý đã xảy ra. Do đó, Tổng Công ty C từ 

chối xem xét trách nhiệm bảo hiểm đối với số tiền 72.864.572  đồng do không phát 

sinh từ sự kiện bảo hiểm theo biên bản giám định các hư hỏng thực tế thiệt hại tài 

sản ngày 26/6/2017 giữa hai bên là không có căn cứ. 

Từ những nhận định trên, trong thảo luận nghị án, Hội đồng xét xử thống 

nhất chấp nhận ý kiến của Kiểm sát viên, chấp nhận nội dung kháng cáo của 

nguyên đơn bà Thạch Thị N; bác toàn bộ nội dung kháng cáo Tổng Công ty C. Sửa 

bản án dân sự sơ thẩm số: 36/2018/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Tòa án 

nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Án phí sơ thẩm: Tổng Công ty C phải chịu án phí sơ thẩm trên số tiền phải 

trả 85.000.000 đồng x 5% = 4.250.000 đồng. Hoàn trả cho nguyên đơn bà Thạch 

Thị N số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp là 2.200.000 đồng. 

Án phí phúc thẩm: Hoàn trả cho bà Thạch Thị N tiền tạm ứng án phí phúc 

thẩm đã nộp là 300.000 đồng; Buộc Công ty C chịu tiền án phí phúc thẩm 300.000 

đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 275 và khoản 2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015; Điều 12, 

Điều 18, Điều 28 và Điều 29 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ 

sung năm 2010; khoản 4 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận nội dung kháng cáo của nguyên đơn bà Thạch Thị N. 
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 Trần Bình Đảo

Bác nội dung kháng cáo của bị đơn Tổng Công ty C. 

Sửa bản án dân sự sơ thẩm số: 36/2018/DS-ST ngày 31 tháng 7 năm 2018 

của Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

1. Chấp yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Thạch Thị N về việc “Tranh chấp

hợp đồng bảo hiểm” đối với Tổng Công ty C. 

2. Buộc bị đơn Tổng Công ty C có nghĩa vụ chi trả bảo hiểm vật chất xe cho

nguyên đơn bà Thạch Thị N số tiền bảo hiểm 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu 

đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiêụ lưc̣ pháp luật , người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án không trả số tiền nêu trên thì còn phải 

trả cho người được thi hành án khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 

2 Điều 468 Bộ Luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án. 

3. Về án phí:

- Án phí sơ thẩm: Buộc bị đơn Tổng Công ty C phải chịu án phí dân sự giá 

ngạch là 4.250.000 đồng. 

Hoàn trả cho nguyên đơn bà Thạch Thị N số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã 

nộp là 2.200.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001728 ngày 27 

tháng 12 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Án phí phúc thẩm: 

Hoàn trả cho bà Thạch Thị N tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp là 

300.000 đồng (do ông T nộp thay) theo biên lai thu số 0008363 ngày 13/8/2018 

của Chi cục thi hành án dân sự thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Buộc Tổng Công ty C chịu tiền án phí phúc thẩm 300.000 đồng, được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 300.000 đồng theo biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 0008413 ngày 30/8/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Kiên Giang; 

- TAND thành phố G; 

-THA dân sự  thành phố G; 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 01/2018/KDTM-PT 

Ngày: 18/12/2018 
V/v “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Dũng. 

Các Thẩm phán: Ông Hoàng Tuấn Anh và ông Nguyễn Thanh Bình. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Sự - Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Huy Đức - Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 12 năm 2018, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 10/2018/TLPT-KDTM ngày 16 tháng 10 năm 

2018 về “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. 

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 06/2018/KDTM-ST ngày 17 

tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố B bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 09/2018/QĐ-PT ngày 02 

tháng 11 năm 2018 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh doanh xốp 

nhựa T. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1974 - Chức vụ: 

Giám đốc Công ty (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đ, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Chí T1, sinh năm 1977. Theo văn 

bản ủy quyền ngày 20 tháng 11 năm 2018 của giám đốc Công ty T (Có mặt). 

Bị đơn: Tổng công ty cổ phần B. 

Địa chỉ: Đường T, Phường N, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn T2- Tổng giám đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thanh H (Có mặt), bà Trần Thị Chi 

L, ông Hán Hoàng Y và ông Đặng Tiến D (Đều vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Trần Thị Mỹ 

Loan, sinh năm 1985 (Có mặt) và Luật sư Trần Văn Hựu, sinh năm 1969 (Vắng 

mặt) - Công ty luật hợp danh Nghiêm và Chính thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam - Chi nhánh B1.

Địa chỉ: Số A, đường N, quận L, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Kế T3 - Chức vụ: Giám đốc (Có 

đơn xin xử vắng mặt). 

2. Ông Ngô Quý H1 - Giám đốc Công ty B2.

Địa chỉ: Số A, đường L, phường V, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh (Có đơn xin 

xử vắng mặt). 

Người kháng cáo: Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh doanh 

xốp nhựa T là nguyên đơn trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được tóm tắt như 

sau: Trước ngày 25/3/2013 giữa Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất 

kinh doanh xốp nhựa T (sau viết và gọi tắt là Công ty T hoặc T) và Công ty B2 

(sau gọi và viết tắt là Công ty B2 hoặc B2) có ký Hợp đồng bảo hiểm (sau viết tắt 

là HĐBH) hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt số AD 0050/111 ngày 9/12/2011 có thời hạn 

01 năm kể từ ngày  09/12/2011 đến ngày 09/12/2012. Sau khi hết thời hạn của 

HĐBH trên dù T vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm nhưng chỉ được cấp đơn bảo hiểm 

số PFF/00553413, không ký HĐBH mới hay phụ lục, gia hạn HĐBH đã ký. 

Ngày 25/3/2013 giữa Công ty T và B2 có ký đơn yêu cầu bảo hiểm, theo 

đơn thì: Người được bảo hiểm là Công ty T; Thời hạn bảo hiểm từ ngày 25/3/2013 

đến 25/3/2014; Số tiền được bảo hiểm 33 tỷ; Ngày yêu cầu bảo hiểm 25/3/2013; 

Phí bảo hiểm 50.820.000đ (cả VAT); Người được thụ hưởng: Ngân hàng TMCP 

đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh B1. Kèm theo đơn bảo hiểm B2 còn gửi 

thông báo thu phí và xuất hóa đơn cho Công ty T. 

 Ngày 24/5/2013 Công ty T có uỷ nhiệm chi cho Ngân hàng Đầu tư B1 chi 

cho B2 số tiền 50.820.000đ. Ngày 27/5/2013 Ngân hàng đã chuyển cho B2 số tiền 

trên, ngày 29/5/2013 B2 đã trả lại T số tiền trên.  
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Đến ngày 25/5/2013 xảy ra vụ hỏa hoạn tại Công ty T, làm cháy 2 khu nhà 

xưởng, các dàn máy, hàng hóa, kho nguyên liệu… tại khu công nghiệp Đại Đồng, 

xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.  

Sau sự kiện cháy xảy ra, Tổng công ty B đã cử cán bộ phối hợp với cơ quan 

giám định độc lập do B2 chỉ định là Vietj Adjusters JSC xuống hiện trường nắm 

bắt tình hình, giám định tổn thất. Nhân viên của JSC đã thực hiện giám định sơ bộ 

tổn thất ban đầu, có lập các biên bản hiện trường như biên bản giám định ngày 

26/5/2013 và 27/5/2013. Sau đó, B2 cho rằng T không thanh toán phí bảo hiểm 

đúng hạn theo thỏa thuận trên HĐBH ngày 25/3/2013 nên không thể làm phát sinh 

trách nhiệm bảo hiểm của bên bảo hiểm và ngừng tiếp tục giám định. Đồng thời 

B2 có thông báo 0567/2013BMBN/BT ngày 29/5/2013 của Công ty B2 về việc 

không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của HĐBH số PFF/00553413. Sau đó T có 

công văn khiếu nại với Tổng công ty B về việc B2 cho rằng không có phát sinh 

bảo hiểm.  

Ngày 20/6/2013 Tổng công ty B có văn bản số 0934/2013-BM/BT về việc 

giải quyết khiếu nại bồi thường đối với tổn thất xảy ra ngày 25/5/2013, theo đó B2 

căn cứ vào Điều 572 Bộ luật dân sự 2005 và khoản 2 Điều 23 Luật kinh doanh bảo 

hiểm thì thỏa thuận thời hạn nộp phí là ngày 25/3/2013 và Công ty T không có bất 

kỳ văn bản nào cho B2 về việc chưa nộp phí theo thỏa thuận. Với lý do trên, Tổng 

công ty B cho rằng đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 mặc nhiên vô hiệu mà không cần 

báo trước. 

Với căn cứ mà B2 đưa ra nguyên đơn cho rằng chưa từng nhận được bất kỳ 

thông tin, thông báo nào ấn định thời gian nộp phí, hay sửa đổi chấm dứt HĐBH 

nêu trên. Ngoài ra, B2 đã chỉ định cơ quan giám định độc lập đến hiện trường thực 

hiện việc giám định, đã chứng tỏ sự kiện bảo hiểm xảy ra, giao dịch bảo hiểm đã 

xác lập.  

Ngày 10/7/2013, B2 tiếp tục ban hành công văn số 0949/2013-BM/TSKT về 

việc giải quyết khiếu nại bồi thường đối với tổn thất xảy ra ngày 25/5/2013 trong 

đó có trích dẫn khoản 3 cam kết thanh toán phí thuộc mục II điều VII của quy tắc 

bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt của B2…. Theo trích dẫn của điều luật trên 

của B2 cho rằng thời hạn đóng phí cuối cùng đối với HĐ PFF/0055413 vào ngày 

25/4/2013. Với những gì diễn ra, Công ty T cho rằng B2 đã cố ý thoái thác trách 

nhiệm bảo hiểm đối với T. Quá trình tham gia bảo hiểm, B2 đã không giải thích 

hướng dẫn cũng như cung cấp cho T các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, quyền, 

nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, cũng như các hồ sơ pháp lý khác có liên quan. 

Nay B2 từ chối trách nhiệm bảo hiểm đối với tổn thất phát sinh theo đơn bảo 

hiểm ngày 25/3/2013 đối với Công ty T không phù hợp với các lý do sau đây: 
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- Sự kiện bảo hiểm hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy là hoàn toàn khách quan và 

trong thời gian bảo hiểm theo đơn bảo hiểm số PFF/00553413 do Công ty B2 cấp. 

Trước thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Công ty T chưa nhận được thông báo 

sửa đổi, chấm dứt hiệu lực của đơn bảo hiểm trên. 

- Vào thời gian cấp đơn bảo hiểm trên, giữa hai bên có xác lập nhiều giao 

dịch bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất và T còn hoàn tất thủ tục để 

nhận tiền bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự thông báo duyệt bồi thường số 

0246/2013-BMBN/BT vào tháng 14/3/2013. Việc thanh toán phí bảo hiểm của 

nhiều giao dịch bảo hiểm khác nhau (kể cả đề xuất đối trừ tiền bảo hiểm bồi 

thường trách nhiệm dân sự mà T được chi trả vào các khoản phí bảo hiểm phát 

sinh). 

Được thực hiện thông qua các bộ phận chuyên môn của hai bên thì T chưa 

nhận được bất kỳ thông báo nào về việc chậm thanh toán phí bảo hiểm.  

Công ty B2 đã phát hành hóa đơn GTGT số 005583, ký hiệu AA/12P ngày 

27/3/2013 đối với khoản phí bảo hiểm hỏa hoạn theo đơn bảo hiểm số 

PFF/00554313 và giao cho Công ty T kê khai hạch toán thuế, hạch toán vào chi 

phí của Công ty. Đến bây giờ Công ty T chưa có thông báo nào về việc điều chỉnh 

hóa đơn GTGT (bảo hiểm) nêu trên mà người thụ hưởng theo đơn bảo hiểm là 

Ngân hàng Đầu Tư B1. 

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra B2 đã chỉ định cơ quan giám định độc lập JSC 

đến hiện trường vụ hỏa hoạn để thực hiện việc giám định. Điều này chứng tỏ sau 

thời điểm sự kiện bảo hiểm xảy ra, giao dịch giữa các bên vẫn còn giá trị. Việc B2 

đưa thông báo không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm hay cho rằng bảo hiểm đã 

chấm dứt sau khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra là không thỏa đáng, thể hiện sự cố 

tình né tránh trách nhiệm bảo hiểm trước những thiệt hại vật chất mà T phải chịu. 

Nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc Tổng công ty B phải thanh toán tiền bảo 

hiểm theo đơn yêu cầu bảo hiểm số PFF/00553413 do B2 cấp với số tiền là 33 tỷ 

đồng cho người thụ hưởng Công ty T. 

Yêu cầu Tổng công ty B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát 

sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ của bên bảo hiểm cho T tính từ ngày Tòa án thụ 

lý vụ án cho đến ngày xét xử sơ thẩm 17/8/2018 tính tròn là 5.000.000.000đ theo 

lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Phía Tổng công ty cổ phần B trình bày: 

Công ty B2 là đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty B, có con dấu và mở tài 

khoản riêng, không có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty B.  
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Ngày 25/3/2013 giữa B2 và công ty T có ký kết đơn yêu cầu bảo hiểm, theo 

đơn thì: Người được bảo hiểm Công ty T; Thời hạn bảo hiểm từ ngày 25/3/2013 

đến 24/3/2014; Số tiền được bảo hiểm 33 tỷ; Ngày yêu cầu bảo hiểm 25/3/2013. 

Thông báo thu phí, có nội dung: Phí bảo hiểm 50.820.000đ; Người được thụ 

hưởng: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh B1; Ngày 

phát sinh phí là 25/3/2013; ngày thanh toán phí 25/3/2013. Cùng ngày, B2 có xuất 

01 hoá đơn giá trị gia tăng với số tiền 50.820.000đ cho Công  ty T. Các văn bản 

trên được in vào ngày 27/3/2013.   

Ngày 24/5/2013 Công ty T có uỷ nhiệm chi cho Ngân hàng Đầu Tư B1 chi 

cho B2 số tiền 50.820.000đ. Ngày 29/5/2013 B2 đã trả lại T số tiền trên. 

Khi ký đơn bảo hiểm trên, B2 có gửi cho T 01 thư chào hàng trong đó có nội 

dung nếu T chấp nhận đơn bảo hiểm thì T ký vào đơn bảo hiểm vào phần xác nhận 

rồi gửi lại B2, nhưng T đã không gửi lại cho B2 tài liệu trên và đơn bảo hiểm có 

chữ ký xác nhận của T. Do không được nhận lại các tài liệu do T phải xác nhận 

như trên nên đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 giữa B2 với T không phát sinh trách 

nhiệm bảo hiểm. Theo thông báo thu phí thì T có nghĩa vụ nộp phí ngày 25/3/2013 

nhưng T đã không nộp phí do vậy đơn bảo hiểm trên không phát sinh quyền và 

nghĩa vụ kể từ ngày 26/3/2013. Vậy tổn thất của T xảy ra ngày 25/5/2013 là không 

thuộc trách nhiệm bảo hiểm của B2, việc T yêu cầu B2 bồi thường tiền bảo hiểm 

theo đơn bảo hiểm như trên thì B2 không chấp nhận vì: 

Khoản 3 Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm (gọi và viết tắt là Luật KDBH) 

quy định về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm: “Trách nhiệm bảo hiểm 

phát sinh khi có bằng chứng về việc thực hiện HĐBH đã được giao kết và bên mua 

bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm”.  

Sau khi nhận được đơn bảo hiểm và hóa đơn GTGT thì T không có phản hồi 

nào về việc chấp thuận tiếp tục tham gia bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản, 

ký kết hay thanh toán phí bảo hiểm liên quan đến đơn bảo hiểm. Do vậy, đơn bảo 

hiểm ngày 25/3/2013 chưa phát sinh hiệu lực.  

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 23 Luật KDBH quy định:“HĐBH chấm dứt trong 

các trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng 

phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong HĐBH, trừ có thỏa thuận khác”.  

Căn cứ Điều 18 Thông tư liên tịch số 125 ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính 

quy định thì: “Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí hoặc không 

đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong HĐBH, thì HĐBH sẽ tự chấm 

dứt hiệu lực bảo hiểm vào ngày kế tiếp ngày bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo 

hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH”. 

Vậy trong HĐBH đã được giao kết trên thì T đã vi phạm nghĩa vụ nộp phí, 
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do vậy HĐBH mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày mua phải 

đóng phí bảo hiểm, tức ngày 26/3/2013. 

Về việc xuất hóa đơn GTGT ngày 27/3/2013 thì B2 xuất hóa đơn để ghi 

nhận doanh thu đầu vào tại sổ sách kế toán và đảm bảo tuân thủ theo các quy định 

về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp thì tại Điều 18 của Thông tư số 125 quy 

định: Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí hoặc không đóng 

phí bảo hiểm  theo thời hạn thỏa thuận trong HĐBH sẽ tự chấm dứt  hiệu lực bảo 

hiểm vào ngày  kế tiếp ngày bên mua  bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm  theo đúng 

thỏa thuận trong HĐBH. 

Doanh nghiệp bảo hiểm ghi giảm doanh thu tương ứng với thời gian của 

HĐBH không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm do bên mua bảo hiểm không thực 

hiện đóng phí bảo hiểm theo đúng thỏa thuận trong HĐBH. 

Với các quy định trên thì B2 cho rằng việc xuất hóa đơn GTGT đi kèm bộ 

đơn bảo hiểm gửi cho T là hợp pháp mặc dù chưa được thu tiền và hoàn toàn phù 

hợp các quy định pháp luật trong việc ghi nhận doanh thu đầu vào. Quyền của 

người được bảo hiểm chỉ phát sinh khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí theo 

thỏa thuận, không ảnh hưởng đến việc xuất hóa đơn hay chưa. Vậy B2 xuất hóa 

đơn GTGT mặc dù chưa thu được phí không phải là cơ sở để xác định hiệu lực của 

HĐBH, việc B2 chưa khai báo giảm doanh thu hoàn toàn không ảnh hưởng đến 

hiệu lực của HĐBH và trách nhiệm của các bên tham gia bảo hiểm. 

Theo Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt đi kèm đơn bảo hiểm 

ngày 25/3/2013 tại khoản 3 mục 1, 2 Điều VIII quy định: “Người được bảo hiểm 

thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho B2 trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày chấp 

nhận bảo hiểm theo HĐBH và nếu vi phạm thời hạn cam kết  thanh toán phí thì 

phạm vi bảo hiểm nêu trong HĐBH sẽ bị hủy bỏ”. Điều này cho thấy B2 xuất hóa 

đơn, ghi nhận doanh thu đồng nghĩa với việc B2 đã phát sinh phí bảo hiểm cần 

phải thu và chấp nhận cho T có nghĩa vụ thanh toán phí đầy đủ cho B2 trong vòng 

30 ngày kể từ ngày thanh toán phí ghi trên đơn bảo hiểm, nhưng hết hạn 30 ngày T 

cũng không nộp phí nên HĐBH đó đương nhiêm được chấm dứt. 

Về việc giám định tổn thất: Căn cứ Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì 

khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh 

nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện việc giám định tổn thất, chi phí giám định do 

doanh nghiệp chịu. Với quy định trên, sau khi T bị cháy, bảo hiểm đã mời 

VietAdjusters tiến hành giám định sơ bộ ban đầu, việc mời giám định không có 

nghĩa là phát sinh trách hiệm bảo hiểm. 

Về thẩm quyền ký đơn bảo hiểm: Theo quy định của ngành thì ông Hà giám 

đốc bảo hiểm B2 chi nhánh Bắc Ninh chỉ được ký kết các hợp đồng có giá trị bảo 
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hiểm đến 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ phân cấp được Tổng công ty giao 

cho B2 chưa được Tổng giám đốc cấp ủy quyền  ký kết là chưa phù hợp quy định 

về thẩm quyền phân cấp và khai thác của B2. Mặt khác, đơn bảo hiểm trên chỉ là 

bản chào bảo hiểm nên chỉ vượt thẩm quyền về hình thức do đơn bảo hiểm được in 

ra từ hệ thống có cài dặt chữ ký in sẵn của ông Ngô Quý H1 và đóng dấu đưa cho 

khách hàng. Trong khi đó nếu xét mặt khai thác bảo hiểm, sau khi nhận được đơn 

bảo hiểm chào hàng số PFF/00553413 từ B2, T không có bất kỳ sự phản hồi nào 

cho B2 và B2 cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào nào từ phía T về việc 

chấp thuận tiếp tục tham gia bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản, ký kết hay 

thanh toán  phí bảo hiểm  liên quan đến đơn bảo hiểm này, thì hợp đồng được xem 

như là chưa giao kết.  

Phía Ngân hàng TMCP Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh B1 

trình bày: Ngày 25/3/2013 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, 

chi nhánh B1 (sau gọi tắt là Ngân hàng) và Công ty T có ký với nhau văn bản sửa 

đổi bổ sung quyền thụ hưởng bảo hiểm. Theo văn bản trên người được bảo hiểm là 

Công ty T, nhưng được sửa đổi người được thụ hưởng là Ngân hàng TMCP đầu tư 

và phát triển Việt Nam chi nhánh B1, vì T có thế chấp tài sản hình thành từ vốn 

vay là toàn bộ máy móc, thiết bị, nhà xưởng, hàng hóa của công ty để vay vốn của 

ngân hàng theo hợp đồng thế chấp số 01/2011 ngày 03/8/2011, khi thế chấp Ngân 

hàng yêu cầu T phải mua bảo hiểm đối với tài sản đảm bảo như trên. Ngày 

25/5/2013 xảy ra sự kiện cháy nổ tại Công ty T nên T khởi kiện đối với Tổng công 

ty B yêu cầu thanh toán tiền được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm và Ngân hàng có 

yêu cầu B2 bồi thường số tiền bảo hiểm cho ngân hàng là người thụ hưởng. Năm 

2016 công ty T đã thanh toán các khoản nợ với Ngân hàng, hai bên thanh lý hợp 

đồng nên không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến nhau cũng như đối với B2, 

nay ngân hàng không yêu cầu gì liên quan đến việc thụ hưởng theo đơn yêu cầu 

bảo hiểm như trên.   

Đối với giấy ủy nhiệm chi ngày 24/5/2013 của T: Ngày 24/5/2013 T có gửi 

01 ủy nhiệm chi lúc 16 giờ 30 ngày 24/5/2013, nội dung chuyển tiền, số tiền 

50.820.000đ, người thụ hưởng Công ty B2, về thời gian giao dịch theo khoản 1 

Điều 11 Thông tư số 23/2010/TTNHNN ngày 9/11/2010 của Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện 

tử liên ngân hàng có hiệu lực đến ngày 31/7/2013 thời điểm các đơn vị trong hệ 

thống thanh toán liên ngân hàng ngừng gửi lệnh thanh toán giá trị thấp (thanh toán 

có giá trị nhỏ hơn 500.000.000đ) là 15 giờ 00 phút. Do Công ty T chuyển ủy 

nhiệm chi vào lúc 16 giờ 30 ngày thứ sáu 24/5/2013, đã quá thời gian giao dịch 

chuyển tiền liên ngân hàng sang hệ thống ngân hàng khác nên việc chuyển tiền 

được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Thứ bảy ngày 25/5/2015 ngân hàng có 

làm việc buổi sáng nhưng chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền trong nội bộ các chi 

114



nhánh BIDV nên ngân hàng B1 đã thực hiện trách nhiệm chuyển tiền cho Công ty 

B2 ngày 27/5/2013 là đúng quy định giao dịch tại ngân hàng.   

Ông Ngô Quý H1 trình bày: 

Tòa án hỏi ông về thẩm quyền của ông trong việc cấp đơn bảo hiểm cho 

Công ty T có vượt quá thẩm quyền. Hỏi về quy trình cấp đơn bảo hiểm cũng như 

quy trình trao đổi nghiệp vụ giữa Tổng công ty B với chi nhánh thông qua thư điện 

thử, điện thoại. Hỏi về chữ ký của ông trong đơn bảo hiểm được đăng ký như thế 

nào, ai được trách nhiệm phát hành, chữ ký đó có được đăng ký giao dịch với cơ 

quan có thẩm quyền không, nguồn gốc của đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 đã cấp 

cho Công ty T từ đâu, đơn đó đã có đầy đủ nội dung của một hợp đồng bảo hiểm 

không, sau đơn bảo hiểm việc cấp giấy chứng nhận bảo hiểm có phải là quy trình 

bắt buộc không, có cần phải người có thẩm quyền ký bằng chữ ký trực tiếp không 

… và các vấn đề khác có liên quan.

Nội dung trên đến nay ông Hà cho rằng ông không được ủy quyền của Tổng 

công ty B do vậy ông không phát ngôn hay có ý kiến gì. 

Với nội dung trên, tại bản án kinh doanh thương mại số 06/2018/KDTM-ST 

ngày 17/8/2018 của Toà án nhân dân thành phố B đã xử: 

Căn cứ các điều Điều 147, 161, 228, 250, 251, 254, 260, 262, 264, 266, 271 

Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

Áp dụng Điều 569, 570 Bộ luật dân sự năm 2005; 

Căn cứ Điều 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2014; 

Căn cứ Thông tư 09 ngày 21/01/2011 và Thông tư số 125 ngày 30/7/2012 

của Bộ tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 326 của Chính phủ quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử: Bác đơn khởi kiện của Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất 

kinh doanh xốp nhựa T yêu cầu Tổng công ty cổ phần B chi trả tiền bảo hiểm là 

13.815.431.000đ (Mười ba tỷ, tám trăm mười năm triệu, bốn trăm ba mốt nghìn 

đồng) và tiền chậm thanh toán tiền bảo hiểm theo lãi suất cơ bản của ngân hàng 

nhà nước từ ngày thụ lý vụ án đến ngày xét xử tính tròn là 5.000.000.000đ (Năm tỷ 

đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, chi phí giám định và tuyên quyền 

kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 30 tháng 8 năm 2018, nguyên đơn là Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và sản xuất kinh doanh xốp nhựa T làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 

số 06/2018/KDTM-ST ngày 17/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B nêu trên. 
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Lý do kháng cáo nguyên đơn đưa ra là: Nội dung quyết định của bản án sơ 

thẩm chưa phù hợp với các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án, không khách 

quan và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của nguyên đơn. Đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm xem xét, sửa nội dung phần quyết định của bản án sơ thẩm tuyên 

buộc Tổng công ty cổ phần B phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền bảo hiểm là 

13.815.218.431đ, tiền lãi chậm thanh toán là 5.000.000.000đ và chi phí giám định 

là 457.420.073đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Chí T1 là người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đưa ra các 

căn cứ sau: 

* Về hợp đồng bảo hiểm: Căn cứ Điều 14 và khoản 2 Điều 17 Luật Kinh

doanh bảo hiểm thì đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 là bằng chứng giao kết hợp 

đồng. Ngoài đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 thì B2 còn cấp cho T nhiều bảo hiểm 

khác trước đó, khi phát sinh bảo hiểm Công ty T thực tế cũng sử dụng các đơn bảo 

hiểm trên để làm thủ tục thanh toán mà không có vướng mắc gì. Các văn bản trao 

đổi hai bên thì B2 đều gọi đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 đều là đơn bảo hiểm, 

chưa ai dùng từ đơn chào bảo hiểm. Vậy xác định đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 là 

bằng chứng giao kết hợp đồng và các tài liệu kèm theo được coi là HĐBH giữa B2 

và T với phạm vi bảo hiểm là hỏa hoạn và các rủi ro khác cho nhà máy của T, thời 

hạn bảo hiểm là 01 năm từ ngày 25/3/2013 đến 24/3/2014, tổng số tiền được bảo 

hiểm là 33 tỷ.  

* Về thanh toán phí: Công ty T không vi phạm nghĩa vụ thanh toán phí do

B2 đồng ý cho T được nợ chưa phải thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dẫn 

chứng như sau: 

Đơn bảo hiểm số PFF/00553413 được B2 in ngày 27/3/2013, hóa đơn phát 

hành 27/3/2013 trong khi ngày thanh toán phí kỳ ghi trong đơn bảo hiểm và thông 

báo ngày 25/3/2013, như vậy B2 biết rõ T chưa thanh toán phí bảo hiểm nhưng B2 

đã đồng ý cho Công ty T nợ chưa phải thanh toán phí bảo hiểm hoặc đối trừ vào 

các khoản thanh toán giữa các bên nên B2 vẫn phát hành, chuyển giao đơn bảo 

hiểm cho T. 

Vào thời gian cấp đơn bảo hiểm trên giữa hai bên còn xác lập nhiều giao 

dịch bảo hiểm trách nhiệm dân sự khác và Công ty T đang hoàn tất thủ tục nhận 

tiền bồi thường theo thông báo duyệt bồi thường tháng 3/2013. 

Đơn bảo hiểm có ghi ngày thanh toán phí kỳ 25/3/2013… nếu B2 cho rằng 

T chậm thanh toán phí theo định kỳ thì B2 cũng chưa ấn định một thời gian để T 

đóng theo quy định khoản 2 Điều 572 BLDS. 
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Hóa đơn GTGT ngày 27/3/2013 B2 giao cho T, T đã hạch toán đầu vào chi 

phí của Công ty, đến thời điểm này T không nhận được thông báo nào của B2 để 

điều chỉnh, hủy hóa đơn trên, vậy hệ thống sổ sách kế toán hai bên đều ghi nhận 

khoản phải trả, phải thu đối với phí là 50.820.000đ. 

Tại văn bản số 0266 ngày 22/01/2008 của B2 hướng dẫn thực hiện về tài 

chính kế toán thì “sau 30 ngày kể từ ngày lập cấp hóa đơn và ngày đến kỳ thu phí 

mà khách hàng chưa trả nợ, đơn vị tiến hành nhắc nợ quá hạn, khi đã nhắc 2 lần 

mà khách hàng không có lý do hoặc xét thấy không có khả năng chi trả thì phải 

làm thủ tục hủy HĐBH” nhưng B2 thực tế không nhắc nợ. 

Khi sự kiện cháy xảy ra B2 đã thực hiện nghĩa vụ của mình là thuê công ty 

giám định Điều Chỉnh Việt đến hiện trường lập biên bản, điều này chứng tỏ sau 

khi sự kiện cháy, giao dịch về bảo hiểm giữa T và B2 vẫn còn hiệu lực, B2 đưa ra 

thông báo không phát sinh hiệu lực, và thông báo chấm dứt sau khi xảy ra cháy là 

né tránh trách nhiệm. 

* Về hiệu lực của HĐBH:

Căn cứ Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định thời điểm phát sinh 

trách nhiệm bảo hiểm như sau:  

“1.  Hợp đồng đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí. 

2. Hợp đồng đã được giao kết trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp

bảo hiểm và bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm 

3. Có bằng chứng về hợp đồng bảo hiểm được giao kết và bên mua bảo hiểm

đã đóng đủ phí bảo hiểm.” 

Căn cứ Điều 23 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về chấm dứt HĐBH 

như sau:  

“1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm. 

2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng  phí bảo

hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong HĐBH, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác.”  

Căn cứ mục 3 phần VIII quy tắc bảo hiểm quy định về cam kết thanh toán 

phí:  

Căn cứ vào mục 4  phần VI quy tắc bảo hiểm quy định về hủy bỏ HĐBH. 

Căn cứ vào văn bản  0266/2008-BM/TCKT ngày 22/1/2008 của Tổng giám 

đốc công ty B2 quy định về xử lý nợ quá hạn.  
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Căn cứ Điều 425 Bộ luật dân sự 2005 quy định về hủy bỏ hợp đồng dân sự 

quy định:  “1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt 

hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận 

hoặc pháp luật có quy định. 

2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ,

nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. 

3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao

kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được 

bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. 

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại.”

 Từ những trích dẫn trên, đơn bảo hiểm 25/3/2013 có nội dung thỏa thuận 

giữa B2 và T về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm trong vòng 30 ngày nên 

đương nhiên hợp đồng bảo hiểm này có giá trị 01 năm từ ngày 25/3/2013 đến 

24/3/2014. 

Về số tiền bảo hiểm T yêu cầu là 13.815.431.000 đồng theo như kết luận 

giám định của công ty Điều Chỉnh Việt. 

Người được thụ hưởng là Công ty T chứ không phải Ngân hàng B1.  Lý do 

chuyển người thụ hưởng vì trong thời gian qua, năm 2016 T đã thanh toán hết nợ 

cho Ngân hàng, hai bên đã giải chấp nên Ngân hàng không còn quyền lợi gì trong 

hợp đồng bảo hiểm trên. 

* Về ý kiến, căn cứ của B2 nêu ra để từ chối là không phù hợp:

B2 căn cứ khoản 1 và khoản 3  Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm để cho 

rằng thời điểm phát sinh hiệu lực là thời điểm bên mua bảo hiểm đóng đủ phí là 

không phù hợp vì các bên có thỏa thuận về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo 

hiểm trong vòng 30 ngày. Do vậy, thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm trong 

vụ này phải được xác định theo khoản 2 Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy 

định HĐBH đã được giao kết trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm 

và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm  nợ phí bảo hiểm.  

Việc B2 cho rằng T không thanh toán phí bảo hiểm nên hợp đồng bảo hiểm 

ngày 25/3/2013 bị chấm dứt là không phù hợp với việc giữa các bên đã có thỏa 

thuận về việc mua bán bảo hiểm nợ phí bảo hiểm, hủy bỏ HĐBH và quy định tại 

khoản 2 Điều 23 quy định bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc 

không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ 

trường hợp có thỏa thuận khác. 

B2 trích dẫn một phần nội dung của điểm 1.1.c Điều 18 của Thông tư số 

125/2012/TT-BTC về “Nguyên tắc xác định doanh thu của doanh nghiệp kinh 
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doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp nước ngoài”. Trong 

trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí 

bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm sẽ 

tự chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo 

hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để cho rằng hợp đồng bảo hiểm 

ngày 25/3/2013 được chấm dứt vì: Phạm vi đối tượng của thông tư trên được quy 

định rõ tại Điều 1 là hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm... 

chứ không phải hướng dẫn về hợp đồng bảo hiểm với các điều kiện phát sinh hiệu 

lực, chấm dứt hiệu lực… 

* Về kê khai, nộp thuế và hạch toán các bên:

Không chỉ T kê khai thuế giá trị gia tăng thì Công ty B2 cũng kê khai nộp 

thuế. Đến nay không có điều chỉnh do vậy khoản doanh thu này cơ quan thuế vẫn 

tính thuế trên cơ sở doanh thu này được doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận trên hệ 

thống sổ sách của B2. Nên xác định hợp đồng bảo hiểm do doanh thu không được 

điều chỉnh và không có cơ sở  để xác định hợp đồng bảo hiểm trên bị chấm dứt 

trước hạn. 

* Về số tiền bảo hiểm:

Sự kiện cháy là khách quan và trong thời gian được bảo hiểm, thiệt hại đến 

50 tỷ, nhưng qua giám định còn hơn 13 tỷ, đây là căn cứ nên T phải chấp nhận sự 

thiệt thòi này. Sự kiện cháy của T là khách quan, đến khi xảy ra cháy T không 

nhận được thông báo chấm dứt hiệu lực hay hủy bỏ đơn bảo hiểm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty cổ phần 

B và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày không chấp 

nhận lý do kháng cáo của nguyên đơn đưa ra, bởi lẽ: 

* Xác định hợp đồng bảo hiểm đó có được giao kết hay không:  Đơn bảo

hiểm số PFF/00553413 ngày 25/3/2013 chỉ là “bản chào” được in ra từ hệ thống 

quản lý của B2, theo đó chữ ký của đại diện B2 là ông Ngô Quý H1 trên bản chào 

số PFF/00553413 cũng chỉ là chữ ký có sẵn được in ra từ hệ thống máy tính. Đơn 

chào số PFF/00553413 của T thuộc rủi ro nhóm 4 có số tiền bảo hiểm 33 tỷ đồng - 

là trên phân cấp… nên việc ký kết HĐBH phải thuộc về Tổng Công ty. Do đó, B2 

cho rằng: Đây cũng chỉ là bản chào bảo hiểm nên B2 chỉ vượt thẩm quyền về hình 

thức do Đơn chào bảo hiểm được in ra từ hệ thống có cài đặt chữ ký in sẵn của 

Ông Ngô Quý H1 và đóng dấu đưa cho khách hàng để xem xét việc giao kết 

HĐBH (nếu có) về sau. Vì vậy, ngày 27/3/2013 Ông Ngô Quý H1 đã ký văn bản 

đính kèm Bộ HĐBH gửi sang cho T, có nội dung ghi rõ: “Khi nhận được thư này, 

xin Quý khách hàng vui lòng ký tên vào phiếu xác nhận in kèm phía dưới và gửi lại 

công ty chúng tôi”. Tuy nhiên T đã không có bất kỳ sự phản hồi nào cho B2 và B2 
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cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía T về việc chấp thuận tiếp tục 

tham gia bảo hiểm theo các điều kiện, điều khoản, ký kết hay thanh toán phí bảo 

hiểm liên quan đến đơn chào bảo hiểm này, thì Hợp đồng bảo hiểm xem như chưa 

được giao kết. Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Luật kinh doanh bảo hiểm: “Thời điểm 

phát sinh trách nhiệm bảo hiểm: Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi có bằng 

chứng về việc HĐBH đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo 

hiểm.” Đối với trường hợp trên, B2 khẳng định: Đơn chào bảo hiểm số 

PFF/00553413 ngày 25/3/2013 chưa được giao kết giữa các bên tham gia và chưa 

phát sinh hiệu lực, nên chưa làm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của B2 là hoàn 

toàn có cơ sở pháp lý và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. 

* Vấn đề hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hay không:

- Theo thông báo thu phí thì T phải đóng phí ngày 25/3/2013. 

- Theo quy tắc bảo hiểm thì được nợ phí trong 30 ngày kể từ ngày chấp nhận 

bảo hiểm tức ngày 25/3/2013, vậy trên thực tế T đã quá 30 ngày không nộp phí thì 

hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt.  

- Việc thông báo trước 7 ngày mà nguyên đơn viện dẫn như trên chỉ áp dụng 

trong trường hợp người mua bảo hiểm đã nộp phí nhưng không nộp đầy đủ, khi 

muốn chấm dứt thì phải thông báo chứ không thể áp dụng trong trường hợp bên 

mua bảo hiểm không nộp phí. 

- Các chứng cứ phía T đưa ra tại phiên tòa, B2 không chấp nhận vì các phiếu 

chi đó không có sự liên quan đến đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013, nó có trước khi 

phát sinh hợp đồng bảo hiểm ngày 25/3/2013, cụ thể việc đối trừ số tiền được nhận 

tiền bồi thường không có đối trừ cho đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013, sau ngày 

14/3/2013 giữa T và B2 không có văn bản thỏa thuận nợ phí, số tiền được bồi 

thường không khớp với số tiền phải đóng phí bảo hiểm. Việc T ủy nhiệm chi ngày 

24/5/2013 là có sự mâu thuẫn vì T đã thỏa thuận chuyển khoản tiền được nhận bồi 

thường theo thông báo duyệt tiền bồi thường ngày 14/3/2013 nhưng lại nộp phí 

thông qua ủy nhiệm chi, vậy khoản phí của đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 được 

nộp hai lần. Ngân hàng chuyển tiền phí bảo hiểm của đơn bảo hiểm ngày 

25/3/2015 vào ngày 27/5/2015, nhưng sự kiện cháy xảy ra ngày 25/5/2013, vậy phí 

nộp sau khi cháy nên không phát sinh trách nhiệm bồi thường. 

Vấn đề giám định: Ngay khi xảy ra tổn thất, do Công ty T là khách hàng 

thường xuyên, khi báo cháy phía B2 thể hiện là nhà bảo hiểm có trách nhiệm, có 

thái độ phục vụ khách hàng tận tâm… nên đã yêu cầu VietAdjusters là đơn vị giám 

định độc lập đến ngay hiện trường để tiến hành công tác giám định sơ bộ ban đầu 

theo luật định. Dù vậy, việc mời giám định này không thể được hiểu hay không có 

nghĩa là B2 thừa nhận trách nhiệm bảo hiểm đã phát sinh hoặc tổn thất thuộc phạm 
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vi bảo hiểm. Qua xem xét, đánh giá Đơn bảo hiểm số PFF/00553413 không phát 

sinh hiệu lực do Người được bảo hiểm là T đã vi phạm cam kết đóng phí của 

HĐBH nên B2 chấm dứt việc giám định là bình thường, nó không phải thể hiện 

việc nhận trách nhiệm của B2 như T đưa ra.  

Về việc xuất và hủy hóa đơn GTGT: Theo Điều 18 Thông tư 125/2012/TT-

BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính quy định nó là trình tự ghi nhận doanh thu, 

việc xuất hóa đơn không liên quan đến hiệu lực của hợp đồng.  B2 xuất hóa đơn 

GTGT mặc dù chưa thu được phí không phải là cơ sở để xác định hiệu lực của 

Hợp đồng bảo hiểm. Hay nói cách khác, nếu T không đóng phí hoặc vi phạm nghĩa 

vụ thanh toán phí thì HĐBH sẽ mặc nhiên chấm dứt hiệu lực vào ngày kế tiếp ngày 

phải đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận mà không cần phải thông báo trước. Ngày 

29/5/2013 B2 đã phát hành thông báo số 0567/2013-BMBN/BT về việc chấm dứt 

HĐBH số PFF/00553413 theo Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Việc phát hành 

thông báo này hoàn toàn phù hợp với các quy định pháp luật về kinh doanh bảo 

hiểm và là một trong các bước thực hiện trước khi tiến hành thu hồi hóa đơn từ T 

và hủy hóa đơn GTGT đã xuất theo quy định của cơ quan thuế.  

Về yêu cầu tiền lãi chậm thanh toán: B2 không chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của T yêu cầu B2 thanh toán khoản tiền lãi chậm trả theo lãi suất cơ bản của 

ngân hàng Nhà nước từ ngày thụ lý vụ án đến ngày xét xử tính tròn là: 

5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng), vì: Tổn thất của T xảy ra ngày 25/5/2013 

không phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của B2; tại Đơn chào bảo hiểm hoàn toàn 

không có bất kỳ nội dung hay thỏa thuận nào liên quan về khoản tiền phạt hoặc lãi 

suất do chậm thanh toán… Do vậy, B2 cho rằng: việc T kháng cáo yêu cầu B2 

phải thanh toán khoản tiền lãi chậm trả là không phù hợp với quy định pháp luật 

nói chung và pháp luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng, nên không có cơ sở để xem 

xét chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến đã đánh giá 

việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 

phán và của Hội đồng xét xử ở cấp phúc thẩm là đúng quy định của pháp luật. Việc 

chấp hành pháp luật của các đương sự như nguyên đơn, bị đơn và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan là nghiêm túc trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của đương sự. Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát nhận định rằng Tổng công ty B 

và Công ty T đều có lỗi và phải chịu trách nhiệm với tỷ lệ 50/50 nên đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, xử: sửa một phần bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 

06/2018/KDTM-ST ngày 17/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố B theo hướng 

buộc Tổng công ty B phải thanh toán trả công ty T một nửa tổng số tiền thiệt hại 

theo kết luận giám định là 6.907.715.500 đồng và lãi suất chậm thanh toán số tiền 
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này theo lãi suất ngân hàng nhà nước quy định từ khi thụ lý vụ án đến ngày xét xử 

sơ thẩm; Về tiền chi phí giám định: Tổng công ty B và Công ty T mỗi bên phải 

chịu ½ số tiền chi phí giám định 557.420.073 đồng là 228.710.036 đồng; Về tiền 

án phí: mỗi bên phải chịu ½ tiền án phí sơ thẩm và phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ được xem xét tại phiên toà, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử thấy: 

Xét lý do kháng cáo nguyên đơn đưa ra là: Nội dung quyết định của bản án 

sơ thẩm chưa phù hợp với các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án, không 

khách quan và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của nguyên đơn. Đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, sửa nội dung phần quyết định của bản án sơ 

thẩm tuyên buộc Tổng công ty cổ phần B phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 

bảo hiểm là 13.815.218.431đ, tiền lãi chậm thanh toán là 5.000.000.000đ và chi 

phí giám định là 457.420.073đ, Hội đồng xét xử thấy: 

[1] Xét tính pháp lý của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm (Đơn bảo hiểm): 

[1.1] Về hình thức, nội dung của đơn bảo hiểm: Theo quy định tại Điều 570 

Bộ luật dân sự 2005 quy định về hình thức của hợp đồng bảo hiểm thì hợp đồng 

bảo hiểm lập thành văn bản, giấy bảo hiểm có chữ ký của bên mua bảo hiểm là bộ 

phận không tách rời của hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn 

bảo hiểm là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.  

Tại điều 12, 13, 14 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về hợp đồng bảo 

hiểm, nội dung của hợp đồng bảo hiểm, hình thức của hợp đồng bảo hiểm thì đơn 

bảo hiểm trên đã tuân thủ các điều kiện theo quy định, đơn bảo hiểm là bằng chứng 

giao kết hợp đồng bảo hiểm.  

[1.2] Mặt khác, trước ngày 25/3/2013 giữa Công ty T và Công ty B2 đã ký 

kết với nhau Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt số AD 0050/111 ngày 

9/12/2011 có thời hạn 01 năm kể từ ngày 09/12/2011 đến ngày 09/12/2012. Sau 

khi hết thời hạn của hợp đồng bảo hiểm trên dù T vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm 

nhưng chỉ được cấp đơn bảo hiểm số PFF/00553413, không ký hợp đồng bảo hiểm 

mới hay phụ lục, gia hạn hợp đồng bảo hiểm đã ký. Đồng thời tại thời điểm đó, các 

tài sản của T đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, 

Chi nhánh B1 và Ngân hàng bắt buộc doanh nghiệp phải mua bảo hiểm cho tài sản 

thế chấp thì mới được chấp nhận vay vốn. Nên sau khi hợp đồng bảo hiểm trên hết 

hiệu lực thì hai bên lại tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng việc cấp đơn bảo hiểm 

ngày 25/3/2013 và đã sửa đổi, bổ sung người được thụ hưởng là Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh B1. Điều này thể hiện mong muốn của 
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cả hai bên cùng hợp tác với nhau để giao kết hợp đồng bảo hiểm (Đơn bảo hiểm) 

trên thực tế. 

Mặt khác, theo quy định tại Điều 570 Bộ luật dân sự 2005 và điều 12, 13, 14 

Luật Kinh doanh bảo hiểm thì giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm là 

bằng chứng của việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Mặc dù, T không gửi phần xác 

nhận cho B2 cũng là một thiếu sót, nhưng đã được phía B2 chấp nhận nên đã phát 

hành bộ đơn bảo hiểm gửi kèm thông báo thu phí và xuất hóa đơn cho Công ty T 

vào ngày 27/3/2013. Công ty T xác nhận đã nhận được bộ đơn bảo hiểm và các 

giấy tờ trên vào ngày 27/3/2013 . Do vậy, đơn bảo hiểm số PFF/00553413 ngày 

25/3/2013 là căn cứ xác định đây là giao kết hợp đồng bảo hiểm, B2 cho rằng bộ 

đơn đó chỉ là chào bảo hiểm là không có căn cứ. 

 [2] Xét về vấn đề nộp phí bảo hiểm: Tại điều 17, 18 Luật Kinh doanh bảo 

hiểm quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền và nghĩa 

vụ của bên mua bảo hiểm thì B2 được quyền thu phí đúng theo thông báo nộp phí, 

nghĩa vụ của T phải nộp phí theo thông báo. Tuy nhiên, hai bên không có thỏa 

thuận nào khác về việc chậm nộp phí, khoản phí mà T phải nộp theo thông báo là 

ngày 25/3/2013 nhưng thông báo nộp phí ngày 27/3/2013 Công ty T mới nhận 

được, do vậy T không thể nộp phí theo thông báo là ngày 25/3/2013.  

Căn cứ vào Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt đi kèm đơn bảo 

hiểm ngày 25/3/2013 tại khoản 3 mục 1,2 Điều VIII quy định: “Người được bảo 

hiểm thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm cho B2 trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày 

chấp nhận bảo hiểm theo HĐBH và nếu vi phạm thời hạn cam kết thanh toán phí 

thì phạm vi bảo hiểm nêu trong HĐBH sẽ bị hủy bỏ”. Điều này cho thấy B2 xuất 

hóa đơn, ghi nhận doanh thu đồng nghĩa với việc B2 đã phát sinh phí bảo hiểm cần 

phải thu và chấp nhận cho T có nghĩa vụ thanh toán phí  đầy đủ cho B2 trong vòng 

30 ngày kể từ ngày thanh toán phí ghi trên đơn bảo hiểm, nhưng hết thời hạn 30 

ngày 25/3/2013 T không nộp phí, do vậy đơn bảo hiểm ngày 25/3/2013 không phát 

sinh trách nhiệm bảo hiểm và đơn bảo hiểm đó đương nhiên hết hiệu lực vào ngày 

kế tiếp.  

Ngày 25/3/2013 B2 đã chấp nhận bảo hiểm cho T, hai bên không có thỏa 

thuận nào khác về việc nợ phí bảo hiểm, vậy tiền phí là phải nộp vào ngày 

25/4/2013, tức là sau 30 ngày kể từ ngày thông báo in trên đơn bảo hiểm theo Quy 

tắc bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm, nhưng T đã không nộp nên không phát 

sinh trách nhiệm bảo hiểm. 

 [3] Vấn đề ủy nhiệm chi của T: Ngày 24/5/2013 T có ủy nhiệm chi cho 

Ngân hàng đầu tư B1 chi số tiền 50.825.000đ nộp phí bảo hiểm, ngày 27/5/2013 

ngân hàng mới chuyển số tiền phí trên cho B2. Vậy số tiền này được T chuyển đến 

cho B2 sau khi sự kiện cháy ngày 25/5/2013 xảy ra, nên B2 không chấp nhận việc 
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nộp phí và hoàn trả lại T khoản phí ngày 29/5/2013 và không phát sinh trách 

nhiệm bảo hiểm là có căn cứ. 

[4] Về việc xuất hóa đơn GTGT ngày 27/3/2013: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 09 ngày 21/1/2011 

của Bộ Tài chính quy định “Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm phát sinh 

trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm theo quy định của 

luật KDBH, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền hoặc thời 

điểm doanh nghiệp bảo hiểm xuất hóa đơn bán hàng”.  

Sau ngày 27/3/2013, B2 đã kê khai Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh qua mạng đối 

với hóa đơn GTGT, kể từ ngày kê khai cho đến nay B2 không có việc điều chỉnh 

hóa đơn hay hủy hóa đơn. Ngày 25/5/2013 là ngày phát sinh sự kiện cháy tại T, 

như vậy việc B2 xuất hóa đơn chỉ là ghi nhận doanh thu đối với cơ quan thuế, để 

thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, việc xuất hóa đơn B2 có quyền điều chỉnh trong 

thời gian tiếp theo như giảm doanh thu, hủy hóa đơn…Đến nay, B2 chưa điều 

chỉnh là thiệt hại cho doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm với cơ quan thuế, việc 

xuất hóa đơn và B2 chưa hủy hóa đơn hay giảm doanh thu nó không liên quan đến 

việc nợ phí của T, không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của đơn bảo hiểm. Việc B2 

gửi hóa đơn GTGT thể hiện hợp đồng bảo hiểm giữa T và B2 đã được ký kết. 

Từ những căn cứ và nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy việc Tòa án 

cấp sơ thẩm đã tuyên bác đơn khởi kiện của Công ty T đối với Tổng công ty cổ 

phần B là phù hợp với các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án và các quy 

định pháp luật. Do vậy, kháng cáo của Công ty T đề nghị sửa án theo hướng chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không được chấp nhận, cần giữ nguyên 

quyết định của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, trong bản án phần áp dụng pháp luật 

cấp sơ thẩm lại áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2014 và căn cứ Nghị định 

326 của Chính phủ qui định về án phí, lệ phí Tòa án là chưa chính xác cần chỉnh 

sửa lại.  

Về án phí: Do kháng cáo của Công ty T không được chấp nhận nên phải 

chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 147, Điều 148; Khoản 2 Điều 308 và Điều 309 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015; 

Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 06/2018/KDTM-ST ngày 17 

tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố B. 

Áp dụng Điều 569, 570 Bộ luật dân sự năm 2005; 

124



Áp dụng các Điều 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 

2000; Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 và Thông tư số 

125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về án 

phí và lệ phí Tòa án, xử:  

Bác đơn khởi kiện của Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh 

doanh xốp nhựa T yêu cầu Tổng công ty cổ phần B chi trả tiền bảo hiểm là 

13.815.431.000đ (Mười ba tỷ, tám trăm mười năm triệu, bốn trăm ba mốt nghìn 

đồng) và tiền chậm thanh toán tiền bảo hiểm theo lãi suất cơ bản của ngân hàng 

nhà nước từ ngày thụ lý vụ án đến ngày xét xử tính tròn là 5.000.000.000đ (Năm tỷ 

đồng). 

Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh doanh xốp nhựa T phải 

chịu 126.815.218đ (Một trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm mười lăm nghìn, hai 

trăm mười tám đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Được trừ số tiền dự 

phí đã tạm nộp tại biên lai số AA/2012/05486 ngày 23/9/2013 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố B, tỉnh Bắc Ninh.  

Về chi phí giám định: Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh 

doanh xốp nhựa T phải chịu 457.420.073đ phí giám định (Xác nhận Công ty T đã 

nộp đủ số phí trên cho Công ty cổ phần điều chỉnh Việt - VIET ADJUSTER JSC). 

Về án phí phúc thẩm: Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất kinh 

doanh xốp nhựa T phải chịu 2.000.000đ án kinh doanh thương mại phúc thẩm. Xác 

nhận đã nộp 2.000.000đ tiền tại biên lai số 0004958 ngày 30/8/2018 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố B. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- TAND thành phố B; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Nguyễn Đắc Dũng 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 173/2018/KDTM-PT. 

Ngày 30/11/2018. 

“V/v tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Ngọc Thành. 

Các Thẩm phán: ông Nguyễn Đình Tiến và ông Hoàng Minh thành. 

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thu Huyền- Thư ký Toà án nhân dân 

TP Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội: bà Nguyễn Thị Hoa- Kiểm 

sát viên. 

Trong các ngày 27/11/2018 và 30/11/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà 

Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 

61/2018/TLPT- KDTM ngày 18/06/2018 về việc tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm do 

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2018/KDTM- ST ngày 08/12/2017 của 

Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bị kháng cáo, theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số 483/2018/QĐXX- PT ngày 01/11/2018, giữa: 

Nguyên đơn: Công ty cho thuê tài chính BIDV SM (tên cũ là Công ty cho 

thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng TMCP đầu tư và PTVN. Tên gọi cũ 

khác là Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng đầu tư và 

PTVN). 

Trụ sở: số 472- 472A- 472C NTMK, phường 2, quận 3, TP HCM; Người đại 

diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thiều S- Tổng giám đốc; Người đại diện theo ủy 

quyền: bà Chu Hiền A, bà Lưu Thùy L và bà Nguyễn Thanh N (địa chỉ tại tầng 20, 

tháp A Vincom số 191 BT, phường LĐH, quận HBT, TP HN (theo Quyết định ủy 

quyền số 352/QĐUQ ngày 30/10/2018 và số 374/QĐUQ ngày 26/11/2018) (bà Hiền 

A, bà L và bà N có mặt tại phiên tòa). 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Đặng 

Trường S- Công ty Luật TNHH AH, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội (ông S có mặt tại 

phiên tòa). 

Bị đơn: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ. 
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Trụ sở: tầng 8, Tòa nhà số 4A, phố LH, phường LH, quận BĐ, TP HN; Người 

đại diện theo pháp luật: ông Bùi Xuân T- Tổng giám đốc; Người đại diện theo ủy 

quyền: ông Lê Ngọc H, bà Đặng Thị Mai H, bà Phạm Thị Thúy H và ông Trần Văn S- 

theo Giấy ủy quyền số 361/PTI-PCKSNB ngày 30/11/2017 (ông H, bà H, bà H và ông 

S có mặt tại phiên tòa). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: 

- Luật sư Nguyễn Hoàng H- Văn phòng luật sư Ng.Hoàng H và Cộng sự, thuộc 

Đoàn luật sư TP Hà Nội (ông H có mặt tại phiên tòa). 

- Các Luật sư Trịnh Anh D, Đậu Thị Thúy H, Vũ Anh Đ và Vũ Tuấn A- Văn 

phòng Luật sư T, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội (bà H có mặt tại phiên tòa, ông D, 

ông Đ và ông Tuấn A vắng mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH vận tải biển MH 

Trụ sở: số 275, khu 3, thị trấn DĐ, huyện TT, tỉnh TB; Người đại diện theo 

pháp luật: ông Lê Mạnh H- Chủ tịch Hội đồng thành viên (ông H có đơn xin xét xử 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người đại diện 

hợp pháp của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 12/10/2011, các bên gồm Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân 

hàng đầu tư và PTVN (nay là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và PTVN, sau đây gọi tắt là nguyên đơn), Tổng công ty cổ phần bảo 

hiểm BĐ (sau đây gọi tắt là bị đơn) và Công ty TNHH vận tải biển MH (sau đây tắt 

gọi là người liên quan) đã ký Hợp đồng bảo hiểm tàu biển số 00000001A/HD/025-

KDTB/TT.1.1/2011 ngày 12/10/2011 (sau đây gọi tắt là Hợp đồng bảo hiểm số 1A) 

với nội dung gồm: 

Tài sản bảo hiểm là tàu “MH 26- BIDV” (sau đây gọi tắt là tàu MH) là tàu vận 

tải biển vỏ thép, chở hàng khô, hạn chế cấp 3 trọng tải toàn phần 1.992,20 DWT (tài 

sản này được nguyên đơn cho người liên quan thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê 

tài chính số 07/2788- 02705/HĐCTTC ký giữa hai bên ngày 25/7/2007). 

Số tiền bảo hiểm thân tàu là 13.000.000.000 đồng. Phí bảo hiểm thân tàu bao 

gồm giá trị tham gia bảo hiểm là 13.000.000.000 đồng, phí bảo hiểm cụ thể đã bao 

gồm VAT là 78.650.000 đồng, việc thanh toán phí bảo hiểm được các bên thỏa thuận 

cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm số 1A. Nội dung các điều khoản khác đươc các bên ghi 

nhận cụ thể theo Hợp đồng bảo hiểm số 1A. 

 Nguyên đơn và người liên quan đã thực hiện đầy đủ việc thanh toán phí bảo 

hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký giữa các bên. Trên cơ sở Hợp đồng bảo hiểm số 

1A đã ký giữa các bên, bị đơn đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu số 0000879 

ngày 26/9/2011. 
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Về nội dung vụ việc dẫn đến tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm: ngày 31/10/2011, 

tàu MH chở khoảng 1.500 tấn hàng từ cảng Đà Nẵng đi cảng Hải Phòng. Khi đến 

vùng biển vịnh Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xảy ra tai nạn. 

Người liên quan đã thông báo ngay sự việc cho nguyên đơn, bị đơn và các đơn vị liên 

quan khác phối hợp xử lý vụ việc. 

 Theo thông báo của người liên quan, đại diện bị đơn và đại diện Công ty CP 

Giám định Asiacontrol (sau đây gọi tắt là Công ty Asiacontrol) đã tiến hành làm việc 

và xác nhận về việc tàu MH bị tai nạn và lên phương án đưa tàu lên cạn để giám định 

tình trạng tổn thất. Trên cơ sở ghi nhận của các bên về thực trạng tai nạn của tàu MH 

và phương án cứu hộ, ngày 08/11/2011 người liên quan đã ký Hợp đồng kinh tế số 27-

2011/HĐKT-GH với Công ty TNHH MTV Giang Hải (sau đây gọi tắt là Công ty 

Giang Hải) để thực hiện các công việc liên quan đến việc cứu hộ tàu. Tổng giá trị của 

hợp đồng này là 1.150.000.000 đồng đã bao gồm VAT. Để hỗ trợ việc cứu hộ tàu, bị 

đơn đã ứng tổng số tiền là 530.000.000 đồng cho người liên quan thực hiện việc này. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do phát sinh nhiều vấn đề chưa lường trước được 

trong việc cứu hộ tàu, vì vậy đơn vị cứu hộ là Công ty Giang Hải đã không thể thực 

hiện được toàn bộ cộng việc cứu hộ.  

Ngày 20/6/2012, người liên quan đã ký Hợp đồng kinh tế số 09/2012/HĐKT 

với Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt (sau đây gọi tắt là Công ty Cửa Việt) với giá trị 

Hợp đồng là 1.200.000.000 đồng nhằm tiếp tục thực hiện công việc thi công kéo tàu 

MH ra khỏi vùng mắc cạn. Ngày 24/7/2012, người liên quan (theo sự ủy quyền của 

nguyên đơn) và Công ty Cửa Việt đã tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý 

Hợp đồng số 09/2012/HĐKT xác nhận việc cứu hộ và kéo tàu MH đã hoàn tất; tàu đã 

được đưa về nơi neo đậu an toàn tại cảng Cửa Việt thuộc tỉnh Quảng Trị. 

Tiếp đó các bên đã bàn bạc để đưa ra phương án giải quyết tổn thất tàu MH 

theo Biên bản làm việc ngày 12/9/2012 giữa đại diện nguyên đơn, bị đơn, người liên 

quan và Công ty Cửa Việt. Tại Biên bản này, đại diện bị đơn cũng đưa ra cam kết “sẽ 

phối hợp với đơn vị giám định sớm tiến hành giám định tổn thất của tàu”. Tuy nhiên, 

sau đó bị đơn đã không tiếp tục tham gia trong việc xử lý tàu MH mặc dù nguyên đơn 

cũng như người liên quan đã nhiều lần liên hệ, đôn đốc về việc này. Ngày 08/10/2012, 

bị đơn có Công văn số 4420/PTI-HH (sau đây gọi tắt là Công văn số 4420) thông báo 

từ chối bồi thường sự cố mắc cạn tàu MH vì lý do tàu MH thiếu đại phó. 

Do bị đơn không hợp tác trong quá trình giải quyết bồi thường đồng thời đã đưa 

ra văn bản chính thức về việc từ chối bồi thường. Nhận thấy nếu tiếp tục kéo dài thời 

gian xử lý tài sản sẽ gây thêm nhiều tổn thất, thiệt hại, vì vậy nguyên đơn phối hợp 

cùng người liên quan đã thuê tổ chức định giá và bán tài sản thông qua tổ chức bán 

đấu giá. Nguyên đơn đã gửi Công văn số 68/CV- QHKH2 ngày 03/12/2012 (sau đây 

dọi tắt là Công văn số 68) cho bị đơn thông báo về phương án xử lý tài sản và nêu rõ là 

chậm nhất đến ngày 06/12/2012 nếu không nhận được ý kiến trả lời của bị đơn, 

nguyên đơn sẽ tiến hành xử lý tài sản (coi như bị đơn đã đồng ý với việc này). Số tiền 

bán tài sản thu được là 2.770.000.000 đồng, trong đó số tiền thực thu còn lại là 

1.497.900.000 đồng và chi phí cho việc xử lý là 1.272.100.000 đồng (bao gồm chi phí 
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đấu giá, chi phí thuê lai dắt tàu, chi phí quảng cáo, chi phí trông coi tàu và chi phí định 

giá). Trước đó người liên quan đã ứng trước 200.000.000 đồng chi phí cứu hộ cho 

Công ty Cửa Việt. 

Qua sự việc nêu trên, nguyên đơn nhận thấy việc bị đơn đưa ra lý do từ chối bồi 

thường bảo hiểm là không xác đáng bởi các lẽ sau: 

Việc thiếu đại phó là do nguyên nhân khách quan. Dựa theo lời khai của thuyền 

trưởng tàu MH thì sau khi tàu được Cảng vụ Đà Nẵng cấp giấy phép rời cảng thì đại 

phó đột ngột bị đau bụng nên không thể tiếp tục hành trình. Theo chức năng nhiệm vụ 

của mình, thuyền trưởng đã chuyển đại phó lên bờ để chữa bệnh và tiếp tục hành trình, 

việc này phù hợp với điểm a khoản 9 Điều 8 Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT 

ngày 16/12/2008 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký 

thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam của Bộ trưởng- Bộ Giao thông vận tải. 

Mặt khác, việc thiếu đại phó trên tàu không có mối quan hệ nhân quả, không phải là 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc tàu MH bị tại nạn và tổn thất. 

Lý do “thiếu chức đại phó” được bị đơn căn cứ theo Báo cáo điều tra tai nạn 

hàng hải số 522/CVHHTTH ngày 15/12/2011 của Cảng vụ Thừa Thiên Huế (sau đây 

gọi tắt là Báo cáo điều tra số 522). Như vậy, sau thời gian dài (gần 10 tháng) thì bị đơn 

mới có Công văn trả lời nêu rõ quan điểm của mình và đưa ra lý do nêu trên. Trong 

thời gian này, những tổn thất và phát sinh rủi ro trong việc cứu hộ tàu MH (như hỏng 

hóc, xuống cấp… đối với tàu) là không thể tránh khỏi. 

Chứng thư giám định tổn thất của Công ty Asiacontrol số 20110046/ĐNG ngày 

12/8/2013 (sau đây gọi tắt là Chứng thư giám định số 46) kết luận nguyên nhân tai nạn 

do nguyên nhân khách quan. 

Bởi các lẽ trên, nguyên đơn làm đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải chịu trách 

nhiệm và thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

- Chịu trách nhiệm về việc gây ra sự chậm trễ do sự thiếu tích cực của mình 

trong việc cứu hộ tàu MH. 

- Bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm là 13.000.000.000 đồng cho nguyên đơn 

(là người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm). 

Việc khấu trừ đối với khoản bồi thường này, nguyên đơn tạm tính như sau: 

Tổng số tiền được bảo hiểm là 13.000.000.000 đồng. 

- Số tiền được khấu trừ là 130.000.000 đồng tiền còn lại của bị đơn đã ứng 

trước để cứu hộ tàu (bị đơn đã ứng trước 530.000.000 đồng trừ đi chi phí cứu hộ tàu 

phải trả cho Công ty Giang Hải là 400.000.000 đồng). 

- 1.297.900.000 đồng (là số tiền bán tài sản qua trung tâm đấu giá là 

2.770.000.000 đồng trừ chi phí xử lý tài sản là 1.472.100.000 đồng). 

Số tiền nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thực trả sau khi đã khấu trừ các khoản 

hợp lý là 11.572.100.000 đồng. 

129



 

Lãi phát sinh do nghĩa vụ chậm bồi thường và lãi chậm trả trong quá trình thi 

hành án. 

Ngày 19/9/2017, nguyên đơn có Đơn khởi kiện sửa đổi với nội dung sửa đổi 

mục họ và tên người khởi kiện theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của 

nguyên đơn cùng giấy ủy quyền tham gia tố tụng của người có thẩm quyền. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: 

Về việc ký kết Hợp đồng bảo hiểm số 1A và sự kiện tai nạn tàu MH, bị đơn 

thống nhất nội dung với nguyên đơn. Bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm từ chối bồi 

thường theo tinh thần nội dung Công văn số 4420, bởi các căn cứ sau: 

Căn cứ vào Báo cáo điều tra số 522 được lập bởi Cảng vụ Thừa Thiên Huế, 

tại mục 2 Phần VI đã xác định nguyên nhân tai nạn. 

Căn cứ Báo cáo giám định của Công ty Asiacontrol tàu MH tại thời điểm 

giám định ngày 07/11/2011 theo lời khai báo cáo của chủ tàu, tàu có đầy đủ thuyền 

viên và đại phó là ông Trần Trung; Báo cáo giám định sơ bộ ngày 02/6/2012 và ngày 

19/9/2012 của Công ty AsiaControl về việc thiếu đại phó trên tàu MH tại thời điểm 

tàu MH xảy ra tai nạn. 

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 50, khoản 1 Điều 58 và khoản 1 Điều 246 Bộ 

luật hàng hải quy định về nghĩa vụ của thuyền trưởng, về trách nhiệm của chủ tàu đối 

với thuyền bộ quy định miễn trách nhiệm đối với người bảo hiểm. Căn cứ vào Điều 45 

Quyết định số 66/2005/QĐ- BGTVT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định 

biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam về khung định biên an toàn tối thiểu cho 

tàu biển Việt Nam. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định nghĩa vụ 

của bên mua bảo hiểm (việc đại phó Trần Trung rời tàu ngay khi xuất bến sáng ngày 

31/10/2011, phía chủ tàu không báo cáo cho doanh nghiệp bảo hiểm là vi phạm điều 

khoản này). Căn cứ vào Hợp đồng bảo hiểm số 1A và Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối 

với tàu hoạt động trên biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam do bị đơn 

ban hành năm 2008 (sau đây gọi tắt là Quy tắc bảo hiểm thân tàu). Như vậy, bị đơn 

cho rằng, do đại phó không hoàn thành nhiệm vụ nên không thể phát hiện ra những 

“vết nứt bên nạn trái của tàu” trước khi tàu rời cảng và điều này có thể là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn đến tổn thất của tàu MH. 

Đồng thời bị đơn cho rằng, ông Lê Mạnh H vừa là người đại diện theo pháp 

luật của người liên quan, vừa là thuyền viên của tàu MH với chức danh máy trưởng có 

mặt trên tàu MH vào ngày 31/10/2011. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn số 

A0539.E3 ngày 04/3/2008 của ông Lê Mạnh H ghi ngày sinh 19/5/1955, chức danh 

máy trưởng tàu dưới 750 KW có thời hạn từ ngày đến ngày 04/3/2013. Giấy tờ tùy 

thân của ông H ghi ngày sinh là 08/8/1954. Bị đơn cho rằng bằng máy trưởng của ông 

H là không phải của ông H vì lý do nội dung ghi trên bằng không đúng ngày tháng 

năm sinh của ông H. 
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Từ các trích dẫn nêu trên, bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm từ chối bồi thường 

và đề nghị Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn với lý do là tàu MH không 

đủ khả năng hoạt động (hay nói cách khác, tàu không đủ khả năng an toàn đi biển theo 

quy định của Bộ luật hàng hải và các văn bản hướng dẫn thi hành) do thiếu đại phó và 

không đủ điều kiện tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật. Đồng thời máy trưởng không có bằng 

hoặc chứng chỉ theo quy định. 

Bị đơn đề nghị Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Về Hợp đồng bảo hiểm số 1A và diễn biến tai nạn của tàu biển MH người liên 

quan thống nhất lời khai với nguyên đơn. Với tư cách là người sử dụng tàu MH, trước 

khi rời cảng Đà Nẵng đi Hải Phòng, tàu MH do người liên quan khai thác sử dụng 

(theo Hợp đồng cho thuê tài chính) có đầy đủ khả năng đi biển. Tàu MH là tàu đóng 

mới 100% tại Việt Nam và được cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực 

Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số 2067/ĐK-2009.HP ngày 

03/4/2009. Tàu có đầy đủ các hồ sơ đăng kiểm kỹ thuật phù hợp, được cơ quan có 

thẩm quyền cấp và còn hiệu lực, cụ thể: 

Giấy chứng nhận khả năng đi biển do Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 

24/6/2011 có hiệu lực đến ngày 28/3/2012, trong đó có nêu rõ ngày lên đà để đăng 

kiểm lại lần tới là 28/3/2012 (tại thời điểm xảy ra tại nạn thì khoảng 5 tháng sau tàu 

mới phải lên đà kiểm tra sửa chữa). Ngoài ra, tàu còn có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu 

khác của cơ quan chức năng khác cung cấp như sau: Giấy chứng nhận định biên an 

toàn tối thiểu số 1280/ĐKTB.HP/2009 ngày 03/4/2009 do Cơ quan đăng ký tàu biển 

và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 03/4/2009; Giấy chứng nhận cấp tàu do 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 19/8/2009 có hiệu lực đến ngày 28/3/2014; Giấy 

chứng nhận dung tích quốc tế 1969 do cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 19/8/2009; 

Giấy chứng nhận mạn khô do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp ngày 28/3/2009 có hiệu 

lực đến ngày 28/3/2014; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện 

do Cục tần số cấp ngày 15/02/2011 có hiệu lực đến ngày 24/02/2012; Giấy chứng 

nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp 

ngày 28/3/2009 có hiệu lực đến ngày 28/3/2014. 

Người liên quan đã thực hiện việc mua bảo hiểm đầy đủ cho tài sản thuê tài 

chính qua bị đơn và thực hiện việc đóng phí bảo hiểm theo quy định của hợp đồng. 

Người liên quan đã đóng được một kỳ thì tàu đã xảy ra tai nạn và có sự tranh chấp với 

bị đơn. Chúng tôi cam kết sẽ đóng nốt 03 kỳ thanh toán theo nội dung của Hợp đồng 

bảo hiểm. Do điều kiện khách quan, tàu MH bị tai nạn vì vậy lâm vào hoàn cảnh kinh 

tế vô cùng khó khăn. Người liên quan hoàn toàn nhất trí với việc nguyên đơn khởi 

kiện bị đơn, yêu cầu đơn vị bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường.  

Ông Lê MH vừa là người đại diện theo pháp luật của người liên quan vừa là 

thành viên của tàu biển MH  với tư cách máy trưởng tham gia chuyến đi ngày 

31/10/2011. Với tư cách là nhân chứng có mặt trên tàu MH, ông Hà có lời khai:  
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Ông Hà được Cục hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn số A0539.E3 ngày 04/3/2008 ghi nhận Lê MH sinh ngày 19/5/1955, chức danh 

máy trưởng tàu dưới 750 KW. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn nêu trên ghi 

nhầm ngày sinh của ông. Giấy tờ tùy thân của ông ghi ngày sinh là 08/8/1954. Việc 

ngày sinh của ông ghi trên Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn khác với giấy tờ 

tùy thân là do sự nhầm lẫn của Cục hàng hải Việt Nam đơn vị cấp Giấy. Ông đã nhiều 

lần làm đơn gửi cơ quan chuyên môn yêu cầu đính chính lại ngày sinh trên Giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn nhưng chưa được sự chấp thuận của Cục hàng hải 

Việt Nam. Hiện nay ông có làm đơn đề nghị Công an thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình xác nhận cho ông là Lê MH sinh ngày 08/8/1954 (có ảnh dán 

kèm) trong Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương xác nhận và Lê MH được ghi 

sinh ngày 19/5/1955 trên Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn là cùng một người. 

Ông khẳng định Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn số A0539.E3 ngày 

04/3/2008 do Cục hàng hải cấp cho ông là đúng và có thật.  

Về sự có mặt của ông trên tàu MH, ông thừa nhận có tham gia đi biển trên tàu 

MH ngày 31/10/2011 xuất phát từ cảng Đà Nẵng đi cảng Hải Phòng với tư cách vừa là 

người đại diện theo pháp luật của người liên quan (chủ thuê tàu) vừa là máy trưởng. 

Tại cảng Đà Nẵng, tàu MH đã làm đầy đủ thủ tục rời cảng theo đúng quy định của 

pháp luật. Tàu MH phải đảm bảo định biên an toàn trước khi rời cảng, đảm bảo về mặt 

kỹ thuật và đầy đủ về mặt thuyền bộ. Chúng tôi phải có bản khai chung của thuyền 

trưởng theo yêu cầu của Cảng vụ về kỹ thuật cũng như thuyền viên. Cán bộ cảng vụ 

trực tiếp xuống kiểm tra tàu MH xem xét lại các nội dung trên bản khai báo đảm bảo 

tàu MH có đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật, về thuyền viên (đủ thuyền bộ, kiểm tra sự có mặt 

cùng giấy tờ bằng cấp của thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, sỹ quan máy, sỹ quan 

boong, thủy thủ, trực ca máy, các thuyền viên).  

Sau khi kiểm tra, Cảng vụ Đà Nẵng cấp Giấy phép rời cảng số 01122005.CV 

ngày 31/10/2011. Tàu MH rời cảng lúc 8 giờ ngày 31/10/2011 có đầy đủ thuyền viên. 

Ông khẳng định ông Trần Trung đại phó có mặt trên tàu tại thời điểm tàu rời cảng Đà 

Nẵng. Tàu rời cảng Đà Nẵng được khoảng 30 phút thì sức khỏe của ông Trần Trung 

có vấn đề và càng lúc có biểu hiện xấu đi. Thuyền trưởng có trao đổi với ông quyết 

định cho ông Trần Trung vào bờ để cấp cứu y tế vì điều kiện trên tàu không có khả 

năng chữa trị cho ông Trung. Theo quyết định của thuyền trưởng ông đã cho thuê tàu 

nhỏ cho ông Trần Trung vào bờ để cấp cứu và chữa trị. Ông và thuyền trưởng có dự 

định sẽ đến Cảng vụ tiếp theo gần nhất là cảng Chân Mây để có báo cáo bằng văn bản 

với cơ quan chức năng, nguyên đơn, bị đơn báo cáo tình hình thực tế của tàu và xin bổ 

sung thay thế đại phó cho tàu MH. Nhưng không may khi chưa kịp đến cảng Chân 

Mây thì tàu MH đã gặp sự cố như nội dung đã tranh chấp trong vụ án. 

Đối với toàn bộ thuyền bộ trên tàu MH, do đặc thù làm việc của vùng miền nơi 

ông sống ở tỉnh Thái Bình, ông không ký hợp đồng lao động dài hạn với thuyền bộ mà 

thuê lao động theo từng chuyến đi. Người liên quan không ký hợp đồng và cũng 

không giữ được giấy tờ cá nhân hay bằng cấp của thuyền bộ đã từng làm việc trên tàu 

MH. Cụ thể đối chuyến đi của tàu MH vào ngày 31/10/2011, khi tàu gặp tại nạn, 

thuyền viên đã rời tàu xuống 02 phao bè có mang theo toàn bộ giấy tờ của tàu và 
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người bao gồm cả nhật ký hàng hải, hải đồ, các giấy chứng nhận của tàu nhưng đều bị 

sóng to đánh làm mất khi phao bị lật. Hiện nay ông Trần Trung và ông Phạm Hữu 

Hoa là thuyền trưởng tàu MH không còn làm việc cho Công ty của ông và ông không 

biết địa chỉ của ông Trung và ông Hoa. 

Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ án, tại phiên đối chất, ông có lời khai tại 

thời điểm tàu MH gặp tai nạn ông đang đi công tác tại Miền Trung, ông giải thích như 

sau: ông khẳng định lời khai hiện nay của mình là đúng sự thật. Ông có mặt tại tàu 

MH từ lúc rời cảng Đà Nẵng cho đến khi tàu gặp nạn. Ông cùng thuyền trưởng là 02 

người cuối cùng rời tàu MH lên phao bè cứu sinh. Tại tòa ông có lời khai nhầm lẫn vì 

suy nghĩ đơn giản ông là người đại diện theo pháp luật của người liên quan, là chủ 

thuê tàu không muốn thừa nhận mình là một thuyền bộ của tàu MH với tư cách là máy 

trưởng.   

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 18/2018/KDTM-ST ngày 

08/12/2017 của Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã quyết định:  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn về

việc thanh toán tiền bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm  số 01. 

2. Buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền bảo hiểm thân tàu là

11.572.100.000 đồng. 

Khi Bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành án, người phải thi hành án còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số 

tiền gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định kể 

từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc. 

3. Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn thanh toán tiền lãi

chậm trả với số tiền là 6.721.943.588 đồng. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với Bản án sơ thẩm nêu trên nguyên đơn và bị đơn kháng cáo 

một phần đối với Bản án sơ thẩm cụ thể là: 

- Nguyên đơn kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện đối với khoản tiền lãi do bị đơn chậm thanh toán tiền bồi thường. 

- Bị đơn kháng cáo đề nghị sửa Bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận 

yên cầu khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán tiền bồi thường tàu 

MH. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Nguyễn đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền bồi thường là 

11.572.100.000 và tiền lãi phát sinh do chậm trả tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm số 

tiền là 6.721.943.588 đồng. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: việc bị đơn 

từ chối trách nhiệm bồi thường là không có căn cứ. Giấy phép rời cảng do Cảng vụ Đà 

Nẵng cấp cho tàu MH là căn cứ chứng minh tàu MH đủ điều kiện an toàn cho chuyến 

đi. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào thực tế và các quy định của pháp luật 

để chấp nhận yêu cầu khởi kiện và yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày: bị đơn cung cấp thêm tài liệu là 

Bản giải trình số 4887 ngày 26/11/2018 về hành trình tàu MH vào ngày 31/10/2011 

trên Hải đồ điện tử do bị đơn tự đo vẽ. Trong vòng 03 tiếng (từ 08 giờ đến 11 giờ) tàu 

vừa rời cảng, vừa gọi thuyền nhỏ, vừa dừng tàu để chuẩn bị mọi phương tiện đưa 

người rời tàu khi đang trên biển ở điều kiện thời tiết sóng gió NE cấp 5- 6 mà thuyền 

trưởng khai lại vẫn hành trình được 20 hải lý là không đủ thời gian, cho dù thực hiện 

theo bất cứ cách nào đối với một tàu như tàu MH tại vùng biển Đà Nẵng. Đây là các 

tình tiết khách quan của vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đánh giá, các lời khai 

của nguyên đơn hoàn toàn không có căn cứ. 

Theo hành trình này thì trường hợp khi rời cảng Đà Nẵng đại phó Trần Trung 

bắt đầu bị sốt, bị đau bụng phải thuê thuyền nhỏ đưa vào bờ thì việc tàu MH chưa đi 

quá xa, đúng ra thuyền trưởng phải quyết định quay lại cảng Đà Nẵng để bổ sung 

thêm người hơn là cho tàu tiếp tục hành trình đến cảng tiếp theo là cảng Chân Mây 

dẫn đến hậu quả là tàu gặp tai nạn.    

Bị đơn vẫn giữ nguyên các yêu cầu đã trình bày tại Tòa án sơ thẩm, tại đơn 

kháng cáo và các đơn trình bày khác đã gửi cho Tòa án phúc thẩm, bị đơn không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn vì tàu MH không đủ khả năng an toàn đi biển 

theo quy định của Bộ luật hàng hải và các văn bản hướng dẫn thi hành do thiếu đại 

phó Trần Trung. Căn cứ Điều 246 Bộ luật hàng hải, bị đơn từ chối trách nhiệm bồi 

thường trong trường hợp tàu biển không đủ khả năng an toàn đi biển vào lúc bắt đầu 

chuyến đi. 

Người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày: bị đơn có 07 

chứng cứ chứng minh đại phó Trần Trung rời tàu MH ngay khi tàu xuất bến:  

- Bản tường trình ngày 14/11/2011 của ông Phạm Hữu Hoa; 

- Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải số 03/BB- VPHC ngày 

10/11/2011;  

- Chứng thư giám định số 46; 

- Báo cáo sơ bộ lần 24 của Công ty giám định lập ngày 19/9/2012 tổng hợp kết 

quả giám định tổn thất tàu MH; 

- Danh sách thuyền viên; 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải số 2504/QĐ- 

UBND ngày 03/12/2011 xử phạt đối với ông Phạm Hữu Hoa;  
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- Báo cáo điều tra tại nạn hàng hải ngày 15/12/2011 của Cảng vụ Thừa Thiên 

Huế. 

Các tài liệu trên là chứng cứ khách quan, có căn cứ và phù hợp với quy định 

của pháp luật thể hiện đại phó Trần Trung rời tàu MH ngay khi tàu xuất bến nên tàu 

MH không đủ khả năng an toàn đi biển vào lúc bắt đầu chuyến đi (do thiếu đại phó 

Trần Trung) thuộc trường hợp miễn trách nhiệm đối với người bảo hiểm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 1 Hợp đồng bảo hiểm số 1A, khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 

Điều 246 Bộ luật hàng hải. 

Giấy phép rời cảng của Cảng vụ Đà Nẵng cấp chỉ có giá trị chứng minh tàu 

MH đã hoàn thành về mặt thủ tục giấy tờ rời cảng hợp lệ chứ hoàn hoàn không có giá 

trị chứng minh Cảng vụ Đà Nẵng xác nhận tàu MH đủ khả năng an toàn đi biển theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29, khoản 1 Điều 31, khoàn 2 Điều 34 Nghị định số 

71/2006/NĐ- CP. Hơn nữa, quá trình Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án chưa thu 

thập tài liệu, chứng cứ một cách đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể khắc 

phục được, lập luận của Bản án sơ thẩm không khách quan, vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng khi mặc nhiên công nhận giá trị tổn thất là toàn bộ giá trị tàu MH mà 

không tiến hành trưng cầu giám định trong khi thực tế thiệt hại của tàu MH là tổn thất 

bộ phận chứ không phải là tổn thất toàn bộ. Như vậy, là trái quy định của Hợp đồng 

bảo hiểm và Quy tắc bảo hiểm thân tàu do bị đơn phát hành. 

Lập luận của Bản án về việc không xác định được thời điểm đại phó vắng mặt 

trên tàu từ khi nào là hoàn toàn chủ quan, không có căn cứ và trái ngược hoàn toàn với 

quy định của Chứng thư giám định số 46 và Báo cáo sơ bộ lần 24 tổng hợp kết quả 

giám định tổn thất và trái ngược với lời khai của thuyền trưởng Phạm Hữu Hoa tại 

Bản tường trình ngày 14/11/2011.   

Bản án sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không phù 

hợp với những tình tiết khách quan của vụ án, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị đơn, căn cứ khoản 1 Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét 

xử hủy Bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án 

theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và không buộc bị đơn 

phải chịu án phí sơ thẩm.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng: nguyên đơn, bị đơn kháng cáo trong thời hạn luật định và đã 

nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm nên kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn là hợp lệ. 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

trong quá trình giải quyết vụ án từ thủ tục thụ lý vụ án, thời hạn chuẩn bị xét xử và tiến 

hành phiên tòa. Thư ký đã làm đầy đủ nhiệm vụ và phổ biến nội quy phiên tòa. Tại 

phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, các đương sự đã thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật, đã được tranh luận và trình bày căn cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình. 

Xét các yêu cầu kháng cáo của các bên: 
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- Bị đơn từ chối bồi thường căn cứ vào việc tàu MH không có đủ điều kiện 

được bồi thường và không có căn cứ vào nguyên nhân tổn thất của tàu: xét Hợp đồng 

bảo hiểm số 1A được ký kết bởi 03 bên có liên quan về mặt hình thức hợp đồng tuân 

thủ đầy đủ các quy định tại Điều 224 Bộ luật hàng hải và các bên cũng không có tranh 

chấp đối với Hợp đồng này. 

Về mặt nội dung, Hợp đồng bảo hiểm số 1A ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường 

thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu MH có đầy đủ nội dung phù hợp với quy định tại 

các điều 224, 225 và 226 Bộ luật hàng hải và các điều 12, 13 Luật kinh doanh bảo 

hiểm. Vì vậy, Hợp đồng bảo hiểm số 1A có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành đối với 

các bên tham gia hợp đồng. 

Căn cứ vào Chứng thư giám định số 46 có thể xác định được nguyên nhân tổn 

thất của tàu MH là đã va phải một vật cứng không xác định trên biển. Vị trí va chạm ở 

đáy tàu nằm dưới xướng khoẻ số 6, thuộc mạn trái của hầm lái. Mặt khác, tại Báo cáo 

điều tra số 522 của Cảng vụ Thừa Thiên Huế thể hiện là nguyên nhân hầm hàng số 2 

của tàu có nhiều nước khi phát hiện tàu nghiêng là do vỏ tàu có khuyết tật tiềm ẩn tại 

các mối hàn, khi gặp sóng gió đã bị nứt mối hàn, dưới tác động của sóng gió lớn nước 

đã thấm vào hầm hàng số 2, kết hợp với tàu bị lắc ngang do gió Đông. Như vậy, phải 

xác định tàu có những khuyết tật mà người được bảo hiểm không thể nhận thấy được.  

Việc bị đơn cho rằng không có mặt đại phó, đại phó không hoàn thành nhiệm 

vụ nên không thể phát hiện ra những vết nứt bên mạn trái của tàu trước khi tàu rời cảng 

là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất của tàu MH là không có căn cứ, bởi trước khi 

rời cảng Đà Nẵng đi Hải Phòng, tàu MH có đầy đủ khả năng đi biển. Tàu MH là tàu 

đóng mới 100% tại Việt Nam và được cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu 

vực Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số 2067/ĐK-2009.HP ngày 

03/4/2009. Tàu có đầy đủ các hồ sơ đăng kiểm kỹ thuật phù hợp, được cơ quan có 

thẩm quyền cấp và còn hiệu lực hơn nữa tàu đã được Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng cấp 

phép rời cảng theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 67 Bộ luật hàng hải.  

Ngoài ra, bị đơn cho rằng tàu MH thuộc điều khoản loại trừ trách nhiệm của 

Quy tắc bảo hiểm và miễn trách nhiệm của người bảo hiểm theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 246 Bộ luật hàng hải, theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ thấy rằng 

căn cứ bị đơn đưa ra để từ chối trách nhiệm bồi thường đối với tàu MH là không có cơ 

sở và đối lập hoàn toàn với quy định tại điều luật trên, bởi khi rời cảng tàu MH có đủ 

điều kiện và khả năng an toàn cũng như định biên an toàn tối thiểu cho tàu biển Việt 

Nam. Việc tàu MH thiếu đại phó tại thời điểm tàu bị mắc cạn tại vùng biển vịnh Lăng 

Cô và đã bị xử phạt hành chính đối với ông Phạm Hữu Hoa là thuyền trưởng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 48/2011 ngày 21/6/2011, xét thấy việc thiếu đại 

phó Trần Trung là lý do khách quan thuộc trường hợp bất khả kháng không phải là 

nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn của tàu bởi theo Chứng thư giám định số 46, thì 

nguyên nhân tổn thất là do tàu MH đã va phải một vật cứng không xác định trên biển, 

điều này phù hợp với quy định của điểm a khoản 1 Điều 246 Bộ luật hàng hải là khi 

xảy ra các tình huống không thể tránh khỏi, thì người bảo hiểm sẽ không được miễn 

trách nhiệm bồi thường.  
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Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

đối với bị đơn về bồi thường thiệt hại là có căn cứ, do đó kháng cáo của bị đơn không 

có cơ sở để chấp nhận. 

Tại phiên toà, bị đơn xuất trình bản giải trình về hành trình tàu MH trên Hải đồ 

điện tử do bị đơn tự đo vẽ, đây chỉ là tài liệu để tham khảo, không phải do cơ quan 

chuyên môn thực hiện, cũng không phải là tình tiết mới để làm thay đổi bản chất nội 

dung vụ việc.  

Việc bị đơn cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và đề 

nghị huỷ Bản án sơ thẩm là không có căn cứ. Bởi lẽ Tòa án cấp sơ thẩm tuy thu thập 

chứng cứ chưa đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc công chứng, chứng 

thực tài liệu, chứng cứ nhưng việc thu thập chứng cứ tại cấp phúc thẩm đã khắc phục 

nên đề nghị Hội đồng xét xử không hủy Bản án sơ thẩm. 

- Đối với kháng cáo của nguyên đơn: nguyên đơn kháng cáo buộc bị đơn phải 

chịu khoản lãi suất do chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Theo quy định tại Điều 4 

Hợp đồng bảo hiểm số 1A và Điều 23 Quy tắc bảo hiểm thì hồ sơ yêu cầu bảo hiểm 

gồm có: hồ sơ khiếu nại, thời hạn bồi thường, cơ sở xác định số tiền bồi thường... Về 

hồ sơ khiếu nại nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ cho bị đơn và bị đơn đã thừa nhận 

việc này. Về thời hạn bồi thường là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ thì bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền bảo hiểm cho nguyên đơn. Quá 

thời hạn trên thì ngoài số tiền bồi thường phải thanh toán, bị đơn còn phải trả số tiền lãi 

theo lãi suất vay ngân hàng quá hạn trên số tiền bồi thường cho thời hạn chậm thanh 

toán. Như vậy, khi xảy ra tai nạn và trong trường hợp nguyên đơn được bồi thường thì 

phải có trách nhiệm bồi thường theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng và nếu chậm bồi 

thường thì phải chịu lãi suất theo thoả thuận trong Hợp đồng và theo quy định của 

pháp luật, tại Điều 576 Bộ luật dân sự năm 2005 cũng quy định về vấn đề này. Tòa án 

cấp sơ thẩm xử không chấp nhận khoản tiền lãi theo yêu cầu của nguyên đơn là không 

phù hợp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử sửa Bản án sơ thẩm, buộc bị đơn phải thanh toán cả tiền lãi đối 

với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo thoả thuận của các bên 

trong Hợp đồng và đúng theo quy định của pháp luật. 

Luật sư của bị đơn cho rằng tàu hư hỏng bộ phận thì chỉ thanh toán cho từng 

giá trị của bộ phận sửa chữa thay thế, quan điểm này của bị đơn là không phù hợp với 

thoả thuận của các bên trong Hợp đồng bảo hiểm và thực tế thiệt hại của tàu MH khi 

xảy ra tai nạn. Bị đơn đưa ra Thông tư số 23 ngày 28/7/2017 quy định về chức danh 

nhiệm vụ của thuyền viên, tuy nhiên văn bản này có hiệu lực sau thời điểm xảy ra tai 

nạn nên không được áp dụng. 

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo của 

nguyên đơn và không chấp nhận đơn kháng cáo của bị đơn, sửa một phần Bản án sơ 

thẩm theo hướng phân tích trên. Về án phí được thực hiện theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, sau khi nghe ý kiến của Kiểm sát 

viên, Hội đồng xét xử nhận định:  

Về tố tụng: nguyên đơn, bị đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn luật 

định và đã nộp tiền án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. Do vậy, kháng cáo 

của nguyên đơn và bị đơn là hợp lệ. 

Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn: 

Nguyên đơn kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

về số tiền lãi nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải trả do chậm thanh toán tiền bồi thường 

với số tiền tạm tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 6.721.943.588 đồng.  

Hội đồng xét xử thấy, Hợp đồng bảo hiểm số 1A được lập thành văn bản và ký 

kết bởi 03 bên có liên quan. Đại diện các bên tham gia ký kết hợp đồng đúng thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. Do đó, Hợp đồng bảo hiểm số 1A đã tuân thủ đầy 

đủ các quy định của Bộ luật hàng hải, Luật kinh doanh bảo hiểm và Bộ luật dân sự. 

Về nội dung của Hợp đồng bảo hiểm số 1A ghi nhận thỏa thuận bồi thường 

thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu MH đã đảm bảo đầy đủ các nội dung và phù hợp 

với quy định tại các điều 224, 225 và 226 Bộ luật hàng hải, các điều 12, 13 Luật kinh 

doanh bảo hiểm. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã công nhận Hợp đồng bảo hiểm có giá 

trị pháp lý và hiệu lực thi hành đối với các bên là hoàn toàn có căn cứ và đúng các quy 

định của pháp luật.  

Quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm số 1A, bên mua bảo hiểm đã đóng phí 

bảo hiểm theo nội dung thỏa thuận của Hợp đồng. Bị đơn đã cấp Giấy chứng nhận 

bảo hiểm thân tàu số EB 0000879 ngày 26/9/2011.  

Về sự kiện bảo hiểm, theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các 

bên đương sự, Hội đồng xét xử thấy tàu MH được đóng mới năm 2009 tại Thái Bình, 

được kiểm tra hàng năm vào ngày 22/6/2011 và đến ngày 28/3/2012 tàu MH mới phải 

kiểm tra trên đà. Ngày 31/10/2011, tàu MH được Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng cấp 

Giấy phép rời cảng lúc 8 giờ ngày 31/10/2011, hiệu lực đến 07 giờ 30 ngày 

01/11/2011. Tàu rời cảng Đà Nẵng chở khoảng 1.500 tấn hàng đi cảng Hải Phòng lúc 

08 giờ ngày 31/1/2011. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày thủy thủ đi ca phát hiện tàu bị 

nghiêng về bên trái, hầm hàng số 2 có nhiều nước. Thuyền trưởng và các thuyền viên 

không khắc phục được sự cố và tàu có nguy cơ bị lật nên thuyền trưởng quyết định 

yêu cầu toàn bộ thuyền viên rời tàu. Sau đó, sóng đánh tàu MH trôi dạt và mắc cạn tại 

vùng biển vịnh Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Báo cáo điều tra 

số 522 ghi nhận nội dung về thiệt hại của vụ tai nạn: không thiệt về người; về tài sản 

có khoảng 600 tấn xỉ than bị ướt, tàu bị nứt khoảng 10 đường ở hầm hàng số 2. 
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Tại Công văn số 4420, bị đơn từ chối bồi thường sự cố mắc cạn tàu MH với lý 

do, căn cứ Báo cáo điều tra số 522 của Cảng vụ Thừa Thiên Huế đề nghị xử phạt tàu 

MH về hành vi không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu (thiếu đại phó) theo quy 

định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 48/2011/NĐ- CP ngày 21/6/2011. Việc tàu MH 

thiếu đại phó đã vi phạm khoản 6 Điều 7 Chương III và không thuộc trách nhiệm bồi 

thường của Quy tắc bảo hiểm thân tàu. 

Điều 48 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định trong trường hợp xảy ra sự kiện 

bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền 

thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Tại 

Chứng thư giám định số 46 xác định nguyên nhân tổn thất là tàu MH đã va phải một 

vật cứng không xác định trên biển. Vị trí va chạm ở đáy tàu dưới xương khỏe số 6, 

thuộc mạn trái của hầm lái. Việc va chạm làm cho xương khỏe số 6 biến dạng, cong 

và lệch về phía sau 25cm so với vị trí thiết kế. Xương khỏe số 6 bị cong, xoắn đã xé 

rách đáy hầm hàng và gây nên các rạn nứt, chủ yếu tại các đường hàn, xung quanh đó 

ở thành tầu mạn trái của hầm lái. Quá trình dạt vào bờ cát vịnh Lăng Cô hơn 40 ngày 

không thể xuất hiện một lực như thế. Từ các vết rạn nứt trên thành hầm tàu mạn trái 

hầm lái, nước biển đã lọt vào hầm lái và thấm vào hàng hóa. Khi nước biển thầm vào 

hàng hóa là xỉ than, chúng biến thành các sản phẩm này thành một dạng bùn lỏng. 

Thời gian này theo thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW dự báo từ vùng 

biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, biển có sóng lớn, tàu bị lắc 

ngang. Dưới tác động của lực lắc ngang do sóng biển, cộng thêm lực tác động do khối 

chất lỏng dạng bùn trong hầm, các vết nứt của thành hầm lái càng lớn. Khi nước vào 

càng nhiều, lực tác động kép càng lớn tác động lên thành hầm lái, làm vết nứt càng lớn 

và phát triển thêm các vết nứt khác. Hậu quả là tàu càng nghiêng chỉ sau khoảng 3 giờ 

khi rời cảng Đà Nẵng, gây tổn thất cho tàu và hàng hóa. 

Theo kết luận giám định trên, tai nạn xảy ra là do sự kiện khách quan nằm 

ngoài ý chí chủ quan của thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu.  

Ông Lê MH đã cung cấp tài liệu là Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn số 

A0539.E3 ngày 04/3/2008 của ông Lê MH chức danh máy trưởng tàu dưới 750 KW 

do Cục hàng hải Việt Nam cấp. Do đó, xác định thuyền trưởng, máy trưởng của tàu 

MH đầy đủ bằng hoặc chứng chỉ theo quy định. 

Về khả năng an toàn đi biển vào lúc bắt đầu chuyến đi của tàu MH, Hội đồng 

xét xử nhận thấy, tàu MH thiếu đại phó tại thời điểm tàu bị mắc cạn ở vùng biển vịnh 

Lăng Cô và ngày 03/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định 

xử phạt hành chính đối với ông Phạm Hữu Hoa, thuyền trưởng tàu MH. Báo cáo điều 

tra tai nạn của Cảng vụ Thừa Thiên Huế chỉ xác định tàu MH thiếu đại phó Trần 

Trung tại thời điểm tàu xảy ra tai nạn mà không xác định được ông Trần Trung vắng 

mặt trên tàu bắt đầu từ khi nào. 
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Chức năng của đại phó theo quy định của pháp luật không phải là người chỉ 

huy cao nhất trên phương tiện, tại Điều 9 Quyết định số 29/2008/QĐ- BGTVT ngày 

16/12/2008 của Bộ Giao thông vận tải quy định nhiệm vụ của đại phó là trực tiếp tổ 

chức, quản lý, khai thác tàu, phục vụ đời sống, sinh hoạt, trật tự kỷ luật trên tàu, quản 

lý và điều hành trực tiếp bộ phận boong, bộ phận phụ vụ và y tế trên tàu, giúp thuyền 

trưởng chỉ đạo các công việc của các sỹ quan boong khi tàu hành trình, … trực ca từ 

04 giờ đến 08 giờ và từ 16 giờ đến 20 giờ trong ngày. Như vậy, tại thời điểm xảy ra tai 

nạn cũng không phải ca trực của đại phó trên tàu. 

Tàu MH đã được Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng cấp Giấy phép rời cảng theo quy 

định tại khoản 3 Điều 67 Bộ luật hàng hải. Giấy phép rời cảng là căn cứ chứng minh 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tàu đủ điều kiện về an toàn hàng hải khi bắt 

đầu chuyến đi. Bị đơn cho rằng theo Điều 246 Bộ luật hàng hải miễn trách nhiệm đối 

với người bảo hiểm và các khoản 1, 6 Điều 7 Quy tắc bảo hiểm thân tàu và khoản 2 

Điều 1 Hợp đồng bảo hiểm để từ chối trách nhiệm bảo hiểm là không có căn cứ. Tòa 

án cấp sơ thẩm nhận định tai nạn của tàu MH được xác định thuộc phạm vi trách 

nhiệm bồi thường theo điểm b khoản 1 Điều 3 Quy tắc bảo hiểm thân tàu và buộc bị 

đơn phải thanh toán tiền bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký giữa ba bên là 

hoàn toàn đúng quy định của Hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan.  

Về số tiền bảo hiểm, theo khoản 3 Điều 6 Hợp đồng bảo hiểm số 1A, thì để 

đảm bảo hoạt động của con tàu, bị đơn xem xét cụ thể từng tổn thất thuộc trách nhiệm 

để có thể thỏa thuận số tiền tạm ứng sửa chữa hoặc bảo lãnh nếu cần thiết. Trên thực 

tế, ngày 08/10/2012 bị đơn ban hành Công văn số 4420 từ chối bồi thường sự cố mắc 

cạn tàu MH. Đến ngày 12/8/2013, Công ty Asiacontrol mới có Chứng thư giám định 

số 46 xác định nguyên nhân tổn thất của tàu MH. Như vậy, từ ngày 08/10/2012 bị đơn 

đã không hợp tác với chủ tàu để thực hiện sửa chữa tàu MH và xác định cụ thể từng 

tổn thất thuộc trách nhiệm để có căn cứ bồi thường. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã căn 

cứ vào nội dung của Hợp đồng bảo hiểm số 1A để xác định mức bồi thường trong vụ 

án này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tại khoản 1 Điều 4, Điều 10 Hợp đồng bảo hiểm số 1A xác định khi tổn thất 

toàn bộ, người thụ hưởng là nguyên đơn được trả số tiền bồi thường thân tàu là 

13.000.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm đã buộc bị đơn phải có trách nhiệm bồi 

thường toàn bộ số tiền này theo Hợp đồng bảo hiểm với mức tổn thất toàn bộ 

13.000.000.000 đồng, được khấu trừ 130.000.000 đồng tiền còn lại của bị đơn đã ứng 

trước để cứu hộ tàu (số tiền bị đơn ứng trước 530.000.000 đồng trừ đi chi phí cứu hộ 

tàu phải trả cho Công ty Giang Hải là 400.000.000 đồng) và số tiền 1.297.900.000 

đồng (số tiền bán tài sản qua trung tâm đấu giá là 2.770.000.000 đồng trừ chi phí xử lý 

tài sản là 1.472.100.000 đồng). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn buộc bị đơn thanh toán số tiền bồi thường cho nguyên đơn là 

11.572.100.000 đồng là đúng thỏa thuận trong Hợp đồng bảo hiểm số 1A mà các bên 

đã ký kết. 
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 Xét yêu cầu tính lãi của nguyên đơn, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định quan hệ 

pháp luật tranh chấp của vụ án là Hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ Điều 47 Luật kinh 

doanh bảo hiểm về hình thức bồi thường không có quy định về tiền lãi đối với số tiền 

bồi thường. Giữa các bên còn đang tranh chấp số tiền bồi thường, không xác định 

được cụ thể trách nhiệm thanh toán cũng như thời gian thanh toán nên không phát sinh 

quyền được yêu cầu tiền lãi do chậm thanh toán. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm không 

chấp nhận yêu cầu tính lãi chậm trả của nguyên đơn với số tiền 6.721.943.588 đồng là 

chưa đúng quy định của pháp luật và không đúng với thỏa thuận của các bên khi tham 

gia Hợp đồng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn.  

Hợp đồng bảo hiểm số 1A có hiệu lực thi hành với các bên, sự kiện bảo hiểm 

thuộc trường hợp bị đơn phải có trách nhiệm bồi thường số tiền bảo hiểm theo hợp 

đồng, bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì phải chịu lãi suất theo quy định 

của pháp luật. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy yêu cầu khởi kiện và kháng cáo của 

nguyên đơn về lãi chậm trả là có căn cứ và cần được xem xét. Tại điểm b mục 4 Điều 

6 Hợp đồng bảo hiểm số 1A quy định “bị đơn có trách nhiệm giải quyết bồi thường 

tổn thất trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quá thời hạn trên mà bị 

đơn không giải quyết thì mặc nhiên số tiền yêu cầu bồi thường trên được chấp nhận và 

bị đơn phải thanh toán số tiền bồi thường cộng lãi vay ngân hàng quá hạn trên số tiền 

bồi thường cho thời hạn chậm thanh toán”. Việc các bên có thỏa thuận về lãi theo mức 

lãi vay quá hạn của Ngân hàng nhưng không quy định cụ thể mức lãi suất quá hạn của 

Ngân hàng nào, nên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Án lệ số 09 của Tòa án 

nhân dân tối cao, lấy mức lãi vay quá hạn trung bình của ba Ngân hàng là Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (lãi suất trung bình của ba Ngân 

hàng nêu trên là 13%/năm) để buộc bị đơn phải chịu lãi trên số tiền chậm trả tính từ 

thời điểm bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ (30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

tức là sau 30 ngày tính từ ngày có Chứng thư giám định số 46) cho đến ngày xét xử sơ 

thẩm. Thỏa thuận tính lãi suất quá hạn của Ngân hàng của các đương sự tại Hợp đồng 

bảo hiểm số 1A phù hợp với Điều 29 Luật kinh doanh bảo hiểm và Điều 579 Bộ luật 

dân sự năm 2005 nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Nguyên đơn kháng cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc bị đơn phải chịu lãi suất chậm thanh 

toán tính từ ngày 13/9/2013, với lãi suất là 13,5%, trên số tiền là 11.572.100.000 đồng, 

tính đến ngày 08/12/2017 = 6.721.943.588 đồng. So sánh với lãi suất trung bình trên 

thị trường như trên thì Hội đồng xét xử thấy lãi suất nguyên đơn đề nghị cao hơn mức 

lãi suất trung bình của ba Ngân hàng nên chỉ chấp nhận được một phần yêu cầu này.  

Cụ thể là 11.572.100.000 đồng x 13% x 1548/360 ngày = 6.468.803.900 đồng. 

Số tiền lãi nguyên đơn yêu cầu không được chấp nhận là 253.139.688 đồng, nguyên 

đơn phải chịu án phí đối với yêu cầu không được chấp nhận. 
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Về yêu cầu kháng cáo của bị đơn: bị đơn từ chối bồi thường số tiền bảo hiểm 

cho nguyên đơn và căn cứ vào việc tàu MH không có đủ điều kiện an toàn định biên 

do thiếu đại phó Trần Trung, bị đơn nhận định đại phó Trần Trung rời tàu khi tàu 

chuẩn bị xuất bến nên thuộc trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, theo 

Chứng thư giám định số 46 đã xác định nguyên nhân tổn thất của tàu MH là va phải 

một vật cứng không xác định trên biển. Vị trí va chạm ở đáy tàu nằm dưới xương khoẻ 

số 6, thuộc mạn trái của hầm lái. Mặt khác, tại Báo cáo điều tra số 522 của Cảng vụ 

Thừa Thiên Huế thể hiện nguyên nhân hầm hàng số 2 của tàu có nhiều nước khi phát 

hiện tàu nghiêng là do vỏ tàu có khuyết tật tiềm ẩn tại các mối hàn, khi gặp sóng gió đã 

bị nứt mối hàn, dưới tác động của sóng gió lớn nước đã thấm vào hầm hàng số 2, kết 

hợp với tàu bị lắc ngang do gió Đông.  

Việc bị đơn cho rằng không có mặt đại phó, đại phó rời tàu trước khi tàu rời 

cảng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tổn thất của tàu MH là không có căn cứ bởi 

trước khi rời cảng Đà Nẵng đi Hải Phòng, tàu MH có đầy đủ khả năng đi biển. Tàu 

MH là tàu đóng mới 100% tại Việt Nam và được cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền 

viên khu vực Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số 2067/ĐK-2009.HP 

ngày 03/4/2009. Tàu có đầy đủ các hồ sơ đăng kiểm kỹ thuật phù hợp, được cơ quan 

có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực hơn nữa tàu đã được Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng 

cấp phép rời cảng theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 67 Bộ luật hàng 

hải. Trường hợp đại phó Trần Trung không thể tiếp tục hành trình là lý do khách quan 

thuộc trường hợp bất khả kháng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn 

của tàu bởi theo Chứng thư giám định, thì nguyên nhân tổn thất là do tàu MH đã va 

phải một vật cứng không xác định trên biển, thời điểm xảy ra tai nạn cũng không phải 

ca trực của đại phó Trần Trung và chức năng, nhiệm vụ của đại phó cũng không ảnh 

hưởng trực tiếp đến nguyên nhân vụ tai nạn, do đó kháng cáo của bị đơn không có cơ 

sở để chấp nhận, điều này phù hợp với quy định của điểm a khoản 1 Điều 246 Bộ luật 

hàng hải là khi xảy ra các tình huống không thể tránh khỏi, thì người bảo hiểm sẽ 

không được miễn trách nhiệm bồi thường. Do đó kháng cáo của bị đơn không có cơ sở 

để chấp nhận. 

Về án phí: vụ án này được thụ lý sơ thẩm vào ngày 01/6/2015 nên án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm được áp dụng theo Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án. Án 

phí phúc thẩm được áp dụng theo Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ quốc hội. 

- Do Bản án sơ thẩm bị sửa theo hướng chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn 

nên phải tính lại án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, nguyên đơn phải chịu án phí 

sơ thẩm cho phần yêu cầu không được chấp nhận. Nguyên đơn không phải chịu án 

phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

- Bị đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và phúc thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ:  

- Các điều 293, 294 và 308 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Các điều 570, 571, 572, 575 và 579 Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Các điều 67, 224, 225, 226, 246 và 254 Bộ luật hàng hải; 

- Các điều 12, 13, 18,28, 29, 30 và 47 Luật kinh doanh bảo hiểm; 

- Pháp lệnh về án phí lệ phí Tòa án; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBNVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Xử: 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty cho thuê tài chính BIDV ST ,

sửa một phần Bản án sơ thẩm buộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ phải chịu tiền 

lãi do chậm thanh toán tiền bồi thường với số tiền là 6.468.803.900  (sáu tỷ bốn trăm 

sáu mươi tám triệu tám trăm linh ba nghìn chín trăm) đồng. 

2. Buộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ phải trả cho Công ty cho thuê tài

chính BIDV ST số tiền bồi thường là 11.572.100.000 (mười một tỷ năm trăm bảy 

mươi hai triệu một trăm nghìn) đồng và tiền lãi là 6.468.803.900 (sáu tỷ bốn trăm sáu 

mươi tám triệu tám trăm linh ba nghìn chín trăm) đồng. Tổng cộng là 18.040.903.900 

(mười tám tỷ không trăm bốn mươi triệu chín trăm linh ba nghìn chín trăm) đồng.  

Bác một phần kháng cáo của Công ty cho thuê tài chính BIDV ST về số tiền lãi 

là 253.139.688 (hai trăm năm mươi ba triệu một trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm 

tám mươi tám) đồng. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án mà bên phải thi 

hành án không tự nguyện thi hành án, thì phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự. 

3. Không chấp nhận kháng cáo của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ.

4. Về án phí:

- Công ty cho thuê tài chính BIDV ST phải chịu án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm 12.656.984 (mười hai triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm tám mươi 

tư) đồng. Công ty cho thuê tài chính BIDV ST không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Hoàn lại cho Công ty cho thuê tài chính BIDV ST số tiền 2.000.000 (hai triệu) đồng 

tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo Biên lai số 5588 ngày 03/01/2018. 

Đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 54.935.000 (năm mươi tư triệu 

chín trăm ba mươi lăm nghìn) đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 1909 ngày 

26/5/2015 của Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty cho 
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thuê tài chính BIDV ST còn được nhận lại là 42.278.016 (bốn mươi hai triệu hai trăm 

bảy mươi tám nghìn không trăm mười sáu) đồng. 

- Buộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ phải chịu án phí kinh doanh thương 

mại sơ thẩm là 126.040.903 (một trăm hai mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn 

chín trăm linh ba) đồng và 2.000.000 (hai triệu) đồng tiền án phí kinh doanh thương 

mại phúc thẩm, số tiền này được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Biên lai 

5584 ngày 02/01/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 

Nội. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BĐ còn phải nộp 126.040.903 (một trăm hai 

mươi sáu triệu không trăm bốn mươi nghìn chín trăm linh ba) đồng.  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận về 

việc thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm xử công khai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- TAND quận Cầu Giấy; 

- Chi cục THA dân sự quận Cầu Giấy; 

- Lưu HS, VP, HCTP, TKT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

Hoàng Ngọc Thành 
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Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong 

hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 

11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Nguồn án lệ: 

Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT ngày 16-3-2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là ông Đặng Văn L (người đại 

diện theo ủy quyền của ông Đặng Văn L là ông Trần Xuân H) với bị đơn là Công ty TNHH bảo hiểm 

nhân thọ C (người đại diện theo ủy quyền là ông Hoàng P, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

là ông Đinh Quang T, ông Trần Ngọc T). 

Vị trí nội dung án lệ: 

Đoạn 4, 8, 9, 10, 11 phần “Nhận định của Tòa án”. 

Khái quát nội dung của án lệ: 

– Tình huống án lệ

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quy tắc bảo hiểm, đơn yêu cầu bảo hiểm có yêu cầu không rõ ràng về 

việc kê khai tình trạng bệnh lý của người được bảo hiểm. Thông tin được yêu cầu kê khai không 

phải là căn cứ quyết định việc các bên xác lập hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

– Giải pháp pháp lý

Trường hợp này, phải xác định người mua bảo hiểm không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi 

ký hợp đồng bảo hiểm, đơn yêu cầu bảo hiểm. 

Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ: 

– Khoản 2 Điều 407 Bộ luật Dân sự năm 2005 (tương ứng với khoản 2 Điều 405 Bộ luật Dân sự

năm 2015); 

– Khoản 4 Điều 409 Bộ luật Dân sự năm 2005 (tương ứng với khoản 3 Điều 404 Bộ luật Dân sự

năm 2015); 

– Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010.

Từ khóa của án lệ: 

“Hợp đồng bảo hiểm”; “Quy tắc bảo hiểm”; “Đơn yêu cầu bảo hiểm”; “Vi phạm nghĩa vụ cung cấp 

thông tin”; “Yêu cầu kê khai thông tin không rõ ràng”; “Tình trạng bệnh lý”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn kh i kiện ngày 10-11-2010, ngày 08-12-2010 ông Đặng Văn L là nguyên đơn yêu cầu:
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Tòa án nhân dân Quận 1 buộc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C (sau đây gọi là Công ty C) phải 

trả cho ông 405.000.000 đồng và số tiền l i phát sinh cho đến thời điểm bản án có hiệu lực là tiền 

mà Công ty C phải bồi thường cho hai hợp đồng bảo hiểm do vợ ông đ  mua mang ký hiệu như 

sau: 

– Hợp đồng S11000009505 mua ngày 14-10-2008 số tiền đền b  là 265.000.000 đồng.

– Hợp đồng S11000040924 mua ngày 25-03-2009 số tiền đền b  là 190.000.000 đồng.

Công ty đ  trả trước cho ông 50.000.000 đồng. 

* Tại đơn bổ sung, thay đổi yêu cầu kh i kiện ngày 30-05-2011 ông Đặng Văn L yêu cầu:

Buộc Công ty C phải trả cho ông số tiền 470.000.000 đồng và số tiền l i phát sinh đến thời điểm bản 

án có hiệu lực pháp luật. Số tiền l i tạm tính đến thời điểm hiện nay là 43.000.000 đồng. 

– Hợp đồng S11000009505 mua ngày 14-10-2008 số tiền đền b  là 287.000.000 đồng.

– Hợp đồng S11000040924 mua ngày 25-03-2009 số tiền đền b  là 190.000.000 đồng.

* Tại đơn thay đổi yêu cầu kh i kiện ngày 22-06-2011 ông Đặng Văn L thay đổi yêu cầu kh i kiện
như sau: 

Buộc Công ty C phải chi trả tổng số tiền là 203.772.500 đồng cho 02 hợp đồng bảo hiểm số 

S11000009505, S11000040924 và tiếp tục thực hiện hợp đồng S11000009505 mua ngày 14-10-
2008; trả hai hợp đồng bản gốc số S11000009505; S11000040924 cụ thể: 

Hợp đồng Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia đến thời điểm này công ty phải chi trả quyền lợi bảo hiểm 

khi tử vong (Điều 4.1.2) 50  số tiền bảo hiểm 35.000.000 đồng. 

Quyền lợi h  trợ tiền mặt hàng năm (Điều 4.4) 10  số tiền bảo hiểm 7.000.000 đồng. 

Đồng thời tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm số S11000009505 chi trả quyền lợi khi đến thời 

điểm ghi trong hợp đồng. 

– Hợp đồng tử k  có hoàn phí.

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong (Điều 4.1): 190.000.000 đồng (Công ty C đ  thanh toán 50.000.000 

đồng). 

L i tạm tính cho đến thời điểm này là số tiền l i do công ty chậm thanh toán là: 21.772.500 đồng. 

* Tại đơn bổ sung yêu cầu kh i kiện ngày 18-04-2015 ông Đặng Văn L yêu cầu:

Buộc Công ty C phải trả cho ông số tiền là 405.000.000 đồng và số tiền l i phát sinh cho đến thời 
điểm bản án có hiệu lực pháp luật. 

Buộc Công ty C phải trả 02 hợp đồng bảo hiểm gốc số S11000009505 và S11000040924 mà công 

ty đ  thu giữ t  phía gia đình ông. 

146



* Tại văn bản phản hồi số 008/2011/CV ngày 28-01-2011 bị đơn là Công ty C trình bày:

Khách hàng Trương Thị H trước khi giao kết hai hợp đồng bảo hiểm đ  có tiền sử đau dạ dày và 

m  máu tăng nhưng đ  không khai báo trong bảng câu h i trong đơn yêu cầu bảo hiểm. Nếu biết 

được khách hàng Trương Thị H bị đau dạ dày và m  máu tăng Công ty C s  t  chối giao kết hợp 

đồng bảo hiểm. Do vậy Công ty C t  chối chi trả quyền lợi bảo hiểm và quyết định hủy b  hai hợp 

đồng bảo hiểm của bà H là có căn cứ (theo Điều 11.2 Quy tắc và điều khoản của hợp đồng) và 

đúng quy định của pháp luật (theo Điều 19 Luật Kinh doanh bảo hiểm). 

Công ty C đề nghị Tòa án nhân dân Quận 1 bác yêu cầu kh i kiện của ông L. 

* Tại văn bản phản hồi số 024/2011/CV ngày 16-05-2011; Bị đơn là công ty C trình bày:

1. Đối với yêu cầu công ty C trả số tiền 405.000.000 đồng và tiền l i phát sinh của hai hợp đồng bảo

hiểm số S11000009505 và S11000040924 Công ty C v n giữ nguyên quan điểm. Công ty đ  thanh 

toán tất cả nghĩa vụ của mình được quy định trong hai hợp đồng bảo hiểm nêu trên. Đồng thời yêu 

cầu của ông Đặng Văn L là không có cơ s  theo quy định trong Quy tắc và điều, khoản của hợp 

đồng bảo hiểm và không có căn cứ pháp luật. Do vậy, Công ty C đề nghị Tòa án bác b  yêu cầu 

của ông L. 

2. Đối với yêu cầu Công ty C hoàn trả hai (02) bản hợp đồng bảo hiểm gốc số S11000009505 và

S11000040924 Công ty C đồng ý trả lại 02 bản gốc hợp đồng bảo hiểm cho ông L. 

* Tại bản tự khai ngày 14-04-2011; ngày 09-05-2011 bà Lương Thị T là người có quyền lợi và nghĩa
vụ liên quan trình bày: 

Bà là m  ruột của bà Trương Thị H qua đời vào ngày 09-01-2010; bà yêu cầu Công ty C phải trả 
cho bà và gia đình số tiền bồi thường bảo hiểm. Đồng ý cho con rể bà là ông Đặng Văn L số tiền bồi 

thường bảo hiểm mà bà được hư ng để ông L có toàn quyền và thuận lợi trong việc tranh chấp với 

Công ty C. 

* Tại bản khai ngày 14-04-2011 chị Đặng Kiều L là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trình bày:

Chị L là con ruột của bà Trương Thị H đ  qua đời vào ngày 09-01-2010. Số tiền công ty bảo hiểm 

chi trả cho bà H và chị theo luật định chị c ng có phần vì vậy yêu cầu công ty C phải trả cho chị 

đúng số tiền mà chị được hư ng th a kế trong số tiền bảo hiểm mà công ty phải chi trả bảo hiểm 

khi ch ng may m  chị qua đời. Chị đồng ý tặng cho bố chị là ông Đặng Văn L số tiền bồi thường 

bảo hiểm c ng như quyền được hư ng số tiền mà đáng lý ra chị được th a kế t  m  và ông L 

được toàn quyền tranh chấp với công ty C để đòi số tiền bảo hiểm của m  chị là bà H. 

* Tại bản khai ngày 09-05-2011 ông Đặng Văn L là đại diện hợp pháp của cháu Đặng Linh N trình
bày: 
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Yêu cầu Tòa án sớm đưa vụ kiện ra x t xử trả lại công b ng và danh dự cho gia đình ông c ng như 

rất nhiều người dân Việt Nam đ  tham gia mua bảo hiểm nhân thọ của Công ty C c ng như các 

công ty bảo hiểm nhân thọ khác. 

– Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1 phát biểu việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
của những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng như sau: 

Thẩm phán chấp hành đúng các quy định pháp luật của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Xác định đúng quan hệ tranh chấp, vụ kiện còn trong thời hiệu kh i kiện, thu thập chứng cứ đầy đủ. 

Việc cấp và tống đạt các văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và những người tham gia tố tụng như 

quy định tại Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Xác định đúng tư cách pháp lý của các đương sự, Quyết định đưa vụ án ra x t xử và thời hạn gửi 

hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng hạn luật định. 

Thời hạn chuẩn bị x t xử còn chậm vi phạm Điều 179 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tại phiên tòa Hội đồng x t xử tiến hành đúng thời gian, địa điểm thành phần đ  được ghi trong 
quyết định đưa vụ án ra x t xử, nguyên tắc x t xử tuân thủ đúng luật định. Trong quá trình x t xử 

chủ tọa phiên tòa đ  đảm bảo cho đương sự được phát biểu trình bày quan điểm. 

Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: T  khi thụ lý vụ án c ng như tại phiên 

tòa hôm nay nguyên đơn và bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đ  chấp hành đúng quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Bản án sơ thẩm tuyên xử: 

*  p dụng:

– Khoản 3 Điều 25, điểm a khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 245 Bộ luật Tố tụng dân

sự năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011; 

– Điều 21, Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực ngày 01-4-2001;

– Điều 305, Điều 407 Bộ luật Dân sự có hiệu lực ngày 01-01-2006;

– Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án có hiệu lực ngày 01-07-2009;

– Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Tòa án nhân dân
tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

– Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29-11-2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

* Xử:

1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

148



– Buộc công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải chịu trách nhiệm chi trả cho ông Đặng Văn L số

tiền bảo hiểm là 300.875.342 đồng (Ba trăm triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi 

hai đồng). 

– Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải giao trả cho ông Đặng Văn L hai hợp đồng bảo hiểm

Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia ngày 14-10-2008, hợp đồng bảo hiểm Tử k  có hoàn phí ngày 25-03-
2009. 

– Hợp đồng bảo hiểm số S11000009505 ngày 14-10-2008 (Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia) v n tiếp

tục thực hiện và được giải quyết quyền lợi đáo hạn khi cháu Đặng Linh N đủ 22 tuổi và còn sống 

vào ngày đáo hạn. 

Thi hành ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật có sự giám sát của cơ quan thi hành án dân sự có 

thẩm quyền. 

Kể t  ngày ông Đặng Văn L có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C 

không trả đủ số tiền như trên thì hàng tháng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C còn phải trả cho 

ông L một khoản tiền l i theo mức l i suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với 

thời gian chưa thi hành án. 

2. Về án phí: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 15.043.767

đồng. 

Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nên được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đ  

nộp tổng cộng là 11.925.000 đồng bao gồm: 10.100.000 đồng theo biên lai thu tiền số 05237 ngày 

05-01-2011, 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 05621 ngày 26-4-2011 và 1.625.000 đồng theo 
biên lai thu tiền số 05737 ngày 05-01-2011 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

3. Về quyền kháng cáo:

–  ng Trần Xuân H – Đại diện theo ủy quyền của ông L, bà T, chị Kiều L, có mặt trong ngày x t xử,

vắng mặt khi tuyên án do đó ông L, bà T, chị Kiều L có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể t  ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 

– Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể t 

ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền th a thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy định tại 

các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

149



Ngày 09-9-2015, bị đơn – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ C (sau đây gọi tắt là công ty C) có đơn 

kháng cáo, kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn không rút yêu cầu kh i kiện, người kháng cáo không rút yêu cầu kháng cáo. Các bên 

đương sự không th a thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Người kháng cáo công ty C do ông Hoàng P đại diện theo ủy quyền và Luật sư bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp trình bày: 

Khi ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty C, bà H đ  khai không trung thực, cụ thể tại đơn yêu cầu bảo 
hiểm bà H đ  khai báo không trung thực   hai điểm như sau: 

1. Theo Biên bản hội chẩn số 42/BV-99 của Bệnh viện B ngày 03-9-2009 thể hiện bà H có tiền sử 
đau dạ dày 2 năm. Công ty C cho r ng nội dung này là do bà H khai và được bác s  ghi nhận tại 

Biên bản hội chẩn nêu trên. Do đó, có thể xác định bà H có bệnh đau dạ dày t  ngày 03-9-2007 là 
trước thời điểm bà H ký Hợp đồng bảo hiểm. Phía công ty C cho r ng cụm t  rối loạn tại dạ dày bao 

gồm tất cả các bệnh liên quan đến dạ dày trong đó có bệnh đau dạ dày. Tại câu h i số 54 Đơn yêu 

cầu bảo hiểm ngày 25-3-2009: “Lo t đường tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy, viêm kiết tràng, 

khó tiêu thường xuyên, khó nuốt, hoặc rối loạn tại dạ dày, ruột gan hoặc túi mật ” bà H đánh dấu 

vào ô không (nghĩa là bà H khai không bị rối loạn dạ dày) là khai báo không trung thực. 

2. Tại phiên tòa phúc thẩm, Công ty C cung cấp bản photo có sao y phiếu x t nghiệm sinh hóa máu 

đề ngày 22-9-2008, do Công ty C thu thập trong hồ sơ khám bệnh định k  cho nhân viên của trường 

Mầm non C, nơi trước đây bà H công tác. Công ty C cho r ng vào ngày 22-9-2008 bà H có làm x t 

nghiệm máu nhưng không khai báo tại mục 61 đơn yêu cầu bảo hiểm là bà H cố tình khai báo 

không trung thực. 

T  hai điểm nêu trên có xác định bà H đ  khai báo thông tin không trung thực và vi phạm nghĩa vụ 

cung cấp thông tin. Do đó, căn cứ vào Điều 11.2 của Quy tắc điều khoản hợp đồng bảo hiểm Công 

ty C hủy b  02 hợp đồng bảo hiểm nêu trên và hai hợp đồng không có hiệu lực. 

Ngoài ra, ngày 15-9-2010, ông L đ  nhận số tiền là 50.000.000 đồng và ký Phiếu thanh toán và xác 
nhận hoàn thành trách nhiệm bảo hiểm. Tại Phiếu này ông L đ  đồng ý chấm dứt hai Hợp đồng bảo 

hiểm số S11000009505 và Hợp đồng số S11000040924, đồng thời th a nhận Công ty C đ  thanh 

toán đầy đủ số tiền bảo hiểm và không còn trách nhiệm đối với việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

cho hai hợp đồng này. 

Do đó, Công ty C không có nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm cho ông L nên đề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm xem x t sửa án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn. 

Nguyên đơn ông Đặng Văn L do ông Trần Xuân H trình bày: 
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Theo cách hiểu thông thường thì “đau dạ dày” và “rối loạn tại dạ dày” là hai khái niệm khác nhau, 

không có bất k  tài liệu, chứng cứ nào chứng t  bệnh đau dạ dày chính là rối loạn tại dạ dày. H ng 

năm bà H có kiểm tra sức kh e định k  do cơ quan nơi bà H công tác tổ chức. Tuy nhiên, đây là 
việc hoàn toàn bình thường mà đa số các cơ quan, tổ chức đều tổ chức cho nhân viên. Khi tham gia 

kiểm tra sức kh e định k  người được khám không biết và không buộc phải biết tổ chức khám chữa 

bệnh đ  tiến hành các biện pháp, phương pháp gì. Ngoài ra, qua phiếu khám sức kh e định k  này 

không thể hiện bà H bị bệnh gì liên quan đến việc t  chối ký hợp đồng bảo hiểm của công ty C. Do 

đó, phía Công ty C cho r ng bà H cung cấp thông tin không trung thực để t  chối chi trả bảo hiểm là 

không có cơ s . Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liện quan bà Lương Thị T, bà Đặng Kiều L, tr  Đặng Linh N (do ông 

Đặng Văn L là người đại diện hợp pháp cho con chưa thành niên) do ông Trần Xuân H đại diện theo 

ủy quyền trình bày: 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có c ng ý kiến với nguyên đơn, đề nghị Hội đồng 

x t xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: 

Về hình thức: Đơn kháng cáo của đương sự làm trong hạn luật định nên hợp lệ, đề nghị Tòa án 

chấp nhận. Hội đồng x t xử và những người tham gia phiên tòa chấp hành đúng quy định của pháp 

luật trong quá trình giải quyết vụ án   giai đoạn phúc thẩm. 

Về nội dung: Theo nội dung kháng cáo mà phía Công ty C và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho 

Công ty C trình bày không đủ cơ s  để xác định bà H khai không trung thực, vi phạm nghĩa vụ cung 

cấp thông tin. Do đó, không đủ điều kiện để hủy 02 hợp đồng bảo hiểm theo lời trình bày của Công 

ty C. Do đó, không đủ cơ s  chấp nhận kháng cáo của Công ty C, đề nghị Hội đồng x t xử giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng x t xử nhận định: 

[2] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của Công ty C làm trong hạn luật định, Công ty C đ  làm thủ tục 

kháng cáo đúng theo quy định của pháp luật nên có cơ s  chấp nhận. 

[3] Về nội dung: X t kháng cáo của bị đơn đề nghị bác yêu cầu kh i kiện của nguyên đơn Hội đồng 

x t xử x t thấy: 

[4] Tại câu h i số 54 Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 25-3-2009, câu h i: “lo t đường tiêu hóa, xuất 
huyết tiêu hóa, viêm tụy, viêm kiết tràng, khó tiêu thường xuyên, khó nuốt, hoặc rối loạn tại dạ dày, 

ruột gan hoặc túi mật” bà H đánh dấu vào ô không. Tại biên bản hội chẩn số 42/BV-99 của Bệnh 
viện B ngày 03-9-2009 bà H khai có tiền sử đau dạ dày 2 năm. Căn cứ theo Biên bản hội chẩn thì 
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bà H có bệnh đau dạ dày t  ngày 03-9-2007 là trước thời điểm bà H ký Hợp đồng bảo hiểm. Phía 

Công ty C cho r ng cụm t  rối loạn tại dạ dày bao gồm tất cả các bệnh liên quan đến dạ dày trong 

đó có bệnh đau dạ dày. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, phía bị đơn không đưa ra được bất k  

chứng cứ nào để chứng minh, không đưa ra được một giải thích khoa học nào xác định đau dạ dày 

chính là rối loạn tại dạ dày. 

[5] Tại khoản 2 Điều 407 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Trong trường hợp hợp đồng dân sự theo m u 

có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo m u phải chịu bất lợi khi giải thích điều 

khoản đó”; 

[6] Tại khoản 4 Điều 409 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn t  khó 

hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng”; 

[7] Tại Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản 

không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho người mua bảo hiểm”. 

[8] Căn cứ theo các quy định pháp luật nêu trên thì trong trường hợp các bên có sự giải thích khác 
nhau không rõ ràng khó hiểu thì Điều khoản này phải được giải thích theo hướng có lợi cho bà H. 

Như vậy, không đủ cơ s  xác định đau dạ dày được bao gồm trong rối loạn tại dạ dày như Công ty 

C trình bày. 

[9] X t thấy, tại đơn yêu cầu bảo hiểm không có câu h i về bệnh đau dạ dày. Như vậy, phía Công ty 

C cho r ng bà H bị bệnh đau dạ dày mà không khai báo là cố tình khai báo không trung thực và vi 

phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin là không có căn cứ. 

[10] Tại câu h i 61 của Đơn yêu cầu bảo hiểm ngày 25-3-2009: “Trong vòng 5 năm tr  lại đây, ông, 

bà đ  có làm x t nghiệm chẩn đoán như X-quang, siêu âm, điện tim đồ, thử máu, sinh thiết  Hoặc 

ốm đau, bệnh tật khám y khoa, điều trị tại bệnh viện nhưng chưa được nêu   phần trên không ” bà 

H đánh dấu vào ô không. Tại phiên tòa phúc thẩm, phía Công ty C cung cấp Phiếu x t nghiệm hóa 

sinh máu đề ngày 22-9-2008 mang tên người bệnh là Trương Thị H. Phía Công ty C xác định đây là 

tài liệu do Công ty C thu thập trong hồ sơ kiểm tra sức kh e định k  cho nhân viên của Trường Mầm 

non C nơi trước đây bà H công tác. Công ty C cho r ng vào ngày 22-9-2008, bà H có làm x t 

nghiệm máu nhưng không khai báo tại câu h i số 61, đơn yêu cầu bảo hiểm là bà H cố tình khai 

báo không trung thực. X t thấy, việc kiểm tra sức kh e định k  được các cơ quan, tổ chức thực hiện 

một cách thường xuyên và định k . Khi tham gia kiểm tra sức kh e định k , người được khám 

không biết và không buộc phải biết tổ chức khám chữa bệnh đ  tiến hành các biện pháp, phương 

pháp gì. Hơn nữa, khi kiểm tra sức kh e định k  bà H không phát hiện dấu hiệu của một căn bệnh 

nào d n đến việc Công ty C t  chối ký kết hợp đồng với bà H. Do đó, không đủ cơ s  xác định bà H 

cảm thấy cơ thể bất thường mới tiến hành đi x t nghiệm máu sau đó mua bảo hiểm của Công ty C. 

[11] Như vậy, chưa đủ cơ s  xác định bà H có gian dối khi ký hợp đồng bảo hiểm, không có cơ s  

xác định việc bà H đánh dấu vào ô không của mục 54 và 61 tại Đơn yêu cầu bảo hiểm làm ảnh 

hư ng trực tiếp đến việc Công ty C có xem x t để ký hợp đồng bảo hiểm với bà H hay không. 
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[12] Hơn nữa, theo quy tắc và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm tử k  có hoàn phí và sản phẩm 

Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia của Công ty C có nội dung: 

[13] “Điều 11.2. Nếu bất cứ thông tin nào bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm cung cấp 

cố ý che giấu hoặc khai báo sai sự thật làm ảnh hư ng nghiêm trọng đến quyết định đánh giá chấp 

nhận bảo hiểm thì công ty có thể hủy b  hợp đồng và hợp đồng không có hiệu lực ngay t  đầu”. 
Cụm t  “ảnh hư ng nghiêm trọng”   Điều 11.2 nêu trên, tại phiên tòa hôm nay bên phía Công ty C 

đ  không có giải thích rõ ràng ý nghĩa ảnh hư ng như thế nào là nghiêm trọng đồng thời trình bày 

của phía bị đơn về việc bán bảo hiểm c ng không thống nhất khi quyết định chấp nhận hay không 

chấp nhận bảo hiểm đối với trường hợp người mua bảo hiểm tử k  có tiền sử bệnh đau dạ dày và 

m  máu tăng. Tại văn bản phản hồi số 008 ngày 28-01-2011 Công ty C cho r ng: “Nếu biết được 
khách hàng Trương Thị H bị đau dạ dày và m  máu tăng, Công ty C s  t  chối giao kết hợp đồng 

bảo hiểm”. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện của Công ty C và luật sư bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của Công ty C lại cho r ng nếu biết bà H bị đau dạ dày và m  máu tăng thì công ty C 

s  cân nhắc có ký hợp đồng hay không. Điều này cho thấy công ty C đ  không có một tiêu chí cụ 

thể để giải quyết trường hợp như trên. Do đó, cụm t  “ảnh hư ng nghiêm trọng” phải được hiểu 

theo nghĩa bệnh d n đến t  chối không được mua bảo hiểm chứ không thể chấp nhận theo nghĩa 

có thể bán hoặc không bán bảo hiểm như lời trình bày của Công ty C, điều khoản này c ng tạo ra 

sự không rõ ràng, nên căn cứ khoản 2 Điều 407 Bộ luật Dân sự quy định: “Trong trường hợp hợp 

đồng theo m u có điều khoản không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo m u phải chịu bất lợi khi 

giải thích điều khoản đó” và Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định: “Trong trường hợp hợp 

đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho 

bên mua bảo hiểm” nên phải hiểu và giải thích điều khoản này theo hướng có lợi cho bà H. 

[14] Trên thực tế, bà Nguyễn Thị Diễm P là người làm chứng trong vụ án này trình bày: bà có mua 

sản phẩm bảo hiểm định k  ưu đ i với Công ty C căn cứ b i hợp đồng bảo hiểm số S11000297923. 

Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bà cho Công ty C biết bà đang sử dụng thuốc đau dạ 

dày, thỉnh thoảng đau dạ dày trong khoảng 3 năm và có đi khám định k  Triglycerid 2,2 mmol/l. 

Theo kết quả xác minh của Tòa án nhân dân Quận 1 tại Bệnh viện nhân dân Quận 1 ngày 28-07-
2015 Triglycerid 2,2 mmol/l là cao hơn bình thường. 

[15] X t thấy, trường hợp của bà Nguyễn Thị Diễm P khi mua bảo hiểm tử k  của Công ty C, bà P 

khai bị đau dạ dày và m  máu tăng cao hơn mức bình thường nhưng phía Công ty C v n bán bảo 

hiểm cho bà P với mức phí chuẩn. Điều này cho thấy bệnh đau dạ dày và hiện tượng m  máu tăng 

được xem là không ảnh hư ng nghiêm trọng nên Công ty C đ  bán bảo hiểm với mức phí bình 

thường như những trường hợp khác. T  đó cho thấy việc người mua bảo hiểm không khai bệnh 

đau dạ dày và m  máu tăng c ng không ảnh hư ng nghiêm trọng đến quyết định của Công ty C 

trong việc đánh giá chấp nhận có hay không việc ký kết hợp đồng bảo hiểm, do đó khách hàng 

không vi phạm vào Điều 11.2 của Quy tắc và điều khoản của sản phẩm do Công ty C ban hành như 

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định là có căn cứ. 
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[16] Phía Công ty C cho r ng đ  thanh toán tất cả nghĩa vụ của mình được quy định trong hai hợp 

đồng bảo hiểm. Đối với tranh chấp này, Công ty C và ông L đ  giải quyết xong, được thể hiện tại 

Phiếu thanh toán và xác nhận hoàn thành trách nhiệm bảo hiểm ngày 15-9-2010. Tại mục 3 phiếu 

này, ông L đ  xác nhận Công ty C đ  thanh toán đầy đủ và không còn trách nhiệm gì đối với việc 

giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho hai hợp đồng này; Tại mục 4, ông L cam kết t  nay về sau s  

không thực hiện bất cứ hành vi nào hư ng đến công ty C, công ty C s  không phải thực hiện bất k  

trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với hợp đồng số S11000009505 và S11000040924. X t thấy, việc 

ký vào Phiếu thanh toán và xác nhận hoàn thành trách nhiệm bảo hiểm ngày 15-9-2010 của ông L, 
không làm mất quyền kh i kiện của ông L nếu ông L cho r ng th a thuận này ảnh hư ng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình. 

[17] T  các nhận định trên có cơ s  xác định Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu kh i kiện của 

nguyên đơn là có cơ s , đúng pháp luật. Do đó, không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

Công ty C, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[18] Đối với các quyết định khác của án sơ thẩm, các bên đương sự không kháng cáo, Viện kiểm 

sát nhân dân không có kháng nghị nên phát sinh hiệu lực pháp luật. 

[19] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do giữ nguyên bản án sơ thẩm nên công ty C phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm là 200.000 đồng. 

Vì các l  trên, 

Căn cứ khoản 1 Điều 132, khoản 1 Điều 275 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn là công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ C. 

 iữ nguyên bản án sơ thẩm số 1211/2015/TLST-DS ngày 26-8-2015 của Tòa án nhân dân Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn 

Buộc công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải chịu trách nhiệm chi trả cho ông Đặng Văn L số tiền 

bảo hiểm là 300.875.342 đồng (Ba trăm triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi hai 

đồng). 

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải giao trả cho ông Đặng Văn L hai hợp đồng bảo hiểm 

Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia ngày 14-10-2008, hợp đồng bảo hiểm Tử k  có hoàn phí ngày 25-03-
2009. 
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Hợp đồng bảo hiểm số S1100000505 ngày 14-10-2008 (Thịnh Trí Thành Tài Bảo  ia) v n tiếp tục 

thực hiện và được giải quyết quyền lợi đáo hạn khi tr  Đặng Linh N đủ 22 tuổi và còn sống vào ngày 

đáo hạn. 

Thi hành ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật và có sự giám sát của cơ quan thi hành án dân sự 

có thẩm quyền. 

Kể t  ngày ông Đặng Văn L có đơn yêu cầu thi hành án nếu công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C 

không trả đủ số tiền như trên thì hàng tháng công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C còn phải trả cho 

ông L một khoản tiền l i theo mức l i suất do Ngân hàng Nhà nước công bố với thời gian chưa thi 

hành án. 

 n phí dân sự sơ thẩm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ C phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

15.043.767 đồng.  ng Đặng Văn L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nên được hoàn trả lại số 

tiền tạm ứng án phí đ  nộp tổng cộng là 11.925.000 đồng bao gồm: 10.100.000 đồng theo biên lai 

thu tiền số 05237 ngày 05-01-2011, 200.000 đồng theo biên lai thu tiền số 05621 ngày 26-04-2011 
và 1.625.000 đồng theo biên lai thu tiền số 05737 ngày 05-01-2011 của Chi cục Thi hành án dân sự 
Quận 1, Thành phố Hố Chí Minh. 

 n phí dân sự phúc thẩm: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ C phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 

là 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) được cấn tr  vào số tiền tạm ứng án phí công ty TNHH Bảo 

hiểm Nhân thọ C đ  nộp theo Biên lai thu tiền số AE/2014/0005146 ngày 10-9-2015 của Cục thi 
hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ C đ  đóng đủ tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền được th a thuận thi 
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu kh i kiện thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

NỘI DUNG ÁN LỆ 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

Bản án số: 03/2018/DS-PT 
Ngày 30 - 8 - 2018 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự về 
bảo hiểm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Trần Văn Lực 

Các Thẩm phán:    Ông  Nguyễn Văn Thành 

   Ông Trần Văn Lê Thành Trung 

- Thư ký phiên toà: Bà Huỳnh Bích Nhân - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Trà 
Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên toà: Bà 
Trần Thị Vẹn - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 09, 10 và 30 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân 
tỉnh Trà Vinh mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 
02/2018/TLPT-DS, ngày 26/4/2018 về việc tranh chấp hợp đồng dân sự về bảo 
hiểm 

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 02 
tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố T bị kháng cáo và kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 278/2018/QĐ-PT ngày 09 
tháng 7 năm 2018 và Thông báo lịch xét xử số 32a/LXX-DS ngày 24 tháng 8 năm 
2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

1. Bà Lê Thị K, sinh năm 1967 (vắng mặt);

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn C1, huyện C1, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị K: Ông Trần Văn L, sinh năm 
1958; địa chỉ khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh (theo văn bản ủy quyền 
ngày 20/4/2016, có mặt). 

2. Ông Huỳnh Văn H, sinh năm 1948 (vắng mặt) ;

Địa chỉ: Ấp S, xã P, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

3. Ông Trương Văn T, sinh năm 1961 (có mặt);

4. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1956 (vắng mặt);

Cùng địa chỉ: Khóm 1, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

5. Ông Trương Văn N, sinh năm 1960 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp X, xã P, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 
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6. Anh Nguyễn Ta L, sinh năm 1985 (có mặt);

Địa chỉ: Ấp Đ, xã L, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

7. Ông Trần Văn L, sinh năm 1958 (có mặt);

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

8. Bà Nguyễn Thị O, sinh năm 1964 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp A, xã H, huyện K, tỉnh Trà Vinh. 

9. Chị Nguyễn Thị Khánh T, sinh năm 1973 (vắng mặt);

Địa chỉ: Số 80/21, đường N, thành phố R, tỉnh Kiên Giang. 

10. Anh Nguyễn Thế C, sinh năm 1978 (có mặt);

Địa chỉ: Ấp Đ, xã P, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

11. Anh Nguyễn Thế V, sinh năm 1976 (có mặt);

Địa chỉ: Số 78/A9, khóm 1, phường 2, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. 

12. Ông Giảng Văn B, sinh năm 1965 (có mặt);

Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Huỳnh Văn H, ông Trương Văn T, bà 
Nguyễn Thị B, ông Trương Văn N, anh Nguyễn Ta L, bà Nguyễn Thị O, bà Nguyễn 
Thị Khánh T, anh Nguyễn Thế C, anh Nguyễn Thế V, ông Giảng Văn B:  

Ông Trần Văn L, sinh năm 1958; địa chỉ khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà 
Vinh (theo văn bản ủy quyền ngày 26/02/2016, có mặt). 

13. Ông Huỳnh Thanh L, sinh năm 1958 (có mặt);

Địa chỉ: Số 190, Quốc lộ 60, khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

14. Anh Lưu Văn Út H, sinh năm 1972 (chết năm 2017);

Địa chỉ: Ấp V, xã N, huyện K, tỉnh Trà Vinh. 

Người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Trần Văn Lưu Văn Út H: 

1. Bà Nguyễn Thanh T, sinh năm 1972 (có mặt);

2. Chị Lưu Thị Phúc A, sinh năm 1991 (có mặt);

3. Anh Lưu Minh G, sinh năm 1994 (vắng mặt);

Cùng địa chỉ: Ấp V, xã N, huyện K, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thanh T, chị Lưu Thị Phúc A, 
anh Lưu Minh G: Ông Trần Văn L, sinh năm 1958; địa chỉ khóm 3, thị trấn T, 
huyện T, tỉnh Trà Vinh (theo văn bản ủy quyền ngày 29/3/2017, có mặt). 

- Bị đơn: Tổng Công ty Cổ phần B 

Địa chỉ: Số 26, T, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Văn Lê Văn T, chức vụ: Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty Cổ phần B (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: 

1. Bà Trần Thị Chi L, sinh năm 1975, chức vụ: Phó Giám đốc pháp lý Tổng
Công ty Cổ phần B; địa chỉ số 52, Đường H, Phường B, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh (theo văn bản ủy quyền số 1436/2018-BM/VP ngày 06/8/2018, có mặt 
khi xét xử, có đơn xin xét xử vắng mặt khi tuyên án). 
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2. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1973, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty B Trà
Vinh; địa chỉ số 20B, đường P, khóm 1, phường 1, thành phố T, tỉnh Trà Vinh 
(theo văn bản ủy quyền số 1436/2018-BM/VP ngày 06/8/2018, có mặt). 

3. Anh Nguyễn Đức H, sinh năm 1989, chức vụ: Chuyên viên Phòng Pháp
chế Tổng Công ty Cổ phần B; địa chỉ số 25/6, Đường N, Phường 15, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh (theo văn bản ủy quyền số 1436/2018-BM/VP ngày 
06/8/2018, có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đồng Văn L, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh (vắng mặt). 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Minh T, chức vụ: Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thí điểm 
Bảo hiểm nông nghiệp tỉnh (theo văn bản ủy quyền số 2777/UQ-UBND ngày 
02/8/2018, vắng mặt). 

2. Chị Dương Thị Kim P, sinh năm 1981 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã H, huyện C1, tỉnh Trà Vinh. 

3. Ông Nguyễn Thế Đ, sinh năm 1966 (vắng mặt);

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

4. Anh Nguyễn Ru B, sinh năm 1987 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp Đ, xã L, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Nguyễn Ru B: Ông Trần Văn L, sinh 
năm 1958; địa chỉ khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh (theo văn bản ủy 
quyền ngày 20/5/2016, có mặt). 

5. Anh Nguyễn Tuấn K, sinh năm 1985 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

6. Chị Trần Thị H, sinh năm 1983 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

7. Anh Lê Văn S, sinh năm 1983 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp G, xã H, huyện C1, tỉnh Trà Vinh. 

Người đại diện theo ủy quyền của anh Lê Văn S: Ông Trần Văn L, sinh năm 
1958; địa chỉ khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Trà Vinh (theo văn bản ủy quyền 
ngày 28/10/2015, có mặt). 

8. Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1947 (vắng mặt);

Địa chỉ: Ấp N, xã T, huyện T, tỉnh Trà Vinh. 

- Người kháng cáo: Bà Lê Thị K, ông Huỳnh Văn H, ông Trương Văn T, bà 
Nguyễn Thị B, ông Trương Văn N, anh Nguyễn Ta L, ông Trần Văn L, bà Nguyễn 
Thị O, chị Nguyễn Thị Khánh T, anh Nguyễn Thế C, anh Nguyễn Thế V, ông 
Giảng Văn B, ông Huỳnh Thanh L và người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của 
ông Trần Văn Lưu Văn Út H là bà Nguyễn Thanh Thủy, chị Lưu Thị Phúc A và 
anh Lưu Minh G là nguyên đơn và người kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của 
nguyên đơn trong vụ án. 
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- Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố T. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện và lời khai trong quá trình tố tụng, các nguyên đơn,
người đại diện hợp pháp của các nguyên đơn trình bày và có yêu cầu như sau: 

Thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 theo Quyết 
định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các nguyên đơn 
đã ký hợp đồng bảo hiểm cá tra với Tổng Công ty Cổ phần B do Công ty B Trà 
Vinh làm đại diện.  

Trong thời gian được bảo hiểm, do phát sinh dịch bệnh gan thận mủ làm cá 
chết thuộc trường hợp được bảo hiểm, nên các nguyên đơn được Công ty B Trà 
Vinh xem xét bồi thường. Nhưng từng hợp đồng, người được bảo hiểm chỉ nhận 
được số tiền bồi thường tương đương 70% số tiền được bồi thường theo hợp đồng 
bảo hiểm đã ký, cụ thể như sau: 

- Bà Lê Thị K tham gia 02 hợp đồng bảo hiểm: 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ nhất: Số AD0005/12JA740NN/1201, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 09/9/2012, số tiền bảo hiểm là 4.009.320.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 142 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 69%. Theo quy định thì bảo 
hiểm phải bồi thường hợp đồng này là 1.936.501.560 đồng, nhưng chỉ được bồi 
thường số tiền 1.355.551.000 đồng, bị cắt giảm 580.950.560 đồng. 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ hai: Số AD0005/12JA740NN/1202, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 12/9/2012, số tiền bảo hiểm là 10.260.000.000 đồng, ngày 
phát sinh tổn thất 126 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 72%. Theo quy định 
bảo hiểm phải bồi thường hợp đồng này là 5.171.040.000 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường số tiền 3.619.728.000 đồng, bị cắt giảm 1.551.312.000 đồng.  

Tổng số tiền bồi thường của bà Lê Thị K bị cắt giảm theo 02 hợp đồng bảo 
hiểm là 2.016.687.000 đồng. 

- Ông Trần Văn L tham gia 03 hợp đồng bảo hiểm: 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ nhất: Số AD0005/12JA740NN/1203, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 01/10/2012, số tiền bảo hiểm là 13.635.000.000 đồng, ngày 
phát sinh tổn thất 109 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 65%. Theo quy định 
bảo hiểm phải bồi thường hợp đồng này là 6.203.925.000 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường số tiền 4.543.182.000 đồng, bị cắt giảm 1.660.743.000 đồng.  

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ hai: Số AD0003/12JA740NN/1209, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 07/8/2012, số tiền bảo hiểm là 3.955.200.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 125 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 70%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền 1.938.048.000 đồng, nhưng chỉ 
nhận 1.356.633.600 đồng, bị cắt giảm 581.414.400 đồng. 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ ba: Số AD0001/12JA740NN/1219, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 07/8/2012, số tiền bảo hiểm là 1.730.400.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 144 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 69%. Theo quy định thì bảo 
hiểm phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền là 835.783.200 đồng, nhưng chỉ 
được bồi thường 585.048.240 đồng, bị cắt giảm 250.734.960 đồng.  
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Tổng số tiền bồi thường của ông Trần Văn L bị cắt giảm theo 03 hợp đồng 
bảo hiểm là 2.492.892.360 đồng. 

- Bà Nguyễn Thị B: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0002/12JA740NN/1205, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 12/6/2012, số tiền bảo hiểm là 1.116.500.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 105 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 65%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền là 508.007.500 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường 355.605.250 đồng, bị cắt giảm 152.402.250 đồng. 

- Ông Trương Văn T: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0003/12JA740NN/1210, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 11/9/2012, số tiền bảo hiểm là 6.675.000.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 153 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 56%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền là 2.616.600.000 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường 1.831.620.000 đồng, bị cắt giảm 784.980.000 đồng. 

- Ông Trương Văn N: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0003/12JA740NN/1213, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 03/11/2012, số tiền bảo hiểm là 2.661.360.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 60 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 36%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền 670.662.720 đồng, nhưng chỉ được bồi 
thường 469.463.904 đồng, bị cắt giảm 201.198.816 đồng. 

- Ông Huỳnh Văn H: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0003/12JA740NN/1212, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 10/9/2012, số tiền bảo hiểm là 3.449.600.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 176 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 27%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền là 651.974.400 đồng nhưng chỉ được 
bồi thường 456.382.080 đồng, bị cắt giảm 195.592.320 đồng. 

- Anh Nguyễn Ta L: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0002/12JA740NN/1203, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 08/5/2012, số tiền bảo hiểm là 2.071.584.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 132 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 72%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường theo hợp đồng này số tiền là 1.044.078.336 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường 730.854.835 đồng, bị cắt giảm 313.223.501 đồng. 

- Anh Nguyễn Thế C: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0001/12JA740NN/1212, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 27/6/2012, số tiền bảo hiểm là 3.532.200.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 107 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 65%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường hợp đồng này số tiền 1.607.151.000 đồng, nhưng chỉ được bồi 
thường 1.125.005.700 đồng, bị cắt giảm 482.145.300 đồng. 

- Ông Giảng Văn B tham gia 02 hợp đồng: 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ nhất: Số AD0001/12JA740NN/1221, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 10/9/2012, số tiền bảo hiểm là 1.415.400.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 120 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 70%. Theo quy định bảo 
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hiểm phải bồi thường hợp đồng này số tiền 693.546.000 đồng, nhưng chỉ được bồi 
thường 485.482.200 đồng, bị cắt giảm 208.063.800 đồng. 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ hai: Số AD0001/12JA740NN/1222, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 04/10/2012, số tiền bảo hiểm là 2.252.800.000 đồng, ngày 
phát sinh tổn thất 119 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 70%. Theo quy định 
bảo hiểm phải bồi thường cho hợp đồng này số tiền 1.103.872.000 đồng, nhưng chỉ 
được bồi thường 772.710.400 đồng, bị cắt giảm 331.161.600 đồng.  

Tổng số tiền bồi thường của ông Giảng Văn B bị cắt giảm là 539.225.400 
đồng. 

- Bà Nguyễn Thị O: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0008/12PA740NN/1201, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 10/10/2012, số tiền bảo hiểm là 3.072.000.000 đồng, ngày 
phát sinh tổn thất 137 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 71%. Theo quy định 
bảo hiểm phải bồi thường cho hợp đồng này số tiền là 1.526.784.000, nhưng chỉ 
được bồi thường 1.068.748.800 đồng, bị cắt giảm 458.035.200 đồng. 

- Ông Lưu Văn Út H tham gia 02 hợp đồng: 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ nhất: Số AD0007/12JA740NN/1201, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 27/6/2012, số tiền bảo hiểm là 9.984.000.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 109 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 65%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường cho hợp đồng bảo hiểm này số tiền là 4.542.720.000 đồng, 
nhưng chỉ được bồi thường 3.179.904.000 đồng, bị cắt giảm 1.362.816.000 đồng.  

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ hai: Số AD0007/12JA740NN/1204, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 07/8/2012, số tiền bảo hiểm là 5.152.800.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 179 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 27%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường cho hợp đồng bảo hiểm này số tiền là 973.879.200 đồng, 
nhưng chỉ được bồi thường 681.715.440 đồng, bị cắt giảm 292.163.760 đồng. 

Tổng số tiền bồi thường ông Lưu Văn Út H bị cắt giảm của 02 hợp đồng là 
1.654.997.760 đồng. 

- Bà Nguyễn Thị Khánh T: 

Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0007/12JA740NN/1203, giấy chứng nhận 
bảo hiểm ngày 07/8/2012, số tiền bảo hiểm là 16.272.000.000 đồng, ngày phát sinh 
tổn thất 64 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 36%. Theo quy định bảo hiểm 
phải bồi thường cho hợp đồng bảo hiểm này số tiền là 4.100.544.000 đồng, nhưng 
chỉ được bồi thường 3.189.321.000 đồng, bị cắt giảm 911.223.000 đồng. 

- Anh Nguyễn Thế V tham gia 04 hợp đồng: 

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ nhất: Số AD0004/12JA740NN/1202, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 12/9/2012, số tiền bảo hiểm là 5.089.190.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 171 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 30%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường cho hợp đồng bảo hiểm này số tiền là 1.068.729.900 đồng, 
nhưng chỉ được bồi thường 748.110.000 đồng, bị cắt giảm 320.619.990 đồng.  

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ hai: Số AD0004/12JA740NN/1204, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 12/9/2012, số tiền bảo hiểm là 7.351.230.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 172 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm 30%. Theo quy định bảo hiểm 
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phải bồi thường cho hợp đồng này số tiền là 1.543.758.300 đồng, nhưng chỉ được 
bồi thường 1.080.630.810 đồng, bị cắt giảm 463.127.490 đồng.  

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ ba: số AD0002/12JA740NN/1206, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 13/9/2012, số tiền bảo hiểm là 4.972.800.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 151 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 56%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường số tiền 1.949.337.600 đồng, nhưng chỉ được bồi thường 
1.364.536.000 đồng, bị cắt giảm 584.801.280 đồng.  

+ Hợp đồng bảo hiểm thứ tư: Số AD0004/12JA740NN/1206, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 22/9/2012, số tiền bảo hiểm là 4.928.000.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 160 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 46%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường số tiền 1.586.816.000 đồng, nhưng chỉ được bồi thường 
1.110.771.200 đồng, bị cắt giảm 476.044.800 đồng.  

Tổng số tiền bồi thường của ông Nguyễn Thế V cắt giảm của 04 hợp đồng là 
1.844.593.560 đồng. 

- Ông Huỳnh Thanh L: 

 Tham gia hợp đồng bảo hiểm số AD0001/12JA740NN/1208, giấy chứng 
nhận bảo hiểm ngày 16/5/2012, số tiền bảo hiểm là 6.592.160.000 đồng, ngày phát 
sinh tổn thất 133 ngày, tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm là 71%. Theo quy định bảo 
hiểm phải bồi thường cho hợp đồng này số tiền 3.276.303.520 đồng, nhưng chỉ 
được bồi thường số tiền 2.325.714.048 đồng, bị cắt giảm 950.589.472 đồng. 

Theo hợp đồng bảo hiểm mà các nguyên đơn đã ký kết với Công ty B Trà 
Vinh thì khi phát sinh sự kiện bảo hiểm phía công ty phải bồi thường dựa trên quy 
tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, 
nhưng B Trà Vinh căn cứ vào Công văn số 897/UBND-NN ngày 21/3/2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh để chi trả bồi thường cho các nguyên đơn 70% số 
tiền phải bồi thường là không đúng hợp đồng bảo hiểm đã ký. Nay các nguyên đơn 
yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Tổng công ty cổ phần B phải trả tiếp cho các 
nguyên đơn số tiền bảo hiểm còn lại theo hợp đồng bảo hiểm cụ thể nêu trên như 
sau: 

1. Trả cho bà Lê Thị K tổng số tiền là 2.016.687.800 đồng

2. Trả cho ông Trần Văn L tổng số tiền là 2.492.892.360 đồng;

3. Trả cho bà Nguyễn Thị B số tiền là 152.402.250 đồng;

4. Trả cho ông Trương Văn T số tiền 784.980.000 đồng ;

5. Trả cho ông Trương Văn N số tiền 201.198.816 đồng ;

6. Trả cho ông Huỳnh Văn H số tiền 195.592.320 đồng ;

7. Trả cho ông Nguyễn Ta L số tiền 313.223.501 đồng ;

8. Trả cho ông Nguyễn Thế C số tiền là 482.145.300 đồng;

9. Trả cho ông Giảng Văn B tổng số tiền là 539.225.400 đồng .

10. Trả cho bà Nguyễn Thị O số tiền 458.035.200 đồng ;

11. Trả cho ông Lưu Văn Út H hiện nay đã chết có vợ là bà Nguyễn Thanh T,
con là chị Lưu Thị Phúc A và anh Lưu Minh G nhận thay tổng số tiền là 
1.654.997.760 đồng. 
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12. Trả cho bà Nguyễn Thị Khánh T số tiền 911.223.000 đồng

13. Trả cho ông Nguyễn Thế V tổng số tiền là 1.844.593.560 đồng.

14. Trả cho ông Huỳnh Thanh L số tiền bị cắt giảm là 950.589.472 đồng.

* Người đại diện hợp pháp của bị đơn trình bày:

Thống nhất với các nguyên đơn về việc thực hiện chương trình thí điểm bảo 
hiểm nông nghiệp, sự kiện bảo hiểm phát sinh là do dịch bệnh thuộc vào trường 
hợp được bảo hiểm. Phía Công ty Cổ phần B đã tiến hành các thủ tục đúng theo 
quy định của pháp luật để bồi thường theo sự thỏa thuận với các hộ nuôi cá và các 
hộ nuôi đã thống nhất với mức bồi thường cũng như đã có thông báo chấp nhận bồi 
thường và bãi nại.  

Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, Công ty B Trà Vinh đã cấp giấy chứng nhận 
bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm đúng quy định. Khi phát sinh tổn thất, tại 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, các nguyên đơn cùng các 
bên liên quan đã cùng nhau lập biên bản về việc thỏa thuận bồi thường bảo hiểm cá 
tra thuộc chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn huyện C, huyện 
C và huyện T, đã ghi nhận rõ ràng, cụ thể về số tiền chi trả bồi thường, các hộ nuôi 
xét thấy hợp lý, đồng ý nhận số tiền bồi thường và cam kết không khiếu kiện, 
khiếu nại gì sau này.  

Các nguyên đơn nhận tiền chi trả bồi thường của Công ty B Trà Vinh và 
thông báo chấp nhận bồi thường và bãi nại cũng có nghĩa là xác nhận trách nhiệm 
bồi thường bảo hiểm của Ban Chỉ đạo Bảo hiểm nông nghiệp, Tổ thẩm định bồi 
thường và B chấm dứt tại đây. Hợp đồng bảo hiểm mà các nguyên đơn tham gia 
cũng đồng thời hết hiệu lực vì Công ty B Trà Vinh đã thanh toán đầy đủ tiền bồi 
thường cho người tham gia bảo hiểm.  

Về phía Công ty B Trà Vinh là Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty 
Cổ phần B, với tư cách là thành viên trong Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện thí 
điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2013 theo Quyết định số 
1336/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, B Trà Vinh 
có trách nhiệm báo cáo thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc 
giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật, đúng 
nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết và đúng theo thỏa thuận thống nhất của các 
bên.  

Theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định mục đích thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiêp đó là khắc phục và bù 
đắp thiệt hại tài chính của thiên tai, dịch bệnh gây ra và căn cứ bồi thường là bồi 
thường dựa trên chỉ số thời tiết, dịch bệnh, sản lượng có liên quan đến thiệt hại. 

Mặt khác, tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 43/TT-BNNPTNN ngày 23/8/2012 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cách giải quyết bồi 
thường khi phát sinh tranh chấp bằng cách xác định mức độ thiệt hại làm căn cứ để 
hai bên thỏa thuận mức bồi thường. 

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, các nguyên đơn cùng 
các bên liên quan đã tự nguyện tiến hành thương lượng là hoàn toàn hợp lý và hợp 
pháp, phù hợp với chủ trương, chính sách chương trình thí điểm và các quy định 
của pháp luật. Việc thương lượng được thực hiện trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, 
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công khai, minh bạch, không hề bị ép buộc, lừa dối, dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng 
vũ lực. Các nguyên đơn có toàn quyền quyết định trong việc ký hoặc không ký 
biên bản nếu họ không đồng ý, nhưng họ đã đồng ý toàn bộ nội dung thỏa thuận và 
tự nguyện ký biên bản.  

Về pháp luật, các nguyên đơn là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân 
sự, nội dung thương lượng không hề trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội, đã cam kết 
không khiếu kiện, khiếu nại gì sau này và xác nhận trách nhiệm bồi thường bảo 
hiểm của Công ty B Trà Vinh với Ban Chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp, Tổ thẩm 
định bồi thường. Do đó, các biên bản thỏa thuận là hoàn toàn hợp pháp, phù hợp 
với Điều 4 Bộ luật dân sự năm 2005. B đã tiến hành bồi thường theo đúng quy 
trình, đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật nên việc giải quyết bồi thường 
bảo hiểm của B đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khẳng định là hợp pháp. 

Đối với việc khiếu nại bồi thường của các nguyên đơn đã được Cục quản lý, 
Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15059/BTC-QLBH ngày 
04/11/2013 và Công văn số 17435/BTC-QLBH ngày 01/12/2014 gửi Ban Chỉ đạo 
bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh kết luận: “B đã giải quyết bồi thường bảo 
hiểm theo đúng quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm tôm, cá 
ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC cũng như đúng theo nội dung các 
hộ dân đã thỏa thuận, thống nhất.  

Như vậy, Cục quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính đã khẳng định việc 
chi trả tiền bồi thường cho các hộ nuôi cá tra là hoàn toàn đúng và đề nghị Ban Chỉ 
đạo giải thích cho người dân được rõ và giải quyết thắc mắc của người dân. 

Đối với các hợp đồng bảo hiểm, sau khi hoàn tất việc giải quyết bồi thường B 
đã chuyển hồ sơ, làm các thủ tục đòi các nhà tái bảo hiểm. Việc giải quyết yêu cầu 
đòi tái bảo hiểm đã được B và nhà tái bảo hiểm xác nhận và hoàn tất trong năm 
2014. Do đó, hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực, B không còn bất kỳ quyền 
và nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào của hợp đồng bảo hiểm. 

Vì vậy các nguyên đơn khởi kiện B phải tiếp tục bồi thường là không có cơ sở 
và hoàn toàn trái pháp luật. Do đó Tổng Công ty cổ phần B đề nghị Tòa án không 
chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. 

* Người đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ông
Phạm Minh T có lời khai như sau: 

Theo yêu cầu bồi thường chi trả tiền bảo hiểm cá tra của các nguyên đơn, do 
trước đó cũng phát sinh 02 lần chi trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người nuôi cá 
có dư luận cho rằng người tham gia bảo hiểm nhận bồi thường có lời, tức là số tiền 
bồi thường cao hơn giá trị đầu tư thực tế. Đồng thời, cũng có dư luận cho rằng có 
hiện tượng trục lợi bảo hiểm. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo tỉnh có chỉ đạo 
Phòng kỹ thuật sở, chi cục nuôi trồng thủy sản, các Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện T, C, C và các tổ công tác giám định bồi thường phối hợp 
với nhau để khảo sát lại chi phí nuôi cá tra thực tế để so sánh với mức bồi thường 
hợp đồng theo bảo hiểm có phù hợp hay không. Qua khảo sát và rà soát thì các cơ 
quan chuyên môn thấy rằng, tùy từng thời điểm thì mức bồi thường theo hợp đồng 
bảo hiểm cao hơn khoảng 30% so với giá trị đầu tư thực tế.  
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Theo đó thì B Trà Vinh có tờ trình số 18/TTr-BM ngày 18/3/2013 gửi Ủy ban 
nhân dân tỉnh để xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh được chi trả bồi thường đối 
với các hợp đồng tổn thất còn lại theo hình thức thương lượng và vấn đề này được 
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo Công văn số 897/UBND-NN ngày 
21/3/2013. 

Sau khi nhận tiền bồi thường theo hình thức thương lượng xong thì có một số 
hộ dân đã tiến hành gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính khiếu nại, yêu 
cầu B chi trả số tiền bồi thường còn lại theo nội dung hợp đồng. Theo đó, Bộ Tài 
chính đã có công văn số 17435/BTC-CTBH ngày 01/12/2014 trả lời khiếu nại đến 
các hộ dân được biết. 

Trong năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh có giao cho Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ trì phối hợp với B Trà Vinh và Ủy ban nhân dân các huyện 
mời dân đến giải thích. Tuy nhiên, các hộ không thống nhất và tiếp tục khiếu kiện. 
Ngày 20/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 22/UBND-NN 
gửi Bộ Tài chính và Tổng công ty B, trong đó có đề nghị Tổng Công ty B lập thủ 
tục chi trả tiếp số tiền bồi thường còn lại theo hợp đồng đã ký kết với các hộ dân. 
Cho đến thời điểm này, Tổng công ty B chưa xem xét giải quyết. 

* Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Dương Thị Kim P, ông
Nguyễn Thế Đ, ông Nguyễn Ru B, ông Nguyễn Tuấn K, bà Trần Thị H, ông Trần 
Văn Lê Văn S, ông Nguyễn Văn N vắng mặt nhưng có lời khai như sau:  

Các đương sự đều là người đại diện cho các hộ dân ở xã nơi các đương sự cư 
trú để ký hợp đồng bảo hiểm với Tổng công ty cổ phần B và Công ty B Trà Vinh. 
Các đương sự đều thừa nhận không có bất cứ quyền lợi gì trong hợp đồng bảo 
hiểm. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 02 tháng 02 năm 
2018 của Tòa án nhân dân thành phố T đã xử:  

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, buộc các nguyên 
đơn phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo của các đương sự. 

 Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14/02/2018 tất cả các nguyên đơn và người kế 
thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Lưu Văn Út H kháng cáo, yêu cầu Tòa án 
cấp phúc thẩm giải quyết sửa bản án sơ thẩm, buộc Tổng Công ty Cổ phần B bồi 
thường số tiền bảo hiểm bị cắt giảm 30% theo như đơn khởi kiện. 

Ngày 21/02/2018 Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố T kháng 
nghị cho rằng các căn cứ mà Tòa án nhân dân thành phố T đã tuyên chủ yếu dựa 
trên 02 văn bản của Công ty B Trà Vinh: Biên bản về việc thỏa thuận bồi thường 
bảo hiểm cá tra thuộc chương trình bảo hiểm thí điểm nông nghiệp, thông báo chấp 
nhận bồi thường và bãi nại. Nhưng thực tế cho thấy những căn cứ pháp lý mà phía 
Tổng Công ty cổ phần B áp dụng để cắt giảm số tiền bồi thường bảo hiểm cá tra 
của các nguyên đơn là Công văn số 897/UBND-NN ngày 21/3/2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chi trả bồi thường bảo hiểm cá tra trên địa bàn tỉnh, 
Biên bản họp ngày 26/3/2013 của Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm bảo 
hiểm nông nghiệp Trà Vinh họp bàn phương án áp giá bồi thường cho các hộ dân 
tham gia bảo hiểm có hồ sơ bồi thường. 
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Các văn bản nêu trên là không phù hợp với quy định của pháp luật, trái với 
hợp đồng bảo hiểm và trái với chủ trương của Chính phủ về thí điểm bảo hiểm 
nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính về 
việc ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp. 

Sau khi bị cắt giảm 30% số tiền bồi thường bảo hiểm, các hộ dân nhiều lần 
gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan cấp tỉnh và trung ương. Ngày 12/3/2015, Bộ Tài 
chính có Công văn số 3712/BTC-QLBH về việc khiếu nại bồi thường bảo hiểm cá 
tra. Theo nội dung công văn, Bộ Tài chính đề nghị Tổng Công ty Cổ phần B phối 
hợp với Ban Chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan rà soát, giải quyết vụ việc báo cáo Bộ Tài chính. Ngày 20/4/2015, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Công văn số 22/UBND - NN về việc chi trả tiền bồi 
thường bảo hiểm cá tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó có đề nghị Tổng Công 
ty Cổ phần B tiếp tục bồi thường số tiền 30% còn lại đúng theo hợp đồng đã ký kết 
cho các hộ dân nuôi cá tra tham gia bảo hiểm. Nhưng phía Tổng Công ty Cổ phần 
B không thực hiện việc chi trả. Từ đó xét thấy bản án sơ thẩm số 01/2018/KDTM - 
ST ngày 02/02/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T đã tuyên không chấp nhận 
yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn đã gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của các 
nguyên đơn, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử phúc thẩm theo hướng 
sửa toàn bộ bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, 
buộc Tổng Công ty Cổ phần B phải tiếp tục thanh toán cho các nguyên đơn số tiền 
bảo hiểm bị cắt giảm là 30%. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên đơn khởi kiện và yêu 
cầu kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa 
giữ nguyên quyết định kháng nghị. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau 
về việc giải quyết vụ án. 

* Ý kiến trình bày tranh luận của các nguyên đơn cho rằng: Khi thỏa thuận
bồi thường thiệt hại bảo hiểm, lúc đó do Ban Chỉ đạo và B Trà Vinh cho rằng thực 
hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 897/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh, do 
không được nghe công bố nội dung Công văn 897/UBND-NN nên các nguyên đơn 
tin là chủ trương của Nhà nước, vì tiền đóng phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ 
60% và do B kéo dài thời gian chi trả nợ Ngân hàng chồng chất nên đã chấp nhận 
nhận số tiền 70%. Sau khi nhận tiền mới tìm Công văn số 897/UBND-NN của Ủy 
ban nhân dân tỉnh và một số văn bản khác có liên quan thì biết số tiền bị cắt giảm 
30% B Trà Vinh thực hiện không đúng thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, có 
văn bản xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh bồi thường theo ý chí của 
B mà không trực tiếp thỏa thuận với người mua bảo hiểm là áp đặt ý chí. Việc làm 
này của B là có sự lừa dối làm cho người được bồi thường bảo hiểm không biết 
được, nếu biết được thì không ai bỏ số tiền hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng trong khi 
nuôi cá bị lỗ, mắc nợ Ngân hàng, nên việc ký các văn bản thỏa thuận và bãi nại bồi 
thường không mang tính gàng buộc người dân phải thực hiện, không có giá trị 
pháp lý. 

* Ý kiến trình bày tranh luận của đại diện bị đơn cho rằng:

- Việc cắt giảm 30% số tiền bảo hiểm là không đúng hợp đồng đã ký. Nhưng 
việc cắt giảm này các bên tham gia bảo hiểm tự nguyện thỏa thuận với nhau thống 

167



 

nhất mức bồi thường, người được bảo hiểm cũng đã ký văn bản thông báo chấp 
nhận bồi thường và bãi nại, đồng ý nhận số tiền bồi thường và cam kết không 
khiếu kiện, khiếu nại gì sau này. 

- Sau khi ký văn bản thỏa thuận bồi thường đến thời gian B chi trả tiền cho 
các hộ dân là khoảng thời gian dài, các hộ dân có đầy đủ thời gian suy nghĩ để thay 
đổi ý kiến nhưng không ai phản đối là thể hiện sự tự nguyện đúng ý chí của mình, 
nên việc các hộ dân cho rằng B áp đặt ý chí là không đúng. 

- Đối với việc khiếu nại bồi thường của các nguyên đơn đã được Cục quản lý, 
Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15059/BTC-QLBH ngày 
04/11/2013 và Công văn số 17435/BTC-QLBH ngày 01/12/2014 gửi Ban Chỉ đạo 
bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh kết luận: B đã giải quyết bồi thường bảo hiểm 
theo đúng quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm tôm, cá ban 
hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC cũng như đúng theo nội dung các hộ 
dân đã thỏa thuận, thống nhất. B đã thực hiện trách nhiệm chi trả đầy đủ số tiền bồi 
thường bảo hiểm theo biên bản thỏa thuận. Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường 
đồng thời ký văn bản thông báo chấp nhận bồi thường và bãi nại gửi B.  

Như vậy, Cục quản lý, Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính đã khẳng định việc 
chi trả tiền bồi thường cho các hộ nuôi cá tra là hoàn toàn đúng và đề nghị Ban Chỉ 
đạo giải thích cho người dân được rõ và giải quyết thắc mắc của người dân. 

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm, sau khi hoàn tất việc giải quyết bồi thường 
B đã chuyển hồ sơ, làm các thủ tục đòi các nhà tái bảo hiểm. Việc giải quyết yêu 
cầu đòi tái bảo hiểm đã được B và nhà tái bảo hiểm xác nhận và hoàn tất trong năm 
2014. Do đó, hợp đồng bảo hiểm đã chấm dứt hiệu lực, B không còn bất kỳ quyền 
và nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào của hợp đồng bảo hiểm. 

* Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa:

Thẩm phán thụ lý vụ án và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuân thủ trình tự, 
thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Về nội dung vụ án, đại diện Viện kiểm 
sát cho rằng:  

- Tòa án cấp sơ thẩm xác định vụ án kinh doanh thương mại theo khoản 1 
Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 là không chính xác. Vì khoản 1 Điều 30 
Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định: Tranh chấp kinh doanh thương mại là những 
tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức 
có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận. Trong vụ án này, 
các nguyên đơn đều không có đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp bảo hiểm tham 
gia chương trình này theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ cũng không vì mục đích lợi nhuận. Do đó, chưa thỏa mãn điều kiện của 
vụ án kinh doanh thương mại. Thiếu sót này của cấp sơ thẩm không ảnh hưởng đến 
quyền lợi của các bên đương sự trong vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm 
điều chỉnh lại quan hệ pháp luật tranh chấp theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng 
dân sự năm 2015. 

- Tòa án cấp sơ thẩm xử bác yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là không 
đúng với tình tiết khách quan của vụ án, bởi vì: 

Thứ nhất, sau khi thiệt hại (cá chết) xảy ra, thì Tổ giám định và đại diện Tổng 
Công ty Cổ phần B đã tiến hành kiểm tra thực tế, xác định mức độ thiệt hại cụ thể 
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của từng hộ nuôi cá. Kết quả cho thấy cá chết do bệnh là có thật, không có trường 
hợp trục lợi bảo hiểm xảy ra và đều thuộc trường hợp được bồi thường theo hợp 
đồng bảo hiểm đã ký kết. Số tiền bồi thường của từng người cũng được tính đúng 
theo Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm cá ban hành hành kèm theo 
Quyết định 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính. Do đó về nguyên tắc 
Tổng Công ty Cổ phần B phải bồi thường đúng theo tỷ lệ thiệt hại mà hợp đồng đã 
ký kết. 

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 14 Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 
17/8/2011 của Bộ Tài chính (hướng dẫn một số điều của Quyết định 315) quy định: 
Đến ngày 31/12/2013, căn cứ kết quả hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông 
nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị thua lỗ do hoạt động kinh doanh 
thí điểm bảo hiểm doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp bảo hiểm, Bộ tài chính sẽ có cơ chế hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ. Thế nhưng, Tổng Công ty Cổ phần B 
không báo cáo về trên mà làm tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xin cắt giảm 
tiền bồi thường bảo hiểm là sai quy định.  

Thứ hai, hợp đồng bảo hiểm là một dạng của hợp đồng dân sự, theo Điều 388 
Bộ luật dân sự năm 2005 nay là Điều 385 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Hợp 
đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ dân sự. Chủ thể trong hợp đồng này là người mua bảo hiểm với 
Tổng Công ty cổ phần B, nếu các bên có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng hoặc 
cần thương lượng về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình, thì 
phải do chính 02 chủ thể này trực tiếp thỏa thuận. Thế nhưng, tất cả các biên bản 
thỏa thuận bồi thường đều do Ban chỉ đạo bảo hiểm (Tổ giám định bồi thường và 
cán bộ nông nghiệp của tỉnh, huyện và đại diện Ủy ban nhân xã) đứng ra thỏa thuận 
với người mua bảo hiểm là không đúng chủ thể. 

Thứ ba, Điều 4 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Trong quan hệ dân sự các bên 
hoàn toàn tự nguyện, không bên nào áp đặt bên nào, thì mới phát sinh hiệu lực và 
buộc các bên phải thực hiện. Tuy nhiên, trong thỏa thuận này đã thể hiện sự áp đặt 
là có sự can thiệp của cơ quan nhà nước, thể hiện tại Công văn số 897/UBND-NN 
ngày 21/3/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh chỉ đạo và cho phép Tổng Công ty 
Cổ phần B thỏa thuận bồi thường theo hướng cắt giảm. Và Biên bản họp triển khai 
phương án bồi thường bảo hiểm cá tra, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Trà Vinh là Thường trực Ban chỉ đạo bảo hiểm họp ngày 26/3/2013 đề ra 
phương án thương lượng là: Giao cho Ban chỉ đạo các huyện sắp xếp mời từng hộ 
(không mời tập trung) và chọn những hộ có khả năng thương lượng thành công để 
triển khai đầu tiên nhằm tạo thuận lợi cho các trường hợp thương lượng tiếp theo. 
Điều này cho thấy có sự bất bình đẳng và áp đặt trong thỏa thuận: Giữa một bên là 
cán bộ nhà nước với một bên là người dân (được nhà nước hỗ trợ 60% phí bảo 
hiểm), từ đó người dân có tâm lý nễ nang vì ý thức chấp hành theo sự chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân tỉnh nên ký vào biên bản thỏa thuận trong tình trạng không tự 
nguyện.  

Thứ tư, trong các biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại đều không nêu rõ 
tổng số tiền của từng người được bồi thường theo hợp đồng là bao nhiêu, số tiền bị 
cắt giảm bao nhiêu, lý do vì sao cắt giảm. Do chưa được giải thích rõ nội dung sự 

169



 

việc mà đã đưa ra quyết định từ bỏ quyền lợi của mình, nên sau đó người tham gia 
bảo hiểm nhận thấy quyền lợi mình bị xâm phạm, đã gửi đơn khiếu nại. 

Từ phân tích trên cho thấy, chủ thể tham gia trong biên bản thỏa thuận bồi 
thường không đúng, có sự bất bình đẳng giữa các bên, nên việc các nguyên đơn ký 
vào biên bản thỏa thuận là không tự nguyện. Do đó, chưa đảm bảo về điều kiện có 
hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 122 Bộ luật 
dân sự năm 2005 (nay là điểm b khoản 1 Điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015), vì vậy 
các biên bản thỏa thuận này vô hiệu, không có giá trị buộc các bên phải thực hiện 
(theo Điều 127 Bộ luật dân sự năm 2005). Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 
Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS 
ngày 21/02/2018 của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố T, chấp nhận 
kháng cáo của 14 nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 
02/02/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T theo hướng buộc Tổng công ty Cổ 
phần B thanh toán cho các nguyên đơn số tiền 30% bảo hiểm còn lại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Hợp đồng bảo hiểm cá tra được ký kết 
giữa 14 nguyên đơn và Công ty B Trà Vinh (Công ty thành viên của Tổng Công ty 
cổ phần B) có trụ sở chi nhánh tại Trà Vinh, nên tranh chấp xảy ra Tòa án nhân dân 
thành phố T thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền. 

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Các đương sự tranh chấp với nhau về 
khoản tiền chi trả theo hợp đồng bảo hiểm cá tra, Tòa án cấp sơ thẩm xác định 
tranh chấp hợp đồng bảo hiểm là đúng, nhưng xác định vụ án kinh doanh thương 
mại là chưa chính xác, bởi vì trong vụ án này, các nguyên đơn đều không có đăng 
ký kinh doanh và doanh nghiệp bảo hiểm tham gia chương trình này theo Quyết 
định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng chính phủ cũng không vì mục 
đích lợi nhuận. Do đó, chưa thỏa mãn điều kiện của vụ án kinh doanh thương mại. 
Thiếu sót này của cấp sơ thẩm không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên đương 
sự trong vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm khắc phục chuyển thành vụ án dân sự và xác 
định quan hệ pháp luật tranh chấp là: Tranh chấp hợp đồng dân sự về bảo hiểm 
theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 như ý kiến 
phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.  

[3] Quá trình tố tụng cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đương sự 
thống nhất xác định số tiền bảo hiểm cá tra bị cắt giảm theo từng hợp đồng đúng 
như yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn. Thống nhất với nhau về các chứng cứ 
có trong hồ sơ vụ án là đúng và có thật như án sơ thẩm đã nhận định. 

[4] Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của hợp đồng bảo hiểm tôm, cá 
(bút lục số 13, tập I) được ký kết giữa các nguyên đơn và bị đơn có quy định: 
Người bảo hiểm và chủ hợp đồng bảo hiểm đồng ý rằng khi phát sinh sự kiện bảo 
hiểm thì việc bồi thường tổn thất được tính theo bản tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm 
quy định tại Điều 9 của quy tắc bảo hiểm tôm, cá là một cách tính hợp lý và phù 
hợp theo giá trị đã được các bên “đồng ý trước”. 

[5] Điều 9 của quy tắc bảo hiểm tôm, cá được (bút lục 338, tập I) quy định 
như sau: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả cho người 
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được bảo hiểm số tiền bồi thường được tính theo công thức sau: Số tiền bồi thường 
= (tỷ lệ thiệt hại được bảo hiểm x số tiền bảo hiểm) x (100% - 30% mức khấu trừ 
do người được bảo hiểm tự gánh chịu). 

[6] Việc các nguyên đơn thỏa thuận với Công ty B Trà Vinh (sau đây viết tắt 
là B) ký kết các hợp đồng bảo hiểm cá tra là tự nguyện, đúng pháp luật. Đây là loại 
hợp đồng có thỏa thuận trước về bồi thường tổn thất được quy định tại Điều 2 của 
hợp đồng bảo hiểm. Sau khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, từng hộ nuôi cá đều được 
giám định thiệt hại, Tổ giám định bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp và 
Giám đốc B cùng ký xác nhận vào tờ trình bồi thường cho từng hộ nuôi cá bị thiệt 
hại đúng như số tiền phải bồi thường như hợp đồng đã ký. Như vậy đã thể hiện rõ 
không có dấu hiệu trục lợi của người tham gia bảo hiểm. 

[7] Sau khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra (cá chết do bị bệnh gan thận mủ), các 
nguyên đơn và B đã thực hiện đầy đủ hồ sơ giải quyết bồi thường do Bộ Tài chính 
quy định. Nhưng B không thực hiện đúng thời hạn giải quyết bồi thường (quy định 
của Bộ tài chính là 30 ngày, không tính ngày nghỉ, lễ kề từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
bồi thường thiệt hại) mà kéo dài thời gian để xin ý kiến Ủy Ban nhân dân tỉnh cho 
chủ trương giải quyết bồi thường, cụ thể như sau: 

- Ngày 15/3/2013, Ban Chỉ đạo triển khai bảo hiểm nông nghiệp tỉnh có báo 
cáo số 103/BC-BCĐBHNN (bút lục 485 - 489, tập I) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh. 

- Ngày 18/3/2013, B Trà Vinh có Tờ trình số 18/TTR-BMTV (bút lục 490 - 
492, tập I) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh với nội dung: 

+ Xác định mức bồi thường theo quy định hiện hành tại Quyết định số 
3035/QĐ-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quy tắc, 
biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp đối với đối tượng bảo hiểm cá 
tra chưa hợp lý. Qua tính toán thực tế cho thấy mức bồi thường áp dụng theo quy 
định hiện hành cao hơn khoảng 1,25-1,5 lần chi phí người nuôi đã đầu tư tương 
ứng theo từng thời điểm (trong đó, chưa tính đến phần sản phẩm không thu hồi). 
Đây là một trong những nguyên nhân đẫn đến hiện tượng trục lợi Chương trình bảo 
hiểm; gây khó khăn trong công tác quản lý; làm xáo trộn, ảnh huởng đến tình hình 
sản xuất tại địa phương, tạo dư luận xấu trong xã hội và làm suy giảm lòng tin của 
nông dân đối với Chương trình. 

+ Đối với các trường hợp tổn thất bảo hiểm cá tra đã và đang được B xác lập 
hồ sơ nhưng chưa chi trả bồi thường: Cho phép B Trà Vinh áp dụng Hướng dẫn số 
14/HD-SNN-KT ngày 15/03/2013 của Sở Nông nghiệp tỉnh hướng dẫn định mức 
đầu tư vốn lưu động nuôi cá tra thâm canh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để thỏa thuận 
áp bồi thường các trường hợp nêu trên cho đến thời điểm áp dụng văn bản mới của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3035/QĐ-BTC. 

+ Việc thỏa thuận bồi thường áp dụng theo Hướng dẫn số 14/HD-SNN- KT 
đảm bảo nguyên tắc: Xác định số tiền bồi thường tương ứng với tổng chi phí cải 
tạo ao hồ, thức ăn, con giống, thuốc phòng bệnh, công lao động, thu hoạch và các 
khoản chi phí thực tế khác như: Phí mua bảo hiểm, nhiên liệu… mà người nuôi đã 
đầu tư tính từ thời điểm thả nuôi ban đầu đến ngày bị thiệt hại xác lập hồ sơ bồi 
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thường. Đồng thời, số tiền bồi thường đảm bảo không vượt quá 75% mức bồi 
thường tương ứng theo quy định hiện hành. 

+ Nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho chủ trương như trên, thì Ban 
chỉ đạo địa phương, Tổ thẩm định bồi thường và B Trà Vinh sẽ tổ chức thỏa thuận 
với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bị tổn thất bồi thường theo Hướng dẫn 
số 14/HD-SNN-KT thành công sẽ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 15 tỷ 
đồng. 

[8] Ngày 21/3/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 
897/UBND-NN (bút lục 493, tập I) với nội dung: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo 
triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty B Trà Vinh và 
các ngành có liên quan kiểm tra mức độ thiệt hại thực tế, xác định số tiền bồi 
thường tương ứng với tổng chi phí như: Cải tạo ao hồ, con giống, thức ăn… và các 
chi phí khác. Trên cơ sở đó, thỏa thuận với hộ nuôi cá tham gia bảo hiểm để tiến 
hành chi trả bồi thường. 

[9] Thực hiện Công văn số 897/UBND-NC nêu trên, ngày 21/3/2013 Thường 
trực Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh (Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) chủ trì cuộc họp, thành phần gồm có các 
thành viên trong Ban Chỉ đạo và Giám đốc B Trà Vinh. Tại biên bản họp (bút lục 
494 - 497, tập I), chủ trì kết luận như sau: 

“1. Về xác định số tiền bồi thường theo giá trị đầu tư thực tế: 

- Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-SNN-KT ngày 15/3/2013 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT làm căn cứ chính để áp dụng tính toán các khoản chi phí. 

- Số tiền bồi thường theo giá trị đầu tư thực tế: không vượt quá 70% so với 
số tiền bồi thường hiện hành tương ứng với từng thời điểm nhất định. 

2. Chuẩn bị hồ sơ bồi thường:

- Giao Tổ giám định bồi thường (theo huyện) phối hợp với B Trà Vinh tính 
toán, xác lập sổ tiền bồi thường theo giá trị đầu tư thực tế tại khoản 1 cho từng 
trường hợp tổn thất cụ thể, đồng thời có so sánh với mức bồi thường hiện hành để 
làm cơ sở giải thích, thuyết phục trong quá trình thương lượng. 

- Giao B biên soạn mẫu biên bản thương lượng bồi thường và bản cam kết 
đối với các hộ đã đồng ý nhận tiền thương lượng bồi thường, đảm bảo không khiếu 
nại về sau. 

3. Phương án tổ chức thương lượng:

Trên cơ sở chuẩn bị xong công việc theo khoản l, 2 nêu trên. Ban chỉ đạo 
các huyện phối hợp với B Trà Vinh, Tổ giám định bồi thường mời nông hộ tiến 
hành thương lượng, đàm phán. Ban chỉ đạo các huyện sắp xếp mời từng nông hộ 
(không mời tập trung) và chọn những nông hộ có khả năng thuơng lượng thành 
công cao để triển khai đầu tiên nhằm tạo thuận lợi cho các trường hợp thương 
lượng tiếp theo”. 

[10] Từ chủ trương trên, từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 4 năm 2013, B Trà 
Vinh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo bảo hiểm nông nghiệp các huyện: T, C và C1 
cùng với từng hộ nuôi cá có thiệt hại được bảo hiểm tiến hành lập biên bản thỏa 
thuận bồi thường, ký thông báo chấp nhận bồi thường và bãi nại, sau đó B đã 
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chuyển tiền vào tài khoản từng hộ bị thiệt hại kết thúc việc bồi thường. 

[11] Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm nông nghiệp theo Quyết 
định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính có nhiều Văn bản chỉ 
đạo thực hiện cụ thể là: 

+  Công văn số 18352/BTC-QLBH, ngày 28/12/2012 “V/v đẩy mạnh công tác 
quản lý rũi ro và phòng chống bảo hiểm nông nghiệp” (bút lục 451 - 457, tập I). 
Tại nội dung 2 của văn bản có nêu: 

“2. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

- Tăng cường công tác thẩm định rủi ro trước khi ký kết các hợp đồng bảo 
hiểm; 

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm đã được ký kết cần tăng cường công tác 
quản lý, giám sát người được bảo hiểm tuân thủ chặt chẽ các điều khoản, điều kiện 
theo hợp đồng bảo hiểm; 

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm có phát sinh bồi thuờng, cần tập trung giải 
quyết như sau: 

+ Đối với các hồ sơ tổn thất đã đủ điều kiện để giải quyết bồi thường mà xét 
thấy không có dấu hiệu trục lợi cần giải quyết nhanh chóng, đầy đủ kịp thời cho 
các hộ dân, đảm bảo tài chính cho tái đầu tư sản xuất; 

+ Đối với các hồ sơ chưa hoàn thiện cần rà soát lại việc thực hiện quy trình 
nuôi thả, quy trình chăm sóc, chữa bệnh cho tôm, cá và quy trình khiếu nại bồi 
thường. Nếu nhận thấy có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm cần phối hợp với chính quyền 
địa phương, các cơ quan chức năng liên quan để xác định nguyên nhân, mức độ 
tổn thất thực tế làm cơ sở cho công tác giải quyết khiếu nại bồi thường bảo hiểm 
theo nguyên tắc bồi thường không vượt quá giá trị tổn thất thực tế và theo các quy 
định của Luật kinh doanh bảo hiểm”.  

+ Thông báo số 84/TB- BTC ngày 07/02/2013 của Bộ Tài chính (bút lục 610 - 
614, tập I) kết luận (đoạn đầu trang 4): “Các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giải 
quyết bồi thường bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, quy định tại quy tắc, điều 
khoản bảo hiểm nông nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sự 
nhất quán và bình đẳng”. 

 + Công văn số 8939/BTC-QLBH ngày 10/7/2013 “V/v phối hợp triển khai 
thực hiện bảo hiểm tôm, cá theo Quyết định số 315/QĐ-TTg” (bút lục 498, tập I). 
Tại nội dung 1 của văn bản có nêu: 

“1. Về thực hiện quy tắc bảo hiểm tôm, cá: 

1.1. Đối với các hợp đồng bảo hiểm tôm, cá đã ký kết trước ngày Quyết định 
số 1042/QĐ-BTC có hiệu lực (ngày 08/5/2013): 

a. Đối với các hợp đồng bảo hiểm tôm, cá ký kết trước ngày Quyết định số
1042/QĐ-BTC có hiệu lực: Các doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng theo quy định tại 
Quyết định số 3035/QĐ-BTC và Quyết định số 1442/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. 

b. Đối với các hợp đồng bảo hiểm tôm, cá còn hiệu lực và chưa phát sinh
trách nhiệm bảo hiểm: Các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với địa 
phương tập trung công tác đề phòng hạn chế tổn thất, kiểm soát quy trình quản lý 
rủi ro, xác định dịch bệnh chặt chẽ. 
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c. Đối với các hợp đồng bảo hiểm tôm, cá đã phát sinh trách nhiệm bồi
thường, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tập trung giải quyết như sau: 

- Đối với các hồ sơ tổn thất đã đủ điều kiện để giải quyết bồi thường mà xét 
thấy không có dấu hiệu trục lợi, cần giải quyết nhanh chóng, đầy đủ kịp thời cho 
các hộ dân, đảm bảo tài chính cho tái đầu tư sản xuất. 

- Đối với các hồ sơ chưa hoàn thiện, cần rà soát lại việc thực hiện quy trình 
nuôi thả, quy trình chăm sóc, chữa bệnh cho tôm, cá và các quy trình khiếu nại, 
bồi thường. Nếu nhận thấy có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm cần phối hợp với chính 
quyền địa phương, các cơ quan chức năng liên quan để xác định nguyên nhân, 
mức độ tổn thất thực tế làm cơ sở cho công tác giải quyết khiếu nại bồi thường bảo 
hiểm theo nguyên tắc bồi thường không vượt quá giá trị tổn thất thực tế và theo 
các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm” 

[12] Những văn bản nêu trên của Bộ Tài chính đã thể hiện sự nhất quán, rõ 
ràng trong việc chỉ đạo giải quyết bồi thường bảo hiểm là: Giải quyết bồi thường 
phải theo hợp đồng bảo hiểm đã ký, chỉ khi xác định có dấu hiệu trục lợi thì mới 
xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất để bồi thường theo giá trị tổn thất thực tế. 
Và vấn đề này qua 02 lần bồi thường trước đó Ban chỉ đạo và B đã thực hiện bồi 
thường đầy đủ cho người mua bảo hiểm nên không phát sinh khiếu nại. 

 [13] Việc B có Tờ trình số 18/TTR-BMTV gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 
Vinh xin chủ trương giải quyết bồi thường như trên là không đúng pháp luật, trái 
với ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính. Từ việc này nên dẫn đến Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn 897/UBND-NN chỉ đạo giải quyết mức độ thiệt 
hại thực tế là không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trái với 
Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/11/2012 ban hành kèm theo Quy tắc, biểu 
phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp và các văn bản chỉ đạo nêu trên của 
Bộ Tài chính.  

[14] Thực hiện Công văn 897/UBND-NN của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, 
Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Trà Vinh 
tổ chức cuộc họp có phân công trách nhiệm từng thành viên như đã diện dẫn ở 
phần trên là thể hiện có sự tính toán, chuẩn bị trước để thực hiện theo ý chí của 
mình. Biên bản thỏa thuận bồi thường căn cứ vào Công văn 897/UBND-NN, nội 
dung biên bản không thể hiện ý kiến của người được bồi thường là thể hiện sự áp 
đặt ý chí của B trong việc thỏa thuận thương lượng bồi thường với các nguyên đơn. 
Vi phạm Điều 4, 5 và Điều 6 của Bộ luật dân sự năm 2005, nên thỏa thuận không 
không hợp pháp. 

[15] Tại Công văn số 22/UBND-NN ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Trà Vinh (bút lục 465, tập I) gửi Bộ Tài chính và Tổng công ty cổ phần B với 
nội dung: “Để giải quyết dứt điểm việc khiếu nại bồi thường bảo hiểm cá tra, Ủy 
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thống nhất tiếp tục bồi thường số tiền 30% còn lại cho 
đúng với hợp đồng bảo hiểm đã ký cho các hộ dân tham gia bảo hiểm nông 
nghiệp; đồng thời đề nghị Tổng công ty cổ phần B chỉ đạo B Trà Vinh lập thủ tục 
chi trả bồi thường bổ sung cho các hộ nuôi cá tra tham gia bảo hiểm nông  nghiệp 
theo quy định”. Văn bản này của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thể hiện rõ 
quan điểm chỉ đạo của cơ quan hành chính cao nhất tại địa phương đồng thời là 
Ban chỉ đạo thí điểm Bảo hiểm nông nghiệp tỉnh theo Quyết định số 315/QĐ-TTg 
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của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai 
đoạn 2011 - 2013, phù hợp với các quy định của Bộ Tài chính, đúng với bản chất 
của vụ án nên có tính ràng buộc B phải thực hiện. 

[16] Từ những vấn đề pháp lý như trên, án sơ thẩm xử bác yêu cầu khởi kiện 
của các nguyên đơn là chưa xem xét toàn diện các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 
dẫn đến quyết định không đúng bản chất vụ án gây thiệt hại cho các nguyên đơn. 
Vì vậy có đủ cơ sở để chấp nhận kháng nghị số 01/QĐKNPT-VKS-DS ngày 
21/02/2018 của Viện Trưởng Viện kiếm sát nhân dân thành phố T, chấp nhận 
kháng cáo của 14 nguyên đơn và ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa 
sửa bản án sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 2 Điều 308, Điều 309 của Bộ luật tố tụng 
dân sự 2015; 

- Áp dụng Điều 46 của Luật kinh doanh bảo hiểm; 

- Áp dụng các Điều 4, 5, 6 và Điều 579 của Bộ luật dân sự năm 1995; 

- Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 
dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Chấp nhận toàn bộ kháng cáo của các nguyên đơn và kháng nghị của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố T. Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ 
thẩm số 01/2018/KDTM-ST ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân 
thành phố T. 

Tuyên xử: 

1. Về trách nhiệm bồi thường: Buộc Tổng Công ty Cổ phần B có trách
nhiệm bồi thường tiền bảo hiểm cá tra cho các nguyên đơn với số tiền cụ thể như 
sau: 

- Bồi thường cho bà Lê Thị K số tiền 2.016.687.800 đồng (hai tỷ không trăm 
mười sáu triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn tám trăm đồng).  

- Bồi thường cho ông Trần Văn L số tiền 2.492.892.360 đồng (hai tỷ buốn 
trăm chín mươi hai triệu tám trăm chín mưới hai nghìn ba trăm sáu mươi đồng). 

- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị B số tiền 152.402.250 đồng (một trăm năm 
mươi hai triệu bốn trăm lẻ hai nghìn hai trăm năm mươi đồng). 

- Bồi thường cho ông Trương Văn T số tiền 784.980.000 đồng (bảy trăm tám 
mươi bốn triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). 

- Bồi thường cho ông Trương Văn N số tiền 201.198.816 đồng (hai trăm lẻ 
một triệu một trăm chín mươi tám nghìn tám trăm mười sáu đồng). 

- Bồi thường cho ông Huỳnh Văn H số tiền 195.592.320 đồng (một trăm chín 
mươi lăm triệu năm trăm chín mươi hai nghìn ba trăm hai mươi đồng). 

- Bồi thường cho anh Nguyễn Ta L số tiền 313.223.501 đồng (ba trăm mười 
ba triệu hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm lẻ một đồng). 

- Bồi thường cho anh Nguyễn Thế C số tiền 482.145.300 đồng (tám trăm bốn 
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mươi hai triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn ba trăm đồng). 

- Bồi thường cho ông Giảng Văn B số tiền 539.225.400 đồng (năm trăm ba 
mươi chín triệu hai trăm hai mươi lăm nghìn bốn trăm đồng). 

- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị O số tiền 458.035.200 đồng (bốn trăm năm 
mươi tám triệu không trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm đồng). 

- Bồi thường cho ông Trần Văn Lưu Văn Út H hiện nay đã chết có vợ là bà 
Nguyễn Thanh T, con là chị Lưu Thị Phúc A và anh Lưu Minh G nhận số tiền là 
1.654.997.760 đồng (một tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu chín trăm chín mươi bảy 
nghìn bảy trăm sáu mươi đồng). 

- Bồi thường cho bà Nguyễn Thị Khánh T số tiền 911.223.000 đồng (chín 
trăm mười một triệu hai trăm hai mươi ba nghìn đồng). 

- Bồi thường cho anh Nguyễn Thế V số tiền 1.844.593.560 đồng (một tỷ tám 
trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm chín mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi đồng). 

- Bồi thường cho ông Huỳnh Thanh L số tiền 950.589.472 đồng (chín trăm 
năm mươi triệu năm trăm tám mươi chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng). 

2. Về án phí:

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm sơ thẩm: 

- Các nguyên đơn không phải chịu. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí do các 
nguyên đơn đã nộp cụ thể như sau: 

+ Bà Lê Thị K được nhận lại số tiền 37.300.000 đồng (ba mươi bảy triệu ba 
trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004068 
ngày 13/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Trần Văn L được nhận lại số tiền 43.790.000 đồng (bốn mươi ba triệu 
bảy trăm chín mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 
án số 0002724 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Bà Nguyễn Thị B được nhận lại số tiền 3.800.000 đồng (ba triệu tám trăm 
nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002729 ngày 
13/4/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Trương Văn T được nhận lại số tiền 17.690.000 đồng (mười bảy triệu 
sáu trăm chín mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 
án số 0002730 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Trương Văn N được nhận lại số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002732 ngày 03/02/2016 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Huỳnh Văn H được nhận lại số tiền 4.880.000 đồng (bốn triệu tám 
trăm tám mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 
0002733 ngày 04/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T..  

+ Anh Nguyễn Ta L được nhận lại số tiền 7.800.000 đồng (bảy triệu tám trăm 
nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002727 ngày 
03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.  

+ Anh Nguyễn Thế C được nhận lại số tiền 11.600.000 đồng (mười một triệu 
sáu trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 

176



 

0002731 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Giảng Văn B được nhận lại số tiền 12.780.000 đồng (mười hai triệu 
bảy trăm tám mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 
án số 0002728 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Bà Nguyễn Thị O được nhận lại số tiền 11.160.000 đồng (mười một triệu 
một trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 
số 0002736 ngày 04/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Lưu Văn Út H là bà 
Nguyễn Thanh T, bà Lưu Thị Phúc A và ông Lưu Minh G được nhận lại số tiền 
30.800.000 đồng (ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm 
ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002725 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án 
dân sự thành phố T. 

+ Bà Nguyễn Thị Khánh T được nhận lại số tiền 19.660.000 đồng (mười chín 
triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí 
Tòa án số 0002726 ngày 03/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Anh Nguyễn Thế V được nhận lại số tiền 33.660.000 đồng (ba mươi ba 
triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí 
Tòa án số 0002742 ngày 15/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

+ Ông Huỳnh Thanh L được nhận lại số tiền 20.250.000 đồng (hai mươi triệu 
hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 
án số 0002735 ngày 04/02/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

Buộc Tổng Công ty cổ phần B phải chịu 121.377.789 đồng (một trăm hai 
mươi mốt triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi chín đồng).

2.2. Án phí dân sự phúc thẩm: 

Người kháng cáo không phải chịu. Hoàn trả tiền tạm ứng án phí cho người 
kháng cáo đã nộp cụ thể như sau: 

- Bà Lê Thị K được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo 
Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015551 ngày 23/02/2018 của 
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Trần Văn L được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015549 ngày 23/02/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Bà Nguyễn Thị B được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015554 ngày 23/02/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Trương Văn T được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015553 ngày 
32/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Trương Văn N được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015555 ngày 
23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Huỳnh Văn H được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015552 ngày 23/02/2018 
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của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Anh Nguyễn Ta L được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015556 ngày 23/02/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T.  

- Anh Nguyễn Thế C được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015558 ngày 
23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Giảng Văn B được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015559 ngày 23/02/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Bà Nguyễn Thị O được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) 
theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015557 ngày 23/02/2018 
của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Lưu Văn Út H là bà 
Nguyễn Thanh T, bà Lưu Thị Phúc A và ông Trần Văn Lưu Minh G được nhận lại 
số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ 
phí Tòa án số 0015550 ngày 23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 
T. 

- Bà Nguyễn Thị Khánh T được nhận lại số tiền 300.000 đồng theo Biên lai 
thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015561 ngày 23/02/2018 của Chi cục 
Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Anh Nguyễn Thế V được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015560 ngày 
23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

- Ông Huỳnh Thanh L được nhận lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn 
đồng) theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0015548 ngày 
23/02/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T. 

Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 
người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 
tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 
hành án theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 
2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 
Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 
thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a, 7b và 
9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 
Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu 
lực pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Trà Vinh; 
- TAND thành phố T; 
- Chi cục THADS thành phố T; 
- Đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Văn Lực 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

Thành phố Hạ Long 

Tỉnh Quảng Ninh 
      -:- 

Bản án số: 03/2018/KDTM-ST 

Ngày: 21/8/2018. 
“V/v tranh chấp hợp đồng bảo hiểm” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------* * *------------- 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Bùi Quang Vinh 

Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Xuân Lập và bà Vũ Thị Thơ 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Hải Ninh - Cán bộ Toà 

án nhân dân thành phố Hạ Long. 

- Đại diện VKSND TP Hạ Long: bà Trần Thị Kim Anh - kiểm sát viên 

Trong ngày 21 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hạ 

Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số: 

13/2018/TLST- KDTM ngày 17/5/2018 về việc "Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm" 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2018/QĐXXST- KDTM ngày: 

31/7/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 66/2018/QĐST-KDTM ngày 

10/8/2018, giữa các đương sự: 

* Nguyên đơn: Công ty TNHH Vận tải biển Dân Xuân
Địa chỉ: Số 110 khu 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Viết Thường - chức vụ: giám đốc  

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Luật sư Công ty 

Luật Khánh Linh - Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng  (theo Giấy ủy quyền ngày 

29/3/2018); Địa chỉ: Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng. - Có mặt. 

* Bị đơn: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Địa chỉ: Tầng 21 - 22 Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam Hải - chức vụ: Tổng 

giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Ngọc Toàn và ông Hoàng 

Thanh Tùng theo Giấy ủy quyền số 290/GUQ-TGĐ ngày 24/5/2018 - Có mặt. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Ninh 

Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chức vụ: 

Giám đốc; Người đại  diện theo ủy quyền: ông Trịnh Minh Vinh theo giấy ủy 

quyền số 83/2018/PJICO - QNI, ngày 20/8/2018 - Có mặt. 

+ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) 

Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Trịnh Văn Tuấn - chức vụ: chủ tịch HĐQT 

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm 
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Quang Hùng theo Giấy ủy quyền số 06.06/2018/UQ-QCB ngày 06/6/2018 - Có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nội dung vụ án theo như phía nguyên đơn trình bày: Ngày 08/4/2016,

Công ty TNHH Vận tải biển Dân Xuân (gọi tắt là Công ty Dân Xuân) và Công ty 

Bảo hiểm PJICO Quảng Ninh (gọi tắt là PJICO Quảng Ninh), cùng nhau ký Hợp 

đồng bảo hiểm tàu biển Minh Đức Phát 68 số P-16/QNI/MCA/2200/0002. Theo 

đó, PJICO Quảng Ninh nhận thực hiện trách nhiệm bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự của chủ tàu theo đơn và Giấy chứng nhận bảo hiểm số P-

16/QNI/MCA/2200/0002 ngày 08/4/2016 theo điều kiện bảo hiểm A, phần 1 của 

Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước 

liên quan đến biển Việt Nam ban hành theo quyết định số 843/2012/QĐ-PJICO 

(gọi tắt là Quy tắc bảo hiểm tàu biển của PJICO). Công ty Dân Xuân đã thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm cho PJICO Quảng Ninh với số 

tiền 320.447.188 đồng. 

Khoảng 02h30 phút, ngày 09/3/2017, tàu Minh Đức Phát 68 trên đường vận 

chuyển gạo từ An Giang về cảng Hải Phòng thì bị chìm tại vùng biển Ba Lạt, Thái 

Bình tại tọa độ 20016’09.734” N - 106054’23.94” E. Toàn bộ thuyền viên được 

tàu cá TB 99997.BTS đang hoạt đồng gần khu vực tàu Minh Đức Phát 68 bị chìm 

cứu vớt và đưa vào bờ. 

Ngày 31/3/2017 Cảng vụ Hải Phòng có công văn số 571/CVHHHP-AT&TTHH 

chấp thuận phương án thăm dò xác tàu Minh Đức Phát 68 

Ngày 04/4/2017 PJICO Quảng Ninh có công văn số 51/2017/QNI-NVI đề nghị 

Công ty Dân Xuân liên hệ với Xí nghiệp khảo sát đảm bảo an toàn hàng hải miền 

bắc để tìm kiếm xác tàu Minh Đức Phát 68. Ngày 03/5/2017 Công ty Dân Xuân đã 

ký hợp đồng số 0105/2017/HĐKS với Xí nghiệp khảo sát đảm bảo an toàn hàng 

hải miền bắc để tiến hành khảo sát rà quét vị trí tàu tàu Minh Đức Phát 68 bị chìm 

đắm với  tổng chi phí là 97.776.462đ. Đến ngày 10/5/2017 thì xác tàu Minh Đức 

Phát 68 được xác định, ngày 12/5/2017 thì thợ lặn đã lặn xuống xác tàu. 

Ngày 13/5/2017 giám định viên của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội 

(NORI) do PJICO thuê đã tiếp cận xác tàu Minh Đức Phát 68 để tiến hành giám 

định. Theo kết luận giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội 

(NORI): Nguyên nhân của vụ tai nạn chìm tàu có thể nhận định là do đáy tàu va 

vào vật thể không xác định, làm đáy của két ballast số 02 (phải, trái) và đáy của 

hầm hàng số 2 bên phải bị thủng (sự va chạm của đáy tàu với vật thể không xác 

định là bất khả kháng). Nước biển tràn vào đầy két ballast sô 2 (phải, trái) và hầm 

hàng số 2, làm cho tàu bị chúi lại, nghiêng sang bên phải, khu vực cabin phía sau 

lái bị ngập nước. Do đó, nước biển tràn vào đầy buồng máy qua các cửa lên 

xuống, dẫn đến tàu bị mất tính nổi và tự chìm.  

Ngày 25/5/2017 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có Báo cáo điều tra xác minh tai 

nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68 xảy ra vào ngày 09/3/2017 tại vùng biển Thái 

Bình. Ngày 10/8/2017 Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có công văn số 1520/BCĐT-
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CVHHHP trả lời PJICO khẳng định lại kết luận tại Báo cáo điều tra xác minh tai 

nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68, kết luận nguyên nhân tai nạn chìm tàu do đáy tàu 

va vào vật thể không xác định là nguyên nhân bất khả kháng. 

Ngày 30/5/2017, Công ty Dân Xuân có công văn số 18/2017/MDDP68 gửi 

Công ty PJICO Quảng Ninh từ bỏ đối tượng bảo hiểm là tàu Minh Đức Phát 68 vì 

lí do chi phí trục vớt và sửa chữa vượt quá giá trị con tàu. 

Ngày 12/10/2017, công ty Dân Xuân đã nộp đầy đủ hồ sơ liên quan đến sự cố 

và yêu cầu bồi thường cho Tổng công ty bảo hiểm PJICO và đã được Tổng công ty 

PJICO xác nhận là đã nộp đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường tại công văn số 

2999/2017/TSC/PTTH ngày 12/10/2017. 

Tại buổi làm việc vào ngày 27/9/2017, Tổng công ty bảo hiểm PJICO đã đề 

nghị với Công ty Dân Xuân để PJICO được trục xác tàu nhằm xác định chính xác 

nguyên nhân tại nạn. Công ty Dân Xuân chấp nhận đề nghị và cho PJICO thời hạn 

30 ngày để trục vớt tàu, nếu trong thời hạn 30 ngày không trục vớt được tàu thì 

phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Hết thời hạn 30 ngày nói trên PJICO đã 

không thực hiện được việc trục vớt tàu. Ngày 13/12/2017 Công ty Dân Xuân gửi 

PJICO công văn số 28/2017/DX yêu cầu PJICO đến ngày 25/12/2017 nếu không 

thực hiện được việc ký hợp đồng với đơn vị trục vớt tàu thì phải thực hiện trách 

nhiệm bồi thường. Tuy nhiên đến ngày 25/12/2017 PJICO cũng không ký hợp 

đồng được với đơn vị trục vớt tàu. 

Ngày 30/3/2018 Công ty Dân Xuân nộp đơn khởi kiện PJICO tại Tòa án nhân 

dân thành phố Hạ Long, yêu cầu:  

Buộc Tổng công ty bảo hiểm PJICO phải bồi thường cho Công ty Dân Xuân 

các khoản tiền sau: 

- Bồi thường thiệt hại toàn bộ giá trị của tàu “Minh Đức Phát 68” tại thời điểm 

xảy ra tai nạn ngày 09/3/2018 là 19.806.472.000đồng (theo kết quả định giá của 

Công ty TNHH giám định và định giá Bảo Tín). 

- Bồi thường chi phí rà quét, tìm xác tàu Minh Đức Phát 68 mà công ty Dân 

Xuân đã thanh toán là 97.776.462đồng. 

Tổng cộng phải bồi thường là 19.904.248.462 đ. 

- Phải trả tiền lãi do bên Bảo hiểm chậm bồi thường với mức lãi suất nợ quá 

hạn trung bình trên thị trường kể từ ngày 01/01/2018 trên tổng số tiền phải bồi 

thường là 19.904.248.462 đ. 

- Phải trả tiền chi phí giám định là 110.000.000đồng theo Hợp đồng định giá số 

018-031/2018/HĐ-DX ngày 25/6/2018. 

* Nội dung vụ án theo người đại diện cho bị đơn là ông Nguyễn Ngọc Toàn

trình bày: Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Ninh là công ty thành viên trực thuộc 

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO).  Ngày 08/4/2016, Công ty 

Bảo hiểm PJICO Quảng Ninh và Công ty TNHH Vận tải biển Dân Xuân cùng 

nhau ký Hợp đồng bảo hiểm tàu Minh Đức Phát 68 số P-16/QNI/MCA/2200/0002. 

Theo đó, PJICO Quảng Ninh nhận thực hiện trách nhiệm bảo hiểm thân tàu và bảo 
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hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu theo đơn và Giấy chứng nhận bảo hiểm số P-

16/QNI/MCA/2200/0002 ngày 08/4/2016 theo điều kiện bảo hiểm A của quy tắc 

bảo hiểm thân tàu của PJICO. Công ty Dân Xuân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm cho PJICO Quảng Ninh với số tiền 320.447.188 

đồng. 

Khoảng 02h30 phút, ngày 09/3/2017, tàu Minh Đức Phát bị chìm tại vùng biển 

Ba Lạt, Thái Bình tại tọa độ 20016’09.734” N - 106054’23.94” E. Theo kết luận 

giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI): Nguyên nhân 

của vụ tai nạn có thể nhận định là do đáy tàu va vào vật thể không xác định, làm 

đáy của két ballast số 02 (phải, trái) và đáy của hầm hàng số 2 bên phải bị thủng 

(sự va chạm của đáy tàu với vật thể không xác định là bất khả kháng). Nước biển 

tràn vào đầy két ballast sô 2 (phải, trái) và hầm hàng số 2, làm cho tàu bị chúi lại, 

nghiêng sang bên phải, khu vực cabin phía sau lái bị ngập nước. Do đó, nước biển 

tràn vào đầy buồng máy qua các cửa lên xuống, dẫn đến tàu bị mất tính nổi và tự 

chìm. Vì lí do kết luận giám định bảo hiểm của NORI ghi là “có thể nhận định khả 

năng nguyên nhân vụ tai nạn” nên bị đơn đề nghị: Đề nghị Tòa án tạm đình chỉ 

giải quyết vụ án để PJICO có thời gian trục vớt tàu Minh Đức Phát 68 làm rõ 

nguyên nhân tai nạn, làm căn cứ để PJICO xem xét trách nhiệm bảo hiểm. Thời 

điểm này PJICO chưa xác định được thời gian có thể trục vớt được tàu “Minh Đức 

Phát 68” nên không thể đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án lại trong thời 

gian cụ thể. 

Bị đơn không có quan điểm về giá trị tàu “Minh Đức Phát 68” tại thời điểm xảy 

ra tai nạn ngày 09/3/2017, bị đơn cũng không thỏa thuận với nguyên đơn về việc 

lựa chọn  tổ chức thẩm định giá tài sản để thẩm đinh giá tài sản là tàu “Minh Đức 

Phát 68” tại thời điểm xảy ra  tai nạn ngày 09/3/2017 và cũng không đề nghị Tòa 

án định giá tàu “Minh Đức Phát 68” tại thời điểm xảy ra  tai nạn ngày 09/3/2017. 

Tại phiên tòa bị đơn đề nghị Tòa án triệu tập các thuyền viên của tàu Minh Đức 

Phát 68 đến phiên tòa để lấy lời khai làm rõ hơn nguyên nhân tai nạn chìm tàu 

Minh Đức Phát 68. 

* Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên

quan Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Ninh trình bày: 

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Ninh có quan điểm  thống nhất như trình bày 

của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) . 

* Người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên

quan có yêu cầu độc lập là Ngân hàng TMCP Phương Đông trình bày: 

Ngày 10/6/2015 Ngân hàng TMCP Phương Đông kí Hợp đồng tín dụng số 

0021/2015/HĐTD-DN với Công ty Dân Xuân. Tài sản thế chấp là tàu Minh Đức 

Phát 68 theo Hợp đồng thế chấp ngày 10/6/2015. Theo Điều 3 của Hợp đồng thế 

chấp Công ty Dân Xuân phải mua bảo hiểm cho tàu Minh Đức Phát 68 và người 

được quyền thụ hưởng số tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là Ngân hàng 

TMCP Phương Đông.  

Ngày 08/4/2016, Công ty Dân Xuân và Ngân hàng TMCP Phương Đông và 
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công ty PJICO Quảng Ninh ký với nhau Giấy xác nhận chuyển quyền thụ hưởng 

bảo hiểm đối với tàu Minh Đức Phát 68 khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Ngân hàng 

TMCP Phương Đông là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm đầu tiên. 

Ngày 09/3/2017, tàu Minh Đức Phát bị chìm tại vùng biển Ba Lạt, Thái Bình. 

Nay, công ty Dân Xuân khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long yêu cầu 

PJICO chi trả các khoản tiền bồi thường bảo hiểm. Ngân hàng TMCP Phương 

Đông có quan điểm: Yêu cầu được nhận tiền bảo hiểm tàu Minh Đức Phát 68. Số 

tiền bồi thường bảo hiểm mà Ngân hàng yêu cầu được nhận bằng số tiền Công ty 

vận tải biển Dân Xuân đang nợ Ngân hàng Phương Đông, bao gồm cả nợ gốc và 

lãi, lãi quá hạn, lãi phạt theo hợp đồng tín dụng số 0021/2015/HĐTD-DN ngày 

10/6/2015 ký giữa Công ty vận tải biển Dân Xuân và Ngân hàng TMCP Phương 

Đông - Chi nhánh Hà Nội tính đến ngày xét xử là 8.759004.000đ và tiền lãi theo 

lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng tính đến ngày ngân hàng nhận được 

đầy đủ số tiền nói trên.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu được thẩm tra tại phiên toà, quan điểm 

trình bày của đương sự, kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

* Về thủ tục tố tụng: Đây là tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm tàu biển giữa

hai tổ chức có đăng ký kinh doanh. Tại Hợp đồng bảo hiểm tàu biển Minh Đức 

Phát 68 số P-16/QNI/MCA/2200/0002 ký giữa Công ty bảo hiểm PJICO Quảng 

Ninh với Công ty Dân Xuân có quy định khi có tranh chấp sẽ được giải quyết tại 

Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi PJICO Quảng Ninh có trụ sở chính. Vì vậy 

căn cứ vào khoản 1 điều 30, điểm b khoản 1 điều 35, điểm a khoản 1 điều 39 và 

điển b khoản 1 điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân TP Hạ Long thụ lý 

giải quyết và xét xử tranh chấp là đúng quy định. 

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Ninh là công ty thành viên của Tổng công ty 

bảo hiểm PJICO, hạch toán kinh doanh phụ thuộc vào Tổng công ty bảo hiểm 

PJICO. Vì vậy việc Công ty TNHH Dân Xuân khởi kiện Tổng công ty bảo hiểm 

PJICO là đúng đối tượng khởi kiện.   

* Về nội dung vụ án:Tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu

khởi kiện, bị đơn giữ nguyên quan điểm đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan giữ nguyên quan điểm đã 

trình bày, hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại toàn bộ giá trị của tàu Minh Đức Phát 68. 

Công ty Dân Xuân đã nộp đủ phí bảo hiểm đúng thời hạn tại Hợp đồng bảo hiểm 

tàu biển Minh Đức Phát 68 số P-16/QNI/MCA/2200/0002 ký giữa Công ty bảo 

hiểm PJICO Quảng Ninh với Công ty Dân Xuân và Hợp đồng này đang còn thời 

hạn đến 24 giờ ngày 09/4/2017 vì vậy các bên ký hợp đồng phải có nghĩa vụ thực 

hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Tại Hợp đồng 

bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm số P-16/QNI/MCA/2200/0002 thì tàu 

Minh Đức Phát 68 được bảo hiểm thân tàu theo điều kiện A, phần 1, Quy tắc bảo 
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hiểm tàu biển của PJICO. Tại điểm b khoản 1 điều 3 của Quy tắc bảo hiểm tàu 

biển của PJICO về điều kiện bảo hiểm A có quy định: PJICO sẽ bồi thường cho 

người được bảo hiểm tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính) hay tổn thất bộ phận 

đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp gây ra bởi những nguyên nhân 

sau: Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ 

bom, mìn và thủy lôi), cầu, phà đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng. 

Theo Báo cáo điều tra xác minh tai nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68 xảy ra vào 

ngày 09/3/2017 tại vùng biển Thái Bình của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và Kết 

luận giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI): Nguyên 

nhân của vụ tai nạn chìm đắm tàu Minh Đức Phát 68 có thể nhận định là do đáy 

tàu va vào vật thể không xác định, làm đáy của két ballast số 02 (phải, trái) và đáy 

của hầm hàng số 2 bên phải bị thủng (sự va chạm của đáy tàu với vật thể không 

xác định là bất khả kháng). Nước biển tràn vào đầy két ballast sô 2 (phải, trái) và 

hầm hàng số 2, làm cho tàu bị chúi lại, nghiêng sang bên phải, khu vực cabin phía 

sau lái bị ngập nước. Do đó, nước biển tràn vào đầy buồng máy qua các cửa lên 

xuống, dẫn đến tàu bị mất tính nổi và tự chìm. 

Cũng theo kết luận giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội 

(NORI): 

- Vị trí tàu bị chìm tại tọa độ20016’09.734” N - 106054’23.94” E thuộc vùng 

biển Thái Bình, cách đất liền nơi gần nhất là Cồn Vành khoảng 30km nằm trên 

khu vực hải hành chính của tuyến vận tải đường biển giữa các cảng trong nước và 

từ trong nước đi quốc tế nằm trong vùng biển thuộc phạm vi tàu Minh Đức Phát 

68 được phép hoạt động là vùng biển hạn chế III cách bờ không quá 20 hải lý 

tương đương khoảng 36 km.  

- Trên tàu lúc xảy ra tai nạn có đủ thuyền viên bao gồm 08 người, bố trí đầy đủ 

các chức danh theo Định biên an toàn tối thiểu. Các thuyền viên đều có đầy đủ các 

giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy 

định. 

- Tàu có các loại giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, các giấy tờ chứng nhận về khả 

năng đi biển, trang thiết bị an toàn hàng hải đúng và đầy đủ theo quy định. 

- Tàu đang vận chuyển 3.038,85 tấn gạo và cám nằm trong tải trọng cho phép 

của tàu tối đa là 3.130,9 (MT). 

- Tàu có giấy phép rời cảng do Cảng vụ hàng hải An Giang cấp ngày 

03/3/2017. 

Như vậy tàu Minh Đức Phát 68 đã bị chìm đắm do nguyên nhân bất khả kháng 

trong khi đang di chuyển trong vùng biển được phép hoạt động thuộc trường hợp 

PJICO phải bồi thường theo điểm b khoản 1 điều 3 của Quy tắc bảo hiểm thân tàu 

của PJICO quy định về điều kiện bảo hiểm A. Theo kết luận giám định  thì không 

xác định tàu đâm va vào bom mìn và thủy lôi mà nhận định tàu và vào vào vật thể 

không xác định vì nếu đâm va vào bom, mìn và thủy lôi thì phải có phát nổ mà tại 

thời điểm 02 giờ 30 phút thì sỹ quan trực tàu chỉ phát hiện tiếng va chạm mạnh 

phía dưới thân tàu.Tàu không thuộc trường hợp nào về loại trừ trách nhiệm bảo 

hiểm quy định tại điều 7 Quy tắc bảo hiểm thân tàu của PJICO. Vì vậy việc 
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nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải bồi thường thiệt hại đối với thân tàu Minh Đức 

Phát 68 là đúng quy định nên chấp nhận. 

Tàu Minh Đức Phát 68 bị chìm đắm đến nay cũng chưa thể trục vớt, Công ty 

Dân Xuân đã thuê các đơn vị trục vớt và sửa chữa dự toán chi phí trục vớt và sửa 

chữa thấp nhất khoảng 22.957.500.000đ là cao hơn giá trị con tàu (theo định giá là 

19.806.472.000 đ). Chi phí để trục vớt và sửa chữa tàu quá cao, không có hiệu quả 

kinh tế nên ngày 30/5/2017 Công ty Dân Xuân đã có công văn số 18/2017/MĐP68 

gửi PJICO tuyên bố từ bỏ đối tượng bảo hiểm. Tuyên bố từ bỏ đối thượng bảo 

hiểm của Công ty Dân Xuân là đúng quy định tại điều 329 Bộ luật hàng hải. Cách 

thức và thời hạn thực hiện quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm đúng quy định tại điều 

330 Bộ luật hàng hải nên chấp nhận tuyên bố từ bỏ đối thượng bảo hiểm của Công 

ty Dân Xuân, căn cứ căn cứ điều 333 Bộ luật hàng hải buộc PJICO phải bồi 

thường tổn thất toàn bộ đối với tàu Minh Đức Phát 68. 

Theo hợp đồng bảo hiểm cũng như giấy chứng nhận bảo hiểm số P-

16/QNI/MCA/2200/0002 có quy định mức khấu trừ bảo hiểm thân tàu là 5% số 

tiền bồi thường. Nhưng tại điều 26 của Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối với tàu hoạt 

động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam ban hành theo 

quyết định số 843/2012/QĐ-PJICO của PJICO có quy định không áp dụng mức 

khấu trừ đối với tổn thất toàn bộ nên không tính khấu trừ khi buộc PJICO phải bồi 

thường tổn thất toàn bộ đối với tàu Minh Đức Phát 68 cho Công ty Dân Xuân. 

PJICO không định giá giá trị tàu Minh Đức Phát 68 tại thời điểm bị chìm đắm 

ngày 09/3/2017, không đề nghị Tòa án định giá, không thỏa thuận với Công ty 

Dân Xuân để lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. Công ty Dân Xuân đã đề nghị 

Tòa án cho thẩm định giá tài sản. Vì hội đồng định giá tài sản trong tố tụng của TP 

Hạ Long có công văn trả lời là không có chức năng thẩm định giá tài sản là tàu 

biển nên Tòa án đã yêu cầu Công ty TNHH giám định và định giá Bảo Tín là pháp 

nhân có chức năng về định giá tàu biển tiến hành định giá tàu Minh Đức Phát 68 

tại thời điểm bị chìm đắm ngày 09/3/2017 và cho kết luận giá trị là 

19.806.472.000đ. Như vậy chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của nguyên đơn, buộc 

PJICO phải bồi thường thiệt hại đối với tàu Minh Đức Phát 68 cho Công ty Dân 

Xuân số tiền là 19.806.472.000 đ. 

 [2] Về yêu cầu bồi thường chi phí rà quét, tìm xác tàu Minh Đức Phát 68 mà 

công ty Dân Xuân đã thanh toán là 97.776.462đồng. 

Được Cảng vụ Hải Phòng chấp thuận phương án thăm dò xác tàu Minh Đức 

Phát 68 và PJICO Quảng Ninh đề nghị Công ty Dân Xuân liên hệ với Xí nghiệp 

khảo sát đảm bảo an toàn hàng hải miền bắc để tìm kiếm xác tàu Minh Đức Phát 

68. Ngày 03/5/2017 Công ty Dân Xuân đã ký hợp đồng số 0105/2017/HĐKS với

Xí nghiệp khảo sát đảm bảo an toàn hàng hải miền bắc để tiền hành khảo sát rà 

quét vị trí tàu Minh Đức Phát 68 bị chìm đắm với  tổng chi phí là 97.776.462đ 

nhằm mục đích xác định vị trí tàu Minh Đức Phát 68 để cứu hộ và trục vớt.  

Tại điểm a khoản 2 điều 3 Quy tắc bảo hiểm của PJICO quy định những chi phí 

cần thiết, hợp lý được PJICO bồi thường, trong đó có chi phí trợ giúp, cứu hộ, trục 

vớt.  
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Như vậy yêu cầu này của nguyên đơn phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 

điều 3 Quy tắc bảo hiểm của PJICO nên cần chấp nhận yêu cầu này của nguyên 

đơn và buộc PJICO phải trả cho Công ty Dân Xuân số tiền 97.116.462đ đã thuê 

tìm kiếm xác tàu Minh Đức Phát 68. 

 [3] Về yêu cầu bị đơn phải trả tiền lãi với mức lãi suất nợ quá hạn do chậm 

thanh toán tiền bảo hiểm. 

Ngày 12/10/2017, công ty Dân Xuân đã nộp đầy đủ hồ sơ liên quan đến sự cố 

và yêu cầu bồi thường cho Tổng công ty bảo hiểm PJICO và đã được Tổng công ty 

PJICO xác nhận là đã nộp đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường hợp lệ tại công văn số 

2999/2017/TSC/PTTH ngày 12/10/2017. Theo điểm b khoản 4 điều 6 của hợp 

đồng bảo hiểm số P-16/QNI/MCA/2200/0002 thì PJICO phải có nghĩa vụ giải 

quyết bồi thường tổn thất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 12/10/2017. Theo 

nhận định bên trên (tại phần [1]) thì PJICO phải có nghĩa vụ bồi thường cho Công 

ty Dân Xuân tổn thất toàn bộ và những chi phí cần thiết và hợp lý trong vụ tai nạn 

chìm tàu Minh Đức Phát 68. Như vậy đến hết 30 ngày kể từ ngày 12/10/2017 thì 

PJICO phải thực hiện bồi thường cho Công ty Dân Xuân. Nhưng đến nay PJICO 

vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường nên theo quy định của điều 306 Luật 

thương mại thì Công ty Dân Xuân có quyền yêu cầu PJICO trả tiền lãi do chậm 

thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh 

toán tương ứng với thời gian chậm trả tính bắt đầu từ ngày 13/11/2017. 

Tuy nhiên vì PJICO có yêu cầu được trục vớt tàu và đã được Công ty Dân 

Xuân chấp nhận và cho phép PJICO đến hết ngày 25/12/2017 phải thực hiện  ký 

hợp đồng trục vớt, nếu không thực hiện thì phải bồi thường. Do PJICO không thực 

hiện được yêu cầu này của Công ty Dân Xuân nên nay Công ty Dân Xuân yêu cầu 

PJICO phải trả tiền lãi do chậm thanh toán theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên 

thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả tính bắt đầu 

từ ngày 01/01/2018 là hợp lý và có căn cứ nên chấp nhận. 

Tại Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 

698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về 

xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường có nội dung: tiền lãi do 

chậm thanh toán được tính theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường bằng 

mức lãi suất nợ quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân hàng tại địa phương tại 

thời điểm thanh toán (xét xử sơ thẩm).  

Theo cung cấp của 04 ngân hàng lớn trên địa bàn TP Hạ Long là Ngân hàng 

ngoại thương, ngân hàng công thương, ngân hàng đầu tư và ngân hàng nông 

nghiệp về mức lãi suất nợ  quán hạn của từng ngân hàng,  sau khi được tính toán 

thì lãi suất quá hạn trung bình của 04 ngân hàng nói trên tại thời điểm xét xử là 

14,32%/năm.  

Vì vậy cần buộc PJICO phải trả cho Công ty Dân Xuân tiền lãi theo lãi suất 

14,32%/năm trên số tiền phải bồi thường kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày xét xử 

bằng: 19.904.248.462 đ x 14,32%/năm/12 tháng x 07 tháng 21 ngày = 
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1.828.935.000đ  đ và phải tiếp tục phải chịu trả lãi quá hạn đến khi trả xong toàn 

bộ tiền bồi thường. 

 [4] Về yêu cầu PJICO phải trả tiền chi phí giám định  là 110.000.000đ. 

Theo điểm b khoản 2 điều 3 Quy tắc bảo hiểm tàu biển của PJICO thì PJICO có 

trách nhiệm bồi thường cho Công ty Dân Xuân chi phí cần thiết để giám định tổn 

thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Tổn thất của tàu Minh Đức Phát 68 thuộc trách 

nhiệm bảo hiểm của PJICO nên yêu cầu buộc PJICO phải trả lại chi phí giám định 

tổn thất đối với tàu Minh Đức Phát 68  của Công ty Dân Xuân là có căn cứ nên 

chấp nhận 

[5] Về yêu cầu của PJICO được tiếp tục trục vớt tàu Minh Đức Phát 68 để làm 

rõ nguyên nhân tai nạn chìm đắm. 

Báo cáo điều tra xác minh tai nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68 xảy ra vào ngày 

09/3/2017 tại vùng biển Thái Bình của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng là xác nhận 

của cơ quan chức năng có thẩm quyền được pháp luật công nhận quy định tại 

khoản 3 điều 22 Quy tắc bảo hiểm tàu biển của PJICO. 

Kết luận giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI) là 

chứng thư giám định của người có chức năng được PJICO ủy quyền quy định tại 

khoản 4 điều 22 Quy tắc bảo hiểm tàu biển của PJICO.  

Theo điều 261 Luật thương mại. “Chứng thư giám định có giá trị pháp lý đối 

với bên yêu cầu giám định nếu bên yêu cầu giám định không chứng minh được kết 

quả giám định không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp 

vụ giám định”.  

Sau khi PJICO yêu cầu Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI) 

giám định nguyên nhân tai nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68 và được NORI kết 

luận thì PJICO đã không khiếu nại, không chứng minh được kết quả giám định 

không khách quan, không trung thực hoặc sai về kỹ thuật, nghiệp vụ giám định 

như vậy kết luận giám định của NORI là có giá trị pháp lý. 

Theo Báo cáo điều tra xác minh tai nạn chìm tàu Minh Đức Phát 68 của Cảng 

vụ hàng hải Hải Phòng và Kết luận giám định của Công ty CP giám định Phương 

Bắc Hà Nội (NORI): Nguyên nhân của vụ tai nạn chìm đắm tàu Minh Đức Phát 68 

là bất khả kháng, không phải lỗi chủ quan của người được bảo hiểm nên việc trục 

vớt tàu để làm rõ xem tàu va chạm vào vật thể gì để dẫn đến chìm đắm theo yêu 

cầu của PJICO là không cần thiết. Mặt khác công ty Dân Xuân cũng đã đồng ý cho 

PJICO thực hiện trục vớt nhưng PJICO đã không thực hiện, đến ngày xét xử hôm 

nay đã cách ngày xảy ra tai nạn chìm đắm là 01 năm 05 tháng nhưng PJICO vẫn 

chưa thể trục vớt tàu. Nay Công ty Dân Xuân đã khởi kiện yêu cầu bồi thường và 

không chấp nhận cho PJICO thời gian để trục vớt nữa. Yêu cầu của công ty Dân 

Xuân là hợp tình và hợp lý, yêu cầu của PJICO là không có căn cứ chấp nhận vì 

thế không chấp nhận yêu cầu của PJICO được tạm đình chỉ giải quyết vụ án để 

trục vớt tàu Minh Đức Phát 68. 

[6] Về yêu cầu triệu tập các thuyền viên trên tàu Minh Đức Phát 68 của PJICO 

tại phiên tòa.  
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Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI) đã thu thập  đầy đủ lời 

khai, hồ sơ của các thuyền viên của tàu Minh Đức Phát 68 và dựa trên đó cùng các 

căn cứ khác để ban hành kết luận giám định về nguyên nhân tai nạn. Kết luận này 

của NORI hiện đang có giá trị pháp lý. Mặt khác trong suốt quá trình tòa án giải 

quyết vụ án thì PJICO không có yêu cầu triệu tập các thuyền viên, nay tại phiên 

tòa thì PJICO mới phát sinh yêu cầu. Xét yêu cầu này của PJICO là không cần 

thiết, chỉ làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án. Nguyên nhân tại nạn chìm tàu 

Minh Đức Phát 68 đã được kết luận rõ tại báo cáo của cảng vụ hàng hải Hải Phòng 

và tại Kết luận giám định của Công ty CP giám định Phương Bắc Hà Nội (NORI). 

Vì vậy không chấp nhận yêu cầu này của PJICO.  

[7] Về yêu cầu được nhận tiền bảo hiểm tàu Minh Đức Phát 68 của Ngân hàng 

Phương Đông 

Ngày 08/4/2016, Công ty Dân Xuân và Ngân hàng TMCP Phương Đông và 

công ty PJICO Quảng Ninh ký với nhau Giấy xác nhận chuyển quyền thụ hưởng 

bảo hiểm đối với tàu Minh Đức Phát 68 khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Ngân hàng 

TMCP Phương Đông là người được hưởng quyền lợi bảo hiểm đầu tiên. 

Ngân hàng TMCP Phương Đông có quan điểm: Yêu cầu được nhận tiền bảo 

hiểm tàu Minh Đức Phát 68. Số tiền bồi thường bảo hiểm mà Ngân hàng yêu cầu 

được nhận tối đa không quá số tiền Công ty vận tải biển Dân Xuân đang nợ Ngân 

hàng Phương Đông, bao gồm cả nợ gốc và lãi, lãi quá hạn theo hợp đồng tín dụng 

số 0021/2015/HĐTD-DN ngày 10/6/2015 ký giữa Công ty vận tải biển Dân Xuân 

và Ngân hàng TMCP Phương Đông tính đến ngày xét xử hôm nay là 

8.759.004.000đ và tiền lãi theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng tính 

đến ngày ngân hàng nhận được đầy đủ số tiền nói trên. Đây là thỏa thuận tự 

nguyện của các đương sự, tại phiên tòa hôm nay Công ty Dân Xuân đồng ý với 

yêu cầu của Ngân hàng Phương Đông nên chấp nhận. 

[8] Về án phí: Các yêu cầu của nguyên đơn đều được chấp nhận nên buộc bị 

đơn chịu mọi án phí theo quy định của pháp luật 

[9] Tại phiên tòa đại diện VKS phát biểu quan điểm: Thẩm phán, hội đồng xét 

xử và thư ký đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự khi giải quyết 

vụ án, về quan điểm giải quyết vụ án đại diện VKS có quan điểm đề nghị chấp 

nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

Vì những lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 30, Điểm b Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 Điều 

39 và Điểm b Khoản 1 Điều 40,  Khoản 1 Điều 147, Điều 273  Bộ luật tố tụng dân 

sự; Điểm c Khoản 2 Điều 17, Điểm d Khoản 1 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm; 

Điều 260, Điều 261, Điều 262, Điều 306 Luật thương mại; Điều 322, Điều 323, 

Điều 324, Điều 329, Điều 330, Điều 333 Bộ luật hàng hải; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14; Án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2016 và được công bố theo 

Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường. 
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Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Vận tải 

biển Dân Xuân  đối với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và 

chấp nhận yêu cầu độc lập của Ngân hàng TMCP Phương Đông  

Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) phải bồi thường cho 

Công ty TNHH Vận tải biển Dân Xuân số tiền tổn thất toàn bộ đối với tàu Minh 

Đức Phát 68 là 19.806.472.000 đ; bồi thường chi phí cần thiết và hợp lý trong việc 

rà quét tìm xác tàu là 97.776.462 đ. Tổng cộng tiền bồi thường bảo hiểm là 

19.904.248.462đồng.  

Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  phải trả cho Công ty 

TNHH Vận tải biển Dân Xuân tiền lãi theo lãi suất quá hạn trung  bình trên thị 

trường tại thời điểm xét xử là 14,32%/năm đối với số tiền phải bồi thường kể từ 

ngày 01/01/2018 đến ngày xét xử bằng: 1.828.935.000đ. 

Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  phải trả cho Công ty 

TNHH Vận tải biển Dân Xuân tiền chi phí giám định thiệt hại là 110.000.000đ. 

Tổng số tiền Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  phải trả cho 

Công ty TNHH Vận tải biển Dân Xuân là 21.843.183.000 đ (hai mươi mốt tỷ, tám 

trăm bốn mơi ba triệu một trăm tám mươi ba ngàn đồng). Trong đó ưu tiên  trả 

cho Ngân hàng Phương Đông số tiền là 8.759.004.000đ và tiền lãi phát sinh theo 

hợp đồng tín dụng số 0021/2015/HĐTD-DN ngày 10/6/2015 với lãi suất thỏa 

thuận trong hợp đồng tín dụng này tính từ ngày xét xử đến ngày ngân hàng nhận 

được đầy đủ số tiền nói trên. Số tiền còn lại trả cho Công ty TNHH Vận tải biển 

Dân Xuân. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty TNHH Vận tải biển Dân 

Xuân, có đơn đề nghị thi hành án, nếu Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 

(PJICO)  không trả được khoản tiền phải thi hành, thì hàng tháng còn phải chịu 

khoản tiền lãi với lãi suất quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm xét xử 

sơ thẩm tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự 

Về án phí: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)  phải nộp 

129.843.000đ án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Trả lại cho  Công ty TNHH 

Vận tải biển Dân Xuân số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 65.595.000đ theo biên lai 

số 0002927, ngày 17/5/2018 của chi cục thi hành án dân sự TP Hạ Long 

Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

C¸c héi thÈm nh©n d©n 

Vũ Thị Thơ  Nguyễn Xuân Lập 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

Bïi Quang Vinh 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Số: 57/2018/KDTM - PT  

Ngày: 07/5/2018 

V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Các Thẩm phán:   Bà Chu Thị Nga 

 Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

- Thư ký phiên toà: Ông Ninh Việt Hoàng – Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Ngô Thị Huyền 

Phương – Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng  5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 04/2017/TLPT - KDTM ngày 08/01/2018 về việc 

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. 

Do bản án sơ thẩm số 27/2017/KDTM ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân 

quận Đ, thành phố Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 147/2017/QĐPT –KDTM 

ngày 17/4/2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 168/2018/QĐ – PT ngày 27 tháng 4 

năm 2017 giữa: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH MTV H;

Địa chỉ: thôn X, xã T, huyện Z, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí P - Chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Đức T1 và bà Nguyễn Thị T2; đều trú 

tại: đường V, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội (theo văn bản ủy quyền số 

03/2016/UQ - HP ngày 20/11/2016). 

2. Bị đơn: Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm A;

Địa chỉ: phố S, quận Đ, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Nam H1 - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng H2, trú tại: khu D, phường E, 

quận F, thành phố Hà Nội (theo văn bản ủy quyền ngày 29/6/2017). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan :

Ngân hàng thương mại cổ phần M;   

Địa chỉ: đường G, phường G1, quận Đ, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu I - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Mạnh K và ông Đào Nam N; Chức vụ: 

chuyên viên xử lý nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần M (theo văn bản ủy quyền số 

944/UQ - HS ngày 06/02/2018). 

4. Người kháng cáo: Công ty TNHH MTV H là nguyên đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

* Ngày 10.3.2017, Công ty TNHH MTV H (sau đây gọi tắt là nguyên đơn) có đơn

khởi kiện đối với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm A (sau đây gọi tắt là bị đơn), yêu 

cầu khởi kiện cụ thể như sau: 

Yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ thanh toán bảo hiểm đối với chiếc xe mang 

BKS 29C-07755, số tiền bảo hiểm là: 

Chi phí sửa chữa: 371.561.080 đồng; chi phí cẩu kéo: 7.700.000 đồng. Tổng số 

tiền yêu cầu thanh toán là 379.261.080 đồng. 

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, các bên đương sự thống nhất nội dung vụ án 

như sau: 

Ngày 17/10/2011, Công ty TNHH MTV H và Công ty cổ phần bảo hiểm A - Chi 

nhánh B đã ký kết hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe ô tô số 20/TL - STa/2110/0 đối với 

chiếc xe mang BKS số 29C-077.55. Thời hạn bảo hiểm 48 tháng từ ngày 17/10/2011 

đến 17/10/2015. 

        Vào hồi 3 giờ 00 ngày 10/12/2013, chiếc xe trên do lái xe Bùi Văn Q điều khiển, 

khi đi đến địa phận thôn R, xã U, huyện W, tỉnh Lào Cai, do lái xe ngủ gật nên đã tự 

gây tai nạn khiến xe bị hư hỏng. Đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường đang thi 

công, chưa được thông xe và chưa được khai thác sử dụng, thuộc gói thầu A7, đường 

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Nguyên đơn cho rằng thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô BKS số 29C-07755 được 

phép lưu thông trên đoạn đường đang thi công và xuất trình Hợp đồng kinh tế vận 

chuyển đá với Công ty X - đơn vị nhận thầu. Do vậy, thuộc trường hợp được bảo hiểm 

bồi thường. 
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Bị đơn không đồng ý bồi thường vì cho rằng: Lái xe đã điều khiển xe ô tô BKS số 

29C - 07755 đi vào đường chưa được phép lưu thông là hành vi bị nghiêm cấm theo 

Điều 8 Luật giao thông đường bộ, vi phạm Điều 9 khoản 1 Luật giao thông đường bộ, 

nên thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định tại điểm 7, Điều 10 của 

Quy tắc bảo hiểm ô tô của PJICO ban hành ngày 05/5/2009. 

Ngân hàng TMCP M ( sau đây gọi tắt là ngân hàng M) xác nhận chiếc xe ô tô 

BKS 29C – 077.55 được nguyên đơn thế chấp cho Ngân hàng M theo hợp đồng thế 

chấp số 851618/TCTS ngày 20/10/2011 để bảo đảm khoản vay cho nguyên đơn. Trước 

khi thế chấp, Ngân hàng M, nguyên đơn và bị đơn đã ký xác nhận chuyển quyền thụ 

hưởng bảo hiểm. Nay nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn thực hiện việc bảo hiểm do 

chiếc xe ô tô trên bị tai nạn, Ngân hàng đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Nếu bị đơn phải có trách nhiệm chi trả số tiền bảo hiểm cho nguyên đơn thì chuyển số 

tiền chi trả đó cho Ngân hàng M – Chi nhánh Z là đơn vị được quyền thụ hưởng.   

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn bổ sung yêu cầu khởi kiện buộc bị đơn bồi 

thường chi phí phát sinh do phải thuê xe khác để phục vụ việc kinh doanh trong thời 

gian từ 20/12/2014 đến 20/12/2017 với mức phí là 15.000.000 đồng/tháng với tổng số 

tiền là 540.000.000 đồng. Tổng cộng nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán là 

919.261.080 đồng. 

        Bản án sơ thẩm số 27 ngày 19/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ đã quyết định: 

1- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của Công 

ty TNHH MTV H đối với Tổng công ty bảo hiểm A. 

2- Không chấp nhận các yêu cầu khác của các bên đương sự. 

Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của các bên 

đương sự. 

Ngày 03/10/2017, nguyên đơn có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu trên 

của Tòa án nhân dân quận Đ với lý do bản án sơ thẩm chưa khách quan, không đảm 

bảo quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, yêu cầu cấp phúc thẩm buộc bị đơn phải 

thanh toán cho nguyên đơn số tiền 919.261.082 đ (trong đó tiền sữa chữa xe bị hư hỏng 

nặng là 379.261.080 đ; chi phí công ty H thuê xe khắc phục hoạt động kinh doanh từ 

20/12/2014 – 20/12/2017: 15.000.000đ/1 tháng x 36 tháng: 540.000.000 đ). 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ 

nào, nguyên đơn xin rút yêu cầu khởi kiện bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm, buộc bị đơn 

bồi thường chi phí phát sinh do phải thuê xe khác để phục vụ việc kinh doanh trong 

thời gian từ 20/12/2014 đến 20/12/2017 với tổng số tiền là 540.000.000 đồng và giữ 

nguyên yêu cầu bị đơn bồi thường tiền chi phí sửa xe và cẩu xe tổng số 379.261.080 đ. 

Bị đơn đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm vì đã xét xử 
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đúng qui định của pháp luật. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án đề nghị 

cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm giải quyết 

vụ án: 

- Về tố tụng: Thẩm phán đã chấp hành đúng các qui định của Bộ luật tố tụng dân 

sự trong quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử đã tíến hành xét xử vụ án theo 

trình tự luật định. Các đương sự đã đựơc thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Bản án sơ thẩm xét xử có căn cứ, đúng pháp luật, yêu cầu kháng 

cáo của nguyên đơn là không có cơ sở chấp nhận. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên 

đơn xin rút yêu cầu khởi kiện bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm, buộc bị đơn bồi thường 

chi phí phát sinh do phải thuê xe khác để phục vụ việc kinh doanh trong thời gian từ 

20/12/2014 đến 20/12/2017 với tổng số tiền là 540.000.000 đồng, bị đơn không có ý 

kiến phản đối. Theo quy định khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đề 

nghị Hội đồng xét xử đình chỉ 1 phần yêu cầu khởi kiện bổ sung này, không chấp nhận 

kháng cáo của nguyên đơn và sửa án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

      [1]. Về tố tụng:  Đơn kháng cáo của nguyên đơn trong thời hạn luật định và đã nộp 

tạm ứng án phí phúc thẩm, vì vậy đơn kháng cáo là hợp lệ. 

 [1.1]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp: 

       Ngày 17/10/2011, Công ty TNHH MTV H và Công ty cổ phần bảo hiểm A - Chi 

nhánh B đã ký kết hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe ô tô số 20/TL-sta/2110/0 đối với 

chiếc xe ô tô mang Biển kiếm soát số 29C-07755. Thời hạn bảo hiểm 48 tháng từ ngày 

17.10.2011 đến 17.10.2015. 

       Ngày 10/12/2013, chiếc xe ô tô mang Biển kiếm soát số 29C - 077.55 bị tại nạn. 

Nguyên đơn yêu cầu bị đơn bồi thường, bị đơn không đồng ý nên nguyên đơn đã khởi 

kiện. Cấp sơ thẩm xác định quan hệ pháp luật phát sinh là “Tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm” theo qui định tại Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và áp dụng Bộ luật 

dân sự năm 2005; Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật giao thông đường bộ để giải 

quyết vụ án là đúng qui định của pháp luật. 

       [1.2]. Về thẩm quyền giải quyết: Bị đơn có trụ sở kinh doanh tại địa chỉ: phố S, 

quận Đ, thành phố Hà Nội. Căn cứ Điều 35 và Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015, Tòa án nhân dân quận Đ thụ lý, giải quyết vụ án là đúng qui định pháp luật. 
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      [2].Về nội dung: Xét kháng cáo của nguyên đơn đối với toàn bộ bản án sơ thẩm, 

yêu cầu cấp phúc thẩm buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền 

919.261.082 đ (trong đó tiền sữa chữa xe bị hư hỏng nặng là 379.261.080 đ; chi phí 

nguyên đơn thuê xe khắc phục hoạt động kinh doanh từ 20/12/2014 – 20/12/2017: 

15.000.000đ/1 tháng x 36 tháng: 540.000.000 đ). Hội đồng xét xử thấy rằng: 

       [2.1]. Đối với yêu cầu đòi tiền bảo hiểm sửa chữa xe: 

Xét Hợp đồng bảo hiểm kết hợp xe ôtô số 20 ngày 17/10/2011thì thấy: Cả nguyên 

đơn và bị đơn đều xác nhận việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp 

luật, không có tranh chấp về điều khoản và giá trị hợp đồng. Tại Hợp đồng bảo hiểm 

có qui định đối tượng bảo hiểm là xe ô tô  BKS 29C – 077.55, điều kiện  bảo hiểm dựa 

trên quy tắc bảo hiểm kết hợp xe ô tô ban hành theo QĐ số 34 ngày 5/5/2009 của Tổng 

giám đốc J và Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự thực hiện theo quy tắc bảo hiểm 

bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đang hiện hành của Bộ Tài chính. Cùng 

ngày 17/10/2011, PIJICO đã cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm số 00288617 cho xe 

Toyota Hilux bán tải 5 chỗ ngồi nêu trên không kinh doanh vận tải. Như vậy, bên mua 

bảo hiểm đã hoàn tất các thủ tục mua bảo hiểm khi phát sinh sự kiện bảo hiểm. 

        Vào hồi 03 giờ 00 ngày 10/12/2013, chiếc xe nói trên do lái xe Bùi Văn Q điều 

khiển, khi đi đến địa phận thôn R, xã U, huyện W, tỉnh Lào Cai, do lái xe ngủ gật nên 

đã tự gây tai nạn khiến xe bị hư hỏng. Địa điểm xảy ra tai nạn được xác định đang 

trong giai đoạn thi công thuộc gói thầu A7, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ngày 

01/4/2014, tuyến đường này chính thức được lưu thông. Tại phiên tòa sơ thẩm và phúc 

thẩm, các bên đương sự đều xác nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn đường trên chưa 

được thông xe đưa vào sử dụng. 

      Bị đơn từ chối thanh toán tiền bảo hiểm với lý do: đoạn đường xảy ra tai nạn là 

đoạn đường đang thi công, chưa được thông xe và chưa được khai thác sử dụng, thuộc 

gói thầu A7, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Lái xe đi vào đường này là khu vực 

đường cấm; vi phạm được quy định của Luật giao thông đường bộ; căn cứ khoản 7 

Điều 10 Quy tắc bảo hiểm ô tô của J ban hành ngày 05/5/2009, quy định những điểm 

loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chung, căn cứ vào loại hình bảo hiểm nguyên đơn đã 

mua, trường hợp này bị đơn không phải trả tiền bảo hiểm. 

       Nguyên đơn cho rằng thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô BKS số 29C-07755 được 

phép lưu thông trên đoạn đường đang thi công và xuất trình Hợp đồng kinh tế 

501/HĐKT.13  ngày 22/10/2013 giữa Công ty X và nguyên đơn về việc Công ty X 

thuê nguyên đơn vận chuyển đá các loại phục vụ thi công công trình nên thuộc trường 

hợp được bảo hiểm bồi thường. 
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        Xem xét nội dung hợp đồng kinh tế 501/HĐKT.13 ngày 20/10/2013 thể hiện: 

nguyên đơn nhận vận chuyển đá các loại cho Công ty X phục vụ thi công công trình. 

Nguyên đơn đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm cho người, phương tiện vận chuyển 

của mình ... trong quá trình vận chuyển hàng; có trách nhiệm đăng ký số lượng phương 

tiện, thời gian cần lấy dầu trước 17h ngày hôm trước...Các bên đương sự đều xác nhận, 

xe ô tô mang Biển kiếm soát số 29C-07755 là xe dân dụng bán tải thông thường, không 

phải xe chở đá chuyên dụng, thời gian xảy ra tai nạn, xe ôtô trên chở 4 bộ má phanh ô 

tô tải đi từ Lào cai đến mỏ đá R, U, mục đích để sửa chữa xe chở đá, trên đường về vì 

buồn ngủ nên lái xe gây ra tai nạn. Như vậy, xác định khi gây ra tai nạn, lái xe không 

làm nhiệm vụ vận chuyển đá theo Hợp đồng. Công ty TNHH MTV H có xuất trình 

Công văn số 01 ngày 25/09/2015 gửi Công ty X với nội dung thể hiện xe ô tô BKS 

29C 077.55 đã đăng ký để xe lưu thông trong khu vực công trường để thực hiện hợp 

đồng đã ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, công văn này được ban hành sau khi sự việc 

tai nạn đã xảy ra.  

       Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện ủy quyền của nguyên đơn có lời khai hôm xảy ra 

tai nạn, Công ty có thông báo với Công ty X về việc xe ô tô BKS số 29C-07755 đăng 

ký đi vào tuyến đường đang xây dựng mục đích chở vật dụng sửa chữa một xe ô tô 

khác của Công ty đang bị hỏng. Tuy nhiên tại phiên tòa, phía nguyên đơn cũng xác 

nhận đây là lời khai và không cung cấp được tài liệu chứng minh đã được sự đồng ý 

của Công ty X về việc sẽ đưa xe BKS số 29C-07755 đi vào khu vực đường đang xây 

dựng. Tài liệu Công ty X cung cấp chỉ xác nhận có việc ký hợp đồng vận chuyển đá 

với nguyên đơn. Mặt khác, tại công văn số 0025 ngày 4/01/2017, Công ty X đã trả lời 

Công ty Luật L về trách nhiệm của các bên đã được ghi rất rõ trong Điều 1 và Điều 4 

của Hợp đồng kinh tế số 501 ngày 22/10/2013 và trong Hợp đồng cũng không thỏa 

thuận xe ô tô 29C 077.55 được phép lưu thông hoạt động trong công trình đang thi 

công. Tại biên bản làm việc của Tòa án cấp sơ thẩm ngày 09/8/2017 với Công ty X 

cũng một lần khẳng định lại nội dung trên. Do vậy, việc xe ô tô BKS số 29C-07755 lưu 

thông trên đoạn đường chưa được lưu thông, đang trong giai đoạn thi công là vi phạm 

các quy định về giao thông đường bộ.  

       Về phía bị đơn không đồng ý bồi thường và viện dẫn trường hợp loại trừ trách 

nhiệm bảo hiểm quy định tại điểm 7, Điều 10 của Quy tắc bảo hiểm ô tô của J ban 

hành ngày 05/5/2009. Việc viện dẫn loại trừ bảo hiểm của Tổng công ty bảo hiểm A là 

đúng thỏa thuận về bảo hiểm. Cấp sơ thẩm đã xét xử đúng qui định của pháp luật. Do 

vậy, không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MTV H. 

       [2.2] Đối với yêu cầu khởi kiện bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm: 

       Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn xin rút yêu cầu khởi kiện bổ sung tại phiên 
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tòa sơ thẩm, buộc bị đơn bồi thường chi phí phát sinh do phải thuê xe khác để phục vụ 

việc kinh doanh trong thời gian từ 20/12/2014 đến 20/12/2017 với tổng số tiền là 

540.000.000 đồng, bị đơn đồng ý. Hội đồng xét xử xét thấy, việc nguyên đơn rút một 

phần yêu cầu khởi kiện là tự nguyện, phù hợp với qui định pháp luật nên áp dụng 

khoản 1 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đình chỉ yêu cầu khởi kiện bổ sung 

này của nguyên đơn. 

      [3]. Về án phí: Công ty TNHH MTV H phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. Do kháng cáo không được chấp nhận nên Công ty 

TNHH MTV H phải chịu 2.000.000đ tiền án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

     Vì các lẽ trên, 

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; 

QUYẾT ĐỊNH 

      Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 27/2017/KDTM - ST ngày 

19/9/2017 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa. Cụ thể: 

       Áp dụng: Điều 30, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 148, Điều 271, Điều 273 và 

Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 567, 568, 569, 570, 571, 572, 576 Bộ luật 

dân sự năm 2005; Điều 8,9 Luật giao thông đường bộ; Điều 7,8, 12, 13, 14, 17, 18 

Luật kinh doanh Bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi năm 2010; Nghị quyết số 326/2016 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ về án phí, lệ phí Tòa án .Xử: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của Công ty TNHH MTV H.

2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV H về việc buộc

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm A bồi thường chi phí phát sinh do phải thuê xe để 

phục vụ việc kinh doanh trong thời gian từ 20/12/2014 đến 20/12/2017 với tổng số tiền 

là 540.000.000 đồng. 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của Công ty

TNHH MTV H đối với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm A. 

4. Về án phí: Công ty TNHH MTV H phải chịu 39.577.832 đồng án phí kinh doanh

thương mại sơ thẩm và 2.000.000đ án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. Xác nhận 

Công ty TNHH MTV H đã nộp 9.400.000 đồng và 2.000.000 đ tiền tạm ứng án phí 

theo biên lai số 0005654 ngày 23/05/2017 và số 0006284 ngày 17/10/2017 của Chi 

Cục thi hành án dân sự quận Đ, còn phải nộp tiếp 28.177.832 đồng. 

      Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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5. Bản án có hiệu lực kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 7/5/2018.

Nơi nhận: 
- TAND quận Đ; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- THADS quận Đ; 

- Các ĐS; 

- Lưu HS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

____________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Bản án số: 113/2017/KDTM - PT 

Ngày: 20-12-2017 

V/v: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà Ông Hoàng Minh Thành 

Các Thẩm phán Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh  

Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa Hải - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Quốc Hiệp - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 20/12/2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 112/2017/TLPT-

KDTM ngày 06 tháng 11 năm 2017 về việc Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.  

Do Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST ngày 

25/8/2017 của Tòa án nhân dân quận Đ, thành phố Hà Nội bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 39/QĐXX-PT ngày 07   

tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự:  

1.Nguyên đơn: Công ty TNHH C 

Trụ sở: Số 201 Đường S, phường A, quận B, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Viên Ngọc Minh C, chức vụ: Giám 

đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: 

1.1.Ông Nguyễn Đức B, sinh năm 1958; trú tại: Khu tập thể F 

Khu T, phường X, quận L, thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

1.2. Ông Trần Quốc Q, sinh năm 1959; trú tại: số 60/22 Đường 

T, phường C, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt) 

(theo Giấy ủy quyền ngày 11/12/2017 của Giám đốc Công ty). 
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1.3. Ông Phạm Thanh B1 ( vắng mặt). 

2.Bị đơn: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q 

Trụ sở: Tầng 15, Tòa nhà M TOWER, số 229 phố D, phường N, 

quận Đ, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang H, chức vụ: Tổng 

giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: 

2.1. Ông Đỗ Hồng S, sinh năm 1984; trú tại: Số 20 ngõ 718 

đường Phố H, quận T, thành phố Hà Nội; chức vụ: Trưởng 

phòng pháp chế và điều tra chống trục lợi - Tổng công ty cổ 

phần bảo hiểm Q;  

2.2. ông Ngô Xuân T, sinh năm 1986; trú tại: Số 4/3/1 ngõ 120 

đường phố H, quận E, thành phố Hà Nội; chức vụ: Chuyên viên 

ban pháp chế và điều tra chống trục lợi - Tổng công ty cổ phần 

bảo hiểm Q. 

(theo Văn bản ủy quyền số 520A/2017/GUQ-Q ngày 14/2/2017 

của Tổng giám đốc).  

(Có mặt) 

3. Nhân chứng: Ông Lê Anh V, sinh năm 1982; chức vụ: Cán bộ Công ty Bảo 

hiểm Q – Chi nhánh G. 

Trú tại: Số 69/18/13 Phố T, phường M Quận Quận G, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

(Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện ngày 26/12/2016 và các lời khai trong quá trình giải

quyết vụ án, nguyên đơn - Công ty TNHH C (sau đây viết tắt là Công ty C) 

trình bày:  

Công ty TNHH C có ký hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới với Công ty Bảo hiểm 

Q - CHI NHÁNH G – Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Q (Q - CHI NHÁNH G) đối 

với xe ô tô BKS: 51A-XXX.XX; số tiền bảo hiểm xe 1.500.000.000 đồng. Hợp đồng 

số: 4201/15/HD-XE/017-HH có hiệu lực từ 08h00 ngày 05/02/2015 đến 08h00 ngày 

05/02/2016. 

Khoảng 01 giờ 00 ngày 07/02/2015 ông Viên Ngọc Minh C (Giám đốc Công 

ty C) điều khiển xe ô tô 51A-XXX.XX đến ngã tư Đường L – Đường T, quận Z, TP 

Hồ Chí Minh thì va vào vách vòng xoay, phần đầu phía bên phải xe bị bể, không có 

thiệt hại về người hoặc tài sản khác. Công an quận Z lập biên bản tai nạn xảy ra và 

cẩu xe ô tô 51A-XXX.XX về bãi xe ở địa chỉ 78 đường T2, quận B1. Ngay sau đó, 
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Công an quận Z cùng ông C vào Bệnh viện Đa khoa G để kiểm tra nồng độ cồn 

trong máu của ông C.  

Sáng ngày 08/02/2015, Công an quận Z thông báo cho ông C biết kết quả 

kiểm tra nồng độ cồn trong máu là 0,02g/l máu và cho biết kết quả này là dưới tiêu 

chuẩn cho phép (0,5g/l). Ngày 26/02/2015, Công an quận Z căn cứ Nghị định 

171/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ ra quyết định xử phạt ông C với lỗi vi 

phạm là: điều khiển xe ô tô 51A-XXX.XX không chú ý quan sát, trong máu có nồng 

độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm: 

- Theo điểm c, khoản 7, điều 5 phạt 7.500.000 đồng; 

- Theo điểm b, khoản 5, điều 5 phạt 2.500.000 đồng; 

Tổng mức phạt là 10.000.000 đồng. 

 Ngày 21/05/2015 Bệnh viện Đa khoa G có công văn nêu rõ: “Trị số Alcool 

trong máu 0,02g/l là trị số của người bình thường không sử dụng các chất có nồng 

độ cồn”. 

 Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông C đã thông báo cho Q - CHI NHÁNH G và 

đã được hướng dẫn làm thủ tục bồi thường. Nhưng sau đó bằng văn bản số 

308/2015/TB/Q NSG-PHH ngày 28/7/2015, Q - CHI NHÁNH G lại từ chối bồi 

thường cho Công ty C với lý do: Trường hợp của ông C thuộc điểm loại trừ Bảo 

hiểm của Q quy định tại Mục 4, Điều 8, Chương 1: “Tai nạn xảy ra do lái xe có sử 

dụng rượu bia hoặc các chất ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử 

dụng” của Quy tắc bảo hiểm xe ô tô ban hành theo Quyết định số: 222/2013/QĐ-Q 

ngày 22/02/2013 của Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm 

Q. 

 Ngày 13/6/2016, Công ty C tiếp tục có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Q bồi thường tai nạn theo hợp đồng đã ký kết. Nhưng Tổng công ty Cổ 

phần Bảo hiểm Q không bồi thường và cũng không có văn bản trả lời Công ty C. 

 Nay Công ty C đề nghị Tòa án xem xét giải quyết buộc Tổng công ty Cổ phần 

Bảo hiểm Q phải bồi thường cho Công ty C toàn bộ thiệt hại của vụ tai nạn ngày 

07/02/2015 đối với xe ô tô 51A-XXX.XX theo các điều khoản đã ký kết trong hợp 

đồng bảo hiểm xe cơ giới số 4201/15/HD-XE/07-HH ngày 05/02/2015. Gồm các 

khoản như sau: 

1.Tiền sửa xe ô tô: 941.572.620 đồng + 12% trượt giá là 112.988.714 đồng.

Tổng cộng: 1.054.561.334 đồng; 

2. Tiền lưu kho của xe tính từ 01/7/2015 đến 31/7/2017 là 735 ngày x 180.000

đồng/ngày = 132.300.000 đồng; 

3. Thuê xe Taxi đi lại từ 08/02/2015 đến 09/7/2017 (có hóa đơn): Năm 2015

là 31.632.953 đồng ; Năm 2016 là 12.703.176 đồng; Năm 2017 là 2.998.144 đồng. 

tổng bằng 47.334.273 đồng; 

4. Khấu hao xe do không sử dụng 30 tháng là 450.000.000 đồng;

Tổng các khoản bồi thường là: 1.688.695.607 đồng. 
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* Bị đơn - Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q trình bày:

 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q từ chối bồi thường chi phí bảo hiểm cho 

Công ty C căn cứ theo Mục 04, Điều 08, quyết định số 222/2013/QĐ - Q ngày 

22/2/2013 loại trừ bảo hiểm: “Lái xe có sử dụng rượu, bia hoặc các chất ma túy, các 

chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng”. Dựa vào các tài liệu chứng minh 

sau: 

  + Biên bản làm việc ngày 10/2/2015 giữa ông Lê Anh V và ông Viên Ngọc 

Minh C có ghi nhận nội dung: “Hỏi: Ông C trước khi bị tai nạn ở đâu, làm gì, có 

uống rượu bia không? Ông C trả lời: Trước khi tai nạn ông ở công ty địa chỉ 201 

Đường S, quận B, thành phố Hồ Chí Minh, ăn tối lúc 18h00’ ông có uống một nửa 

ly bia...”. 

  + Dựa vào kết luận của cơ quan Công an ngày 8/2/2015 có ghi nhận: “ông 

Viên Ngọc Minh C điều khiển xe ôtô số 51A -XXX.XX không chú ý quan sát, trong 

máu có nồng độ cồn nhưng chưa tới mức vi phạm (kết quả xét nghiệm là 0,02g/l”. 

  + Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0038515 ngày 26/2/2015 của 

Công an quận Z, thành phố Hồ Chí Minh trong đó có ghi nhận ông C bị xử phạt số 

tiền: 2.500.000đồng với lỗi: “...trong máu có nồng độ cồn...” được quy định tại điểm 

b khoản 5 Điều 5 Nghị định 171 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ. 

   Vì những căn cứ nêu trên nên vụ việc thuộc trường hợp loại trừ bảo hiểm do 

đó Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q không có nghĩa vụ chi trả bảo hiểm. Đồng thời 

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q không có trách nhiệm phải chi trả những tổn thất 

phát sinh liên quan trong vụ việc.  

Tại Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST ngày 

25/8/2017 của Tòa án nhân dân Quận Đ, thành phố Hà Nội đã xử:  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 

39; điểm b khoản 1 Điều 227; khoản 1 Điều 228; khoản 2 Điều 244; Điều 271; Điều 

273; Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ vào Điều 319 Luật thương mại. 

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1, Điều 294; Điều 567; Điều 569; Điều 570; 

Điều 571; Điều 575; Điều 576; Điều 579 Bộ luật Dân sự 2005; 

Căn cứ vào quy định tại Điểm c, đ, Khoản 2 Điều 17; Điểm d, Khoản 1 Điều 

18; Khoản 1, Khoản 3 Điều 46 và Điểm c, Khoản 1 Điều 47 Luật kinh doanh Bảo 

hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 (Được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 

61/2010/QH12 ngày 24/11/2010); 

   Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội.  

 Xử: 

 - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty C đối với Tổng công ty cổ phần 

bảo hiểm Q. 
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  - Buộc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Q phải bồi thường trả cho Công ty C 

tổng số tiền phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 4201/15/HD-XE/07-HH 

ngày 05/02/2015 được hai bên ký kết do xe ôtô 51A-XXX.XX bị tai nạn ngày 

7/2/2015 là: 1.688.695.607 đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi tám triệu sáu trăm chín 

mươi lăm nghìn sáu trăm linh bảy đồng). Trong đó tiền sửa xe ôtô là 1.054.561.334 

đồng, tiền lưu kho là 136.800.000 đồng, tiền thuê taxi là 47.334.273 đồng và tiền 

khấu hao xe là 450.000.000 đồng. 

Ngoài ra án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo các bên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q có đơn kháng 

cáo toản bộ Bản án sơ thẩm và không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội có 

Quyết định kháng nghị số 22/QĐKNPT-VKS-KDTM về việc kháng nghị bản án sơ 

thẩm với các nội dung chính:   

- Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q từ chối bảo hiểm là đúng vì trong máu 

ông C khi xảy ra tai nạn có nồng độ cồn 0.02 g/lít. 

- Cơ quan Công an đã xử phạt hành chính 02 lỗi: 

+ Điều khiển xe không quan sát gây tai nạn số tiền 7,5 triệu đồng. 

+ Điều khiển ô tô mà trong máu có nồng độ cồn nhưng chưa đến mức phạm 

khoản 7 điểm a, khoản 8, khoản 5 Nghị định 171/2013 số tiền 2.5 triệu đồng; 

Tổng cộng: 10 triệu đồng. Ông C công nhận lỗi và đã nộp phạt. 

Theo qui tắc bảo hiểm của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q ban hành số 

222 ngày 22/3/2013: Tai nạn xảy ra do lái xe có sử dụng rượu bia hoặc các chất ma 

túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 

- Cấp sơ thẩm chấp nhận cả các khoản ngoài hợp đồng bảo hiểm như Chi phí 

lưu xe tại hãng, chi phí hao mòn xe do để không sửa ngay, chi phí thuê xe taxi để đi 

làm trong khi xe ôtô chưa sửa được. Các thiệt hại này không phải trực tiếp từ việc 

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q từ chối nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Không quyết 

định về lãi suất chậm thi hành án để đảm bảo quyền lợi của bên được thi hành án. 

Đề nghị sửa án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Các bên không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ gì mới. Các bên xác nhận tại 

hiện trường tai nạn xe ô tô không có vết phanh, bị va chạm bên phải đầu xe trong khi 

lại rẽ trái.  

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa toàn bộ bản án sơ thẩm. Bác yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn.  

Công ty TNHH C đề nghị Tòa án giữ nguyên bản án sơ thẩm và đề nghị cấp 

phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q. 

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vẫn giữ nguyên kháng nghị và đề nghị Tòa 

án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm. Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  
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XÉT THẤY 

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ do các bên đương sự xuất trình và toà án thu 

thâp được. Căn cứ kết quả hỏi và tranh tụng tại phiên toà; 

1. Về thủ tục tố tụng: 

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q và Công ty TNHH C đều là các pháp nhân 

thành lập hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.  

Về quan hệ tranh chấp: Tranh chấp giữa Công ty TNHH C và Tổng Công ty 

cổ phần Bảo hiểm Q phát sinh từ Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 4201/15/HD-

XE/07-HH ngày 05/02/2015 ký kết giữa hai bên. Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan 

hệ tranh chấp giữa hai bên là “ Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm” là hoàn toàn phù 

hợp. 

Về thẩm quyền giải quyết: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q có trụ sở tại số 

229 D, phường N, quận Đ, thành phố Hà Nội. Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự thì Tòa án nhân dân 

Quận Đ thụ lý và giải quyết sơ thẩm là đúng thẩm quyền. 

Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội làm trong thời hạn 

luật định và tống đạt hợp lệ cho các đương sự.  

Thấy rằng Đơn kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q làm trong 

thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là hợp lệ. 

2. Xét yêu cầu kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q thì thấy 

rằng: 

Kháng cáo thứ nhất cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành tố tụng không 

đúng giải quyết cả các yêu cầu đòi tiền lưu kho xe ô tô, tiền thuê taxi đi lại của ông 

C và tiền khấu hao xe ô tô chưa được sửa do bị từ chối bảo hiểm là ngoài phạm vi 

bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Về vấn đề này hội đồng xét xử thấy: Tòa án cấp 

sơ thẩm tiến hành thụ lý giải quyết vụ án và thu thập chứng cứ tiến hành các thủ tục 

đều đầy đủ va đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc Tòa án xem xét 

giải quyết (ngoài tiền sửa xe ô tô BKS: 51A-XXX.XX) các yêu cầu như tiền lưu kho 

xe ô tô, tiền thuê xe taxi đi lại, tiền khấu hao xe do không sửa chữa ngay là trên cơ 

sở yêu cầu của đương sự (nguyên đơn) và các thiệt hại này (nếu có) có mối quan hệ 

nhân quả với việc bị đơn từ chối nghĩa vụ bảo hiểm. Do vậy kháng cáo thứ nhất của 

bị đơn về thủ tục tố tụng là không đúng và không được chấp nhận.  

Xét yêu cầu kháng cáo thứ 2 của bị đơn cho rằng do người điều khiển xe ô tô 

là ông Viên Ngọc Minh C có nồng độ cồn trong máu nên thuộc trường hợp miễn trừ 

bảo hiểm thấy tương tự như kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà 

Nội nên hội đồng xét xử sẽ phân tích đánh giá luôn. Sự việc xảy ra như sau:  

Ngày 05/02/2015 Công ty TNHH C (sau đây gọi tắt là C) và Công ty bảo 

hiểm  Q - CHI NHÁNH G (sau đây gọi tắt là Q - CHI NHÁNH G) ký Hợp đồng bảo 

hiểm xe cơ giới số 4201 với nội dung: Q nhận bảo hiểm xe cơ giới thuộc sở hữu của 

C đối với xe ô tô hiệu BMW 520 I, BKS 51A – XXX.XX với giá trị xe = số tiền 
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được bảo hiểm vật chất xe là 1.500.000.000 đồng. Các điều kiện bảo hiểm theo Quy 

tắc bảo hiểm xe ô tô ban hành kèm theo Quyết định 222 ngày 22/2/2013 của Q và 

các điều khoản bổ sung là: Bảo hiểm thay thế mới không khấu hao (Mã số 003); Bảo 

hiểm chi phí sửa xe chính hãng (Mã số 004); Bảo hiểm thủy kích (Mã số 005). Thời 

hạn bảo hiểm từ 8h ngày 05/02/2015 đến 8h ngày 05/02/2016. 

Thực hiện hợp đồng, C đã nộp đầy đủ phí bảo hiểm vật chất xe cho Q số tiền 

là 21.000.000 đồng và được Q cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô 

13067846 ngày 05/02/2015 với các nội dung quy định như hợp đồng bảo hiểm xe cơ 

giới số 4201 nêu trên. 

Khoảng 01h ngày 07/02/2015 ông Viên Ngọc Minh C điều khiển xe ô tô 51A 

– XXX.XX đến ngã tư Đường L – Đường T thuộc Quận Z, thành phố Hồ Chí Minh 

thì va vào tiểu đảo tròn giữa tim đường. Hậu quả là phần đầu xe bị hư hỏng và hỏng 

biển quảng cáo của Công ty V (sau đó 02 bên đã tự giải quyết bồi thường việc hỏng 

biển quảng cáo). Công an Quận Z đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản khám 

nghiệm hiện trường vào hồi 02h15phút cùng ngày. Sau đó, Công an quận Z đã đưa 

ông C vào Bệnh viện đa khoa G để kiểm tra nồng độ cồn trong máu. 

Tại Phiếu kết quả xét nghiệm hồi 04h11 phút ngày 07/02/2015 của Bệnh viện 

đa khoa G trả lời cho Công an quận Z xác định nồng độ cồn trong máu của ông C là 

0,02g/l. Ngày 14/02/2015 Công an quận Z đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao 

thông với nội dung: ông C đã có hành vi điều khiển xe ô tô 51A – XXX.XX lưu 

thông không chú ý quan sát, trong máu có nồng độ cồn (kết quả xét nghiệm nồng độ 

cồn của Bệnh viện G là 0,02g/l). 

Trên cơ sở kết luận điều tra tai nạn giao thông, ngày 26/02/2015 Công an 

quận Z đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ số 

39715 đối với ông C vì đã có hành vi điều khiển xe ô tô 51A – XXX.XX không chú 

ý quan sát, trong máu có nồng độ cồn nhưng chưa đến mức vi phạm quy định tại 

điểm b, Khoản 7; điểm a, Khoản 8, Điều 5 Nghị định 171/2013. Ông C đã ký và 

công nhận lỗi. Sau đó, Công an quận Z đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số 38515 cùng ngày đối với ông C với 2 lỗi là: điều khiển xe ô tô 51A – XXX.XX 

không chú ý quan sát và trong máu có nồng độ cồn được quy định tại điểm c, Khoản 

7, Điều 5 Nghị định 171/2013, mức phạt 7.500.000 đồng và điểm b, Khoản 5, Điều 

5 Nghị định 171/2013, mức phạt 2.500.000 đồng. Tổng mức phạt là 10.000.000 

đồng và tạm giữ xe 07 ngày, tước GPLX 02 tháng.    

Ông C đã công nhận hai lỗi này và ký nhận vào Biên bản vi phạm hành chính 

cũng như quyết định xử phạt vi phạm hành chính (BL 131, 132). Sau đó Công ty 

TNHH C có văn bản yêu cầu Công ty bảo hiểm Q – G thực hiện bồi thường thiệt hại 

theo hợp đồng bảo hiểm đã ký thì Công ty bảo hiểm Q - CHI NHÁNH G có thông 

báo số 177/2015/TB-Q-NSG-PHH ngày 22/4/2015 từ chối bảo hiểm với lý do lái xe 

có sử dụng rượu bia. Tiếp sau đó ông C có khiếu nại gửi Công an Quận Z – Thành 

phố Hồ Chí Minh và ngày 18/5/2015 Công an Quận Z – Thành phố Hồ Chí Minh có 

văn bản số 42/TB-CAQZ (CSGT) có nội dung khẳng định Công an Quận Z kết luận 

nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên là do ông C điều khiển xe ô tô hiệu BMW 

mang BKS: 51A-XXX.XX lưu thông không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông 

trong máu có nồng độ cồn (căn cứ kết quả XN nồng độ cồn của Bệnh viện G đo 
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được là 0.02g/l) và xử phạt hành chính như vậy là đúng. Ông C cũng đã thực hiện 

việc nộp phạt.  

Theo quy định tại Điều 14 Luật Công an nhân dân năm 2014; Điều 2, Khoản 

4 Điều 39, Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Khoản 4 Điều 70 

Nghị định 171/2013 thì Trưởng Công an Quận Z là người có chức năng và thẩm 

quyền xác định lỗi vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn giao 

thông đối với ông C. Tại Khoản 8, Điều 8 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định 

về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi: “Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe 

máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. 

Ông C cho rằng mình không sử dụng rượu bia thì sao kết quả xét nghiệm 

trong máu lại có nồng độ cồn và có văn bản khiếu nại ngày 20/5/2015 gửi Bệnh viện 

Đa khoa G đặt câu hỏi: không biết có phải do sát trùng da bằng cồn trước khi lấy 

máu dẫn đến có cồn trong máu của ông hay không. Bệnh viện Đa khoa G không có 

văn bản trả lời thắc mắc của ông C mà có xác nhận vào ngày 21/5/2015 “ Khoa xét 

nghiệm xác nhận trị số nồng độ cồn trong máu 0.02g/l là trị số của người bình 

thường không sử dụng các chất có nồng độ cồn”. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân Quận Đ có văn bản hỏi và 

ngày 11/5/2017 Bệnh viện Đa khoa G có văn bản trả lời: “ Kết quả xét nghiệm nồng 

độ cồn trong máu 0.02g/l của Bệnh nhân Viên Ngọc Minh C ngày 7/2/2015 là trị số 

của người bình thường không sử dụng các chất có nồng độ cồn theo đúng cơ sở khoa 

học”. 

Phía bị đơn (Q) xuất trình tại Tòa biên bản làm việc ngày 10/2/2015 tại trụ sở 

bị đơn giữa ông Lê Anh V nhân viên của bị đơn với ông Viên Ngọc Minh C trong 

đó có nội dung ông C xác nhận có uống lúc 18h tại trụ sở Công ty ( số 201 Đường S, 

quận B, thành phố Hồ Chí Minh) lúc ăn tối một nửa ly bia. Về biên bản này ông C 

trình bày rằng mình không khai vậy mà do ông V nhân viên của Q dụ mình khai như 

vậy cho phù hợp với kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu do Công an yêu cầu 

xét nghiệm và xuất trình 1 USB ghi âm nội dung cuộc trao đổi giữa ông V, ông C và 

ông Quang (bố vợ ông C) tại trụ sở bị đơn ngày 25/12/2015 và kèm theo 1 bản ghi 

lại lời nói của các bên trong bản ghi âm. Tòa án đã cung cấp cho phía nguyên đơn để 

gửi cho ông V, ngày 13/12/2017 ông V có văn bản gửi Tòa án có nội dung: Xác 

nhận giọng nói mình ở đó và khẳng định mình không hề dụ ông C khai đã uống bia 

trong biên bản ngày 10/2/2015 và nội dung cuộc ghi âm cũng không có lần nào ông 

xác nhận là dụ ông C khai như vậy. Tại phiên tòa hôm nay ông V tiếp tục xác nhận 

mình không hề có câu nói nào xui ông C khai vậy. 

Xem xét nội dung cuộc trao đổi được ghi âm ngày 25/12/2015 thì không thấy 

có chỗ nào ông V xác nhận đã xui hoặc dụ ông C khai có uống bia trước khi bị tai 

nạn.  

Để đánh giá chính xác việc sát trùng da bằng cồn (nếu có) có liên quan, ảnh 

hưởng đến kết quả xét nghiệm máu mà ông C đang thắc mắc nghi ngờ và kết quả xét 

nghiệm nồng độ cồn trong máu là 0.02g/l của ông C có phải là chỉ số của người bình 

thường không sử dụng rượu bia hay không?  
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Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội có văn bản gửi Viện pháp y Quốc Gia và 

Viện pháp y Quốc Gia đã có công V phúc đáp số 457/PYQG-HP có nội dung:  

“- Cho đến nay chưa có nghiên cứu chính thức nào công bố kết quả xét 

nghiệm cồn trong máu bị ảnh hưởng bởi việc sát trùng da bằng cồn tại vị trí lấy máu. 

Do vậy việc sai lệch kết quả xét nghiệm cồn trong máu do sát trùng da bằng cồn là 

chưa thể kết luận được. 

- Theo các báo cáo khoa học Ethanol nội sinh hay chỉ số cồn trong máu của 

người bình thường không sử dụng rượu bia có sự thay đổi nhất định phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như chế độ ăn, một số bệnh lý và chuyển hóa các chất trong cơ thể. Tuy 

nhiên hiện nay chưa có tài liệu mang tính chất pháp lý công bố về chỉ số cồn trong 

máu của người bình thường không sử dụng rượu bia”. 

Như vậy là kết luận của cơ quan pháp y Quốc gia đã bác bỏ xác nhận của 

Bệnh viện Đa khoa G.  

Có căn cứ xác định ông C khi điều khiển ô tô BKS 51A XXX.XX đã tự gây 

tai nạn là có nồng độ cồn trong máu (các tài liệu có trong hồ sơ còn thể hiện ông C 

có dấu hiệu rẽ trái tắt qua đảo tim đường).  

Căn cứ điều khoản viện dẫn nêu trên thì việc ông C điều khiển xe ô tô BKS 

51A XXX.XX đã tự gây tai nạn khi có nồng độ cồn trong máu thuộc trường hợp loại 

trừ trách nhiêm bảo hiểm.  

Căn cứ quy định tại điểm 6.1.2 Điều 6 Hợp đồng bảo hiểm số 4201/15/HĐ-

XE/017-HH hai bên thỏa thuận: “ 6.1.2. Từ chối trả tiền bảo hiểm trong trường hợp 

không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiêm 

bảo hiểm theo quy tắc, điều khoản, điều kiện bảo hiểm và thỏa thuận tại hợp đồng 

này”. 

Tại khoản 4 Điều 8 về Loại trừ bảo hiểm tại Quyết định số 222/2013/QĐ-Q 

ngày 22/2/2013 về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm xe ô tô quy định: “ Tai nạn xảy 

ra do lái xe có sử dụng rượu, bia hoặc các chất ma túy, các chất kích thích khác mà 

pháp luật cấm sử dụng”.  

Do đó, HĐXX thấy có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Tổng 

Công ty cổ phần Bảo hiểm Q. 

Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phù hợp chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án và nhận định Hội đồng xét xử. Tòa án cấp sơ thẩm cần rút kinh 

nghiệm phần quyết định về vấn đề đương sự rút 1 phần yêu cầu khởi kiện tại phiên 

tòa và lãi suất chậm trả khi thi hành án như kháng nghị của Viện kiểm sát đã nêu.  

Bởi những phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH C đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q 

theo hợp đồng bảo hiểm ký kết giữa hai bên. Do đó cần sửa bản án sơ thẩm không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH C. 

3. Về án phí: Do bản án sơ thẩm bị sửa nên Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm 

Q không phải chịu án phí phúc thẩm. 
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Công ty TNHH C phải chịu án phí đối với yêu cầu khởi kiện không được chấp 

nhận. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309, b khoản 5 Điều 314 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng các Điều 294, Điều 567, Điều 570, Điều 571 Bộ luật dân sự 2005; 

Áp dụng Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17 Luật kinh doanh bảo 

hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung 2010;  

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

Áp dụng khoản 8 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008; 

Sửa Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 19/2017/KDTM-ST ngày 

25/8/2017 của TAND Quận Đ, thành phố Hà Nội.  

Xử: 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội.

2. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q;

3. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH C đối với Tổng Công ty

cổ phần Bảo hiểm Q theo Hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới số 4201/15/HD-XE/07-HH 

ngày 05/02/2015 ký kết giữa hai bên. 

4. Về án phí: Công ty TNHH C phải chịu 62.660.868 đồng án phí kinh doanh

thương mại sơ thẩm. Đối trừ số tiền 15.000.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tiền 

tạm ứng án phí số 005122 ngày 13/1/2017 tại Chi cục thi hành án Dân sự Quận Đ, 

thành phố Hà Nội thì Công ty TNHH C còn phải chịu 47.660.868 đồng án phí kinh 

doanh thương mại sơ thẩm. 

Hoàn trả Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Q số tiền 2.000.000 đồng đã nộp 

theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0006198 ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Chi 

Cục thi hành án dân sự quận Đ, thành phố Hà Nội.  

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 20/12/2017

Nơi nhận:  
- Các đương sự; 

- VKS ND TP Hà Nội; 

- TAND Quận Đ; 

- Chi Cục THADS Quận Đ; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

HOÀNG MINH THÀNH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 385/2017/DSST. 

Ngày: 30-10-2017. 

V/v tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Loan. 

Các Hội thẩm nhân dân:   1/ Ông Mai Trọng Thắng. 

 2/ Ông Nguyễn Như Thủy. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Gấm - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 24 và 30 tháng 10 năm 2017, tại phòng xử án Tòa án nhân 

dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

29/2016/TLST-DS ngày 24/02/2016 về việc “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”,  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 244/2017/QĐXXST-DS ngày 11 

tháng 9 năm 2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 186/2017/QĐST-DS ngày 27 

tháng 9 năm 2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: HVE, sinh năm 1964 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 139  xã T, huyện Y, tỉnh Long An..  

Người đại diện hợp pháp của ông HVE:  

- Bà KL, sinh năm 1973 (có mặt) 

Là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản uỷ quyền ngày 13/4/2016). 

Địa chỉ: Số 139  xã T, huyện Y, tỉnh Long An. 

- Bị đơn: Công ty M 

Địa chỉ trụ sở: Số 75 đường T, phường TP, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 
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Người đại diện theo pháp luật Công ty M: Ông P– Chức vụ: Tổng Giám 

đốc. 

Người đại diện hợp pháp của Công ty M:  

- Bà T, sinh năm 1977 

Là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản uỷ quyền ngày 17/10/2017).  

Địa chỉ: Số 135 X, phường B, Quận Y, thành phố Hồ Chí Minh. 

Bà T có mặt tại phiên tòa trong các ngày 24 tháng 10 năm 2017 và vắng 

mặt trong ngày tuyên án- ngày 30 tháng 10 năm 2017. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong Đơn khởi kiện đề ngày 06 tháng 01 năm 2016, các Đơn khởi 

kiện bổ sung, Đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, các Bản tự khai, các 

Biên bản hòa giải, nguyên đơn- ông HVE trình bày: 

Ông có tham gia hai hợp đồng bảo hiểm tại Công ty M như sau: 

- Hợp đồng thứ 1: Số hợp đồng bảo hiểm 288038247-6 cấp ngày 30 tháng 

01 năm 2012, hiệu lực ngày 20/01/2012; Sản phẩm bảo hiểm “Phúc thọ phu thê 

- Tri ân tình chồng, trả phí 15 năm”; Số tiền bảo hiểm là 200.000.000đồng (Hai 

trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận của Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 nêu 

trên về quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện thì Công ty M trợ cấp tiền mặt mỗi 

ngày nằm viện (0,2%STBH) là 400.000đồng (Bốn trăm nghìn đồng), tối đa 

không quá 750 ngày cho đến 75 tuổi. 

- Hợp đồng thứ 2: Số hợp đồng bảo hiểm 288039971-0 cấp ngày 31 tháng 

5 năm 2012, hiệu lực ngày 30/5/2012; Sản phẩm bảo hiểm “ Phúc thọ phu thê - 

Tri ân tình chồng, trả phí 15 năm”; Số tiền bảo hiểm là 300.000.000đồng (Ba 

trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận của Hợp đồng bảo hiểm số 288039971-0  nêu 

trên về quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện thì Công ty M trợ cấp tiền mặt mỗi 

ngày nằm viện (0,2%STBH) là 600.000đồng (Sáu trăm nghìn đồng), tối đa 

không quá 750 ngày cho đến 75 tuổi. 

Sau khi giao kết hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 

288039971-0, ông HVE đã nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, Công ty M đã không thực hiện 

đúng như thỏa thuận tại hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 

288039971-0 về việc trợ cấp tiền mặt nằm viện cho ông Ếch mặc dù ông Ếch đã 

nộp đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về việc nhập viện điều trị cho Công ty 

M. Ông HVE cũng đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ Tài Chính, Cục Quản lý Giám 

sát bảo hiểm thành phố Hà Nội về vấn đề này. Theo ông Ếch trình bày: sau khi 

nhận đơn của bà, Bộ Tài Chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm thành phố Hà 

Nội đã có công văn yêu cầu Công ty M phải giải quyết quyền lợi bảo hiểm trợ 
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cấp nằm viện cho ông, nhưng phía Công ty M vẫn không giải quyết nên ông gửi 

đơn khởi kiện Công ty M tại Tòa án nhân dân Quận 7. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn do bà KL là đại diện theo ủy quyền trình bày 

các các yêu cầu của ông HVE như sau: 

1/ Ông HVE xin rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể: 

1.1/ Không yêu cầu Công ty M thanh toán số tiền chi trả trợ cấp nằm viện 

đối với 08 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 24/6/2015 đến 02/7/2015 

và 11 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 25/9/2015 đến 06/10/2015 tại 

Bệnh viện 115 TP. HCM. Tổng cộng là 19 ngày x 600.000đ = 11.400.000đ 

(Mười một triệu bốn trăm nghìn đồng); 

1.2/ Không yêu cầu Công ty M thanh toán số tiền chi trả trợ cấp nằm viện 

đối với 09 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 25/7/2015 đến 04/8/2015 

tại Bệnh viện Long An là 09 ngày x 600.000đ = 5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm 

nghìn đồng); 

1.3/ Không yêu cầu Công ty M thanh toán số tiền chi trả trợ cấp nằm viện 

đối với 03 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 06/6/2014 đến 19/6/2014 

tại Trung tâm y tế huyện Tân Hưng 

1.4/ Không yêu cầu Công ty M thanh toán số tiền bồi thường bảo hiểm do 

bệnh hiểm nghèo là 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng). 

2/ Ông HVE xác định chỉ khởi kiện yêu cầu Công ty M phải thanh toán 

cho ông số tiền trợ cấp nằm viện tại các đợt điều trị nằm viện với tổng số tiền là 

1.000.000đồng (Một triệu đồng)/ngày cho cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 

288038247-6 và số 288039971-0 (Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 là 

400.000.000đồng/ngày; Hợp đồng bảo hiểm số 288039971-0 là 

600.000.000đồng/ngày) x 41 ngày = 41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu 

đồng), cụ thể số ngày nằm viện chưa được thanh toán, cụ thể như sau: 

2.1/ Số ngày nằm viện tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Công ty M 

chưa chi trả là 18 ngày, cụ thể : 

 - Đợt điều trị bệnh rối loạn tiền đình, hội chứng dạ dày từ ngày 

02/12/2013 đến ngày 13/12/2013: còn 06 ngày; 

 - Đợt điều trị bệnh hội chứng dạ dày tá tràng, nhịp nhanh xoang, viêm 

họng, thoái hóa đốt sống lưng từ ngày 07/4/2014 đến 21/4/2014: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị bệnh viêm dạ dày tá tràng, nhiễm siêu vi, tăng huyết áp độ I 

từ ngày 03/12/2014 đến ngày 17/12/2014: còn 06 ngày. 

 2.2/ Số ngày nằm viện tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng, Công ty 

Mchưa chi trả là 23 ngày, cụ thể: 
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- Đợt điều trị bệnh viêm dạ dày cấp, viêm xoang trán từ ngày 16/10/2014 

đến ngày 30/10/2014: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị bệnh loét dạ dày tá tràng từ ngày 08/01/2015 đến ngày 

19/01/2015: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị bệnh viêm đáy phổi, viêm dạ dày cấp từ ngày 06/02/2015 

đến ngày 17/02/2015: còn 11 ngày. 

3/ Yêu cầu Công ty M phải thanh toán cho ông HVE khoản tiền lãi do 

chậm trả với mức lãi suất 0.75%/tháng, bắt đầu tính từ sau 30 ngày kể từ ngày 

Công ty Mnhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về các đợt điều trị cho 

đến ngày xét xử là ngày 24/10/2017. Phía nguyên đơn-ông HVE có bà KL là đại 

diện ủy quyền đồng ý và thống nhất ý kiến của phía bị đơn Công ty M về việc 

xác định ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về các đợt điều trị 

nằm viện. 

Ông HVE yêu cầu Công ty M phải thanh toán cho ông toàn bộ số tiền trợ 

cấp nằm viện là 41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng) và tiền lãi do chậm 

thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Ông HVE xác định ông chỉ khởi kiện về việc tranh chấp quyền lợi bảo 

hiểm trợ cấp nằm viện đối với hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 

288039971-0, ngoài ra không có yêu cầu nào khác đối với hai Hợp đồng bảo 

hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0. 

Trong các Bản tự khai, các Biên bản hòa giải, bị đơn- Công ty Mcó 

ông Nguyễn Cao Đạt là đại diện theo ủy quyền và tại phiên tòa, bị đơn- 

Công ty M, có bà T là đại diện theo ủy quyền trình bày:  

Công ty M xác nhận ông HVE có tham gia mua hai Hợp đồng bảo hiểm 

số 288038247-6 và số 288039971-0 theo như lời trình bày của phía nguyên đơn- 

ông HVE. 

Kể từ khi tham gia mua hợp đồng bảo hiểm của Công ty M, ông HVE đã 

nhiều lần yêu cầu chi trả quyền lợi trợ cấp nằm viện và đã được Công ty Mchi 

trả cho cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0. 

Công ty M xác nhận số ngày nằm viện bị từ chối chi trả quyền lợi bảo 

hiểm trợ cấp nằm viện theo các đợt điều trị là 41 ngày như phía nguyên đơn 

trình bày tại phiên tòa là đúng. 

Lý do Công ty M từ chối yêu cầu của ông HVE về việc yêu cầu Công ty 

Mphải chi trả quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện cho ông Ếch đối với 41 ngày 

nêu trên như sau: 

- Xét thấy không cần thiết về mặt y khoa, không cần thiết phải điều trị 

nội trú theo quy định tại khoản 17.4 Điều 17 của cả hai Hợp đồng bảo 

hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0 về các trường hợp loại trừ 
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thêm đối với quyền lợi trợ cấp nằm viện và căn cứ vào định nghĩa cần 

thiết về mặt y khoa tại Điều 1 của cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 

288038247-6 và số 288039971-0 mà các bên đã thỏa thuận và ký kết 

hợp đồng; 

- Việc nằm viện điều trị của ông HVE chỉ là nhận thuốc uống. Do đó, 

theo đội ngũ bác sỹ của Công ty M thì đây là một hình thức tĩnh 

dưỡng, điều trị an dưỡng tại bệnh viện thuộc trường hợp loại trừ theo 

quy định tại khoản 17.4 Điều 17 của cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 

288038247-6 và số 288039971-0. 

Công ty M cho rằng việc từ chối chi trả quyền lợi trợ cấp nằm viện là 

hoàn toàn có cơ sở nên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông 

HVE. 

Công ty M xác định ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ 

về các đợt điều trị nằm viện của ông HVE như sau: 

1/ Các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng: 

 - Đợt điều trị từ ngày 02/12/2013 đến ngày 13/12/2013: ngày nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 17/3/2014; 

 - Đợt điều trị từ ngày 07/4/2014 đến 21/4/2014: ngày nhận được đầy đủ 

các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 09/5/2014; 

 - Đợt điều trị từ ngày 03/12/2014 đến ngày 17/12/2014: ngày nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 31/12/2014; 

2/ Các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng: 

- Đợt điều trị từ ngày 16/10/2014 đến ngày 30/10/2014: ngày nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 05/11/2014; 

- Đợt điều trị từ ngày 08/01/2015 đến ngày 19/01/2015: ngày nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 22/01/2015; 

- Đợt điều trị từ ngày 06/02/2015 đến ngày 17/02/2015 ngày nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là ngày 04/3/2015. 

Ý kiến của Viện kiểm sát Nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh: 

1/ Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử: 

   Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, 

đầy đủ quy định về thẩm quyền thụ lý quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 

40 BLTTDS; Việc xác định tư cách tham gia tố tụng đúng quy định tại Điều 68 

BLTTDS; Việc xác minh, thu thập chứng cứ, giao nhận chứng cứ đúng quy định 

tại các điều từ 93 đến 97 BLTTDS;  Trình tự thụ lý, việc giao nhận thông báo 
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thụ lý cho Viện kiểm sát và cho đương sự đúng quy định tại Điều 195, 196 

BLTTDS 

Vụ án được giải quyết đúng thời hạn quy định tại Điều 203 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015.  

2/ Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa: 

Hội đồng xét xử đã tuân theo đúng các quy định của BLTTDS về việc xét 

xử sơ thẩm vụ án. 

3/ Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng dân sự 

trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án:  

Người tham gia tố tụng đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng 

theo quy định của pháp luật.   

4/ Về việc giải quyết vụ án: 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn- ông 

HVE về việc Công ty M phải thanh toán cho ông Ếch số tiền trợ cấp nằm viện 

tại các đợt điều trị nằm viện với tổng số tiền là 1.000.000đồng/ngày (cho cả hai 

Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0) x 41ngày = 

41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng) và tiền lãi do chậm trả với mức lãi 

suất 0.75%/tháng, bắt đầu tính từ sau 30 ngày kể từ ngày Công ty M nhận được 

đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về các đợt điều trị cho đến ngày xét xử là 

ngày 24/10/2017. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: 

Nguyên đơn là ông HVE có đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn là Công ty M 

phải thanh toán cho ông HVE số tiền trợ cấp nằm viện tại các đợt điều trị bệnh 

theo thỏa thuận được ký kết giữa bà ông HVE và Công ty M tại hai Hợp đồng 

bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0. Xét, đây là vụ án tranh chấp hợp 

đồng bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện theo quy định tại khoản 

3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Bị đơn – Công ty M có trụ sở tại: 

Số 75 đường T, phường TP, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh nên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh theo 

khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn- ông 

HVE: 
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Hội đồng xét xử xét, việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn-ông HVE là hoàn toàn tự nguyện, phía bị đơn- Công ty M không phản đối, 

căn cứ Khoản 2 Điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 nghĩ nên chấp nhận 

việc rút các yêu cầu này và đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu này. 

[3] Về các yêu cầu của các đương sự, Hội đồng xét xử xét thấy như 

sau: 

[3.1]  Ông HVE và Công ty Mcó giao kết các Hợp đồng bảo hiểm như 

sau: 

- Hợp đồng thứ 1: Số hợp đồng bảo hiểm 288038247-6 cấp ngày 30 tháng 

01 năm 2012, hiệu lực ngày 20/01/2012; Sản phẩm bảo hiểm “Phúc thọ phu thê 

- Tri ân tình chồng, trả phí 15 năm”; Số tiền bảo hiểm là 200.000.000đồng (Hai 

trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận của Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 nêu 

trên về quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện thì Công ty M trợ cấp tiền mặt mỗi 

ngày nằm viện (0,2%STBH) là 400.000đồng (Bốn trăm nghìn đồng), tối đa 

không quá 750 ngày cho đến 75 tuổi. 

- Hợp đồng thứ 2: Số hợp đồng bảo hiểm 288039971-0 cấp ngày 31 tháng 

5 năm 2012, hiệu lực ngày 30/5/2012; Sản phẩm bảo hiểm “ Phúc thọ phu thê - 

Tri ân tình chồng, trả phí 15 năm”; Số tiền bảo hiểm là 300.000.000đồng (Ba 

trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận của Hợp đồng bảo hiểm số 288039971-0  nêu 

trên về quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện thì Công ty M trợ cấp tiền mặt mỗi 

ngày nằm viện (0,2%STBH) là 600.000đồng (Sáu trăm nghìn đồng), tối đa 

không quá 750 ngày cho đến 75 tuổi. 

Xét cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0 nêu 

trên đều được hai bên giao kết tự nguyện, không trái các quy định của pháp luật, 

vi phạm đạo đức xã hội nên có giá trị ràng buộc về quyền và nghĩa vụ của hai 

bên. 

[3.2]  Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, tại phiên tòa hôm 

nay các bên đương sự thống nhất trình bày một số nội dung như sau: 

 [3.2.1] Số ngày nằm viện tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Công ty 

Mchưa chi trả là 18 ngày, cụ thể : 

- Đợt điều trị từ ngày 02/12/2013 đến ngày 13/12/2013: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị từ ngày 07/4/2014 đến 21/4/2014: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị từ ngày 03/12/2014 đến ngày 17/12/2014: còn 06 ngày. 

 [3.2.2] Số ngày nằm viện tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng, Công ty 

Mchưa chi trả là 23 ngày, cụ thể: 

- Đợt điều trị từ ngày 16/10/2014 đến ngày 30/10/2014: còn 06 ngày; 

- Đợt điều trị từ ngày 08/01/2015 đến ngày 19/01/2015: còn 06 ngày; 
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- Đợt điều trị từ ngày 06/02/2015 đến ngày 17/02/2015: còn 11 ngày. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Hội đồng 

xét xử công nhận số ngày nằm viện Công ty M từ chối chi trả quyền lợi bảo 

hiểm trợ cấp nằm viện cho ông HVE là 41 ngày là sự thật. 

[3.3] Đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán cho ông số tiền trợ cấp 

nằm viện tại các đợt điều trị nằm viện với tổng số tiền là 1.000.000đồng(Một 

triệu đồng)/ngày (cho cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 

288039971-0) x 41 ngày = 41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng). Hội 

đồng xét xử xét thấy như sau: 

[3.3.1] Căn cứ các hồ sơ bệnh án do Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng, cung cấp, Hội đồng xét xử nhận thấy số ngày 

nằm viện của các đợt điều trị nằm viện tại các đơn vị y tế nêu trên theo lời trình 

bày của nguyên đơn-ông HVE là có thật.  

[3.3.2] Xét lý do Công ty M từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm trợ cấp 

nằm viện đối với 41 ngày nêu trên theo yêu cầu của ông HVE, Hội đồng xét xử 

xét thấy như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 17.4 Điều 17 của cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 

288038247-6 và số 288039971-0 về các trường hợp loại trừ thêm đối với quyền 

lợi trợ cấp nằm viện và căn cứ vào định nghĩa cần thiết về mặt y khoa tại Điều 1 

của cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0 mà các bên 

đã thỏa thuận và ký kết hợp đồng, Hội đồng xét xử xét không có một nội dung 

nào tại các điều khoản nêu trên quy định rõ các loại bệnh (rối loạn tiền đình, hội 

chứng dạ dày, nhịp nhanh xoang, viêm họng, thoái hóa đốt sống lưng, nhiễm 

siêu vi, tăng huyết áp độ I, viêm đáy phổi…) của ông HVE được thể hiện trong 

các hồ sơ bệnh án do Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Hưng cung cấp thuộc trường hợp loại trừ đối với quyền lợi trợ cấp nằm 

viện. Ngoài căn cứ nêu trên, Công ty M không đưa ra được chứng cứ chứng 

minh đối với nội dung không cần thiết về mặt y khoa. 

Công ty Mcho rằng theo ý kiến của đội ngũ bác sỹ Công ty M thì việc 

nằm viện điều trị của ông HVE chỉ là nhận thuốc uống, là một hình thức tĩnh 

dưỡng, điều trị an dưỡng tại bệnh viện thuộc trường hợp loại trừ theo quy định 

tại khoản 17.4 Điều 17 của cả hai Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 

288039971-0. Hội đồng xét xử xét thấy đây là ý kiến chủ quan, một phía không 

có cơ sở pháp lý của Công ty M; Hội đồng xét xử xét thấy trong trường hợp này 

cũng không cần thiết thành lập Hội đồng y khoa để trưng cầu giám định phương 

thức và thời gian điều trị đối với các bệnh mà ông HVE đã được điều trị tại các 

Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng. Bởi lẽ, căn 

cứ vào các quy định tại Điều 73 và Điều 74 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 

2009 thì chỉ thành lập Hội đồng chuyên môn khi có yêu cầu giải quyết tranh 
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chấp về khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến đối với người bệnh để xác 

định có hay không có sai sót chuyên môn kỹ thuật.  

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy các lý do mà phía 

bị đơn- Công ty M đưa ra để từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện 

đối với 41 ngày theo yêu cầu của ông HVE là không có cơ sở chấp nhận. Hội 

đồng xét xử xét có cơ sở chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn-ông HVE về việc 

Công ty M phải thanh toán cho ông số tiền trợ cấp nằm viện tại các đợt điều trị 

nằm viện với tổng số tiền là 1.000.000đồng (Một triệu đồng)/ngày (cho cả hai 

Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0) x 41 ngày = 

41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng). 

[3.4] Đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán cho ông HVE khoản tiền 

lãi do chậm trả với mức lãi suất 0.75%/tháng, bắt đầu tính từ sau 30 ngày kể từ 

ngày Công ty Mnhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về các đợt điều 

trị tính đến ngày 24/10/2017, Hội đồng xét xử xét thấy như sau:  

Do yêu cầu của nguyên đơn-ông HVE về việc Công ty M phải thanh toán 

cho ông Ếch số tiền trợ cấp nằm viện 41 ngày của các đợt điều trị nằm viện nêu 

trên là có cơ sở chấp nhận, nên căn cứ vào khoản 21.3 Điều 21 của hai Hợp 

đồng bảo hiểm số 288038247-6 và số 288039971-0, Hội đồng xét xử xét chấp 

nhận yêu cầu tính lãi đối với thời gian trả chậm của số tiền là 41.000.000đồng 

(Bốn mươi mốt triệu đồng), là tiền trợ cấp nằm viện 41 ngày nêu trên với mức 

lãi suất 0.75%/tháng, bắt đầu tính từ sau 30 ngày kể từ ngày Công ty Mnhận 

được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ về các đợt điều trị tính đến ngày 

24/10/2017, cụ thể như sau : 

[3.4.1] Các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng: 

 - Đợt điều trị từ ngày 02/12/2013 đến ngày 13/12/2013: còn 06 ngày 

không chi trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều 

trị này là ngày 17/3/2014: 

Trợ cấp nằm 

viện chưa chi 

trả chịu lãi 

(1) 

Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 

= (1) x (2) x  

[0,75%/30] 
Từ ngày Đến ngày Số ngày 

(2) 

6.000.000đồng 17/4/2014 24/10/2017 1286 1.929.000đồng 

 - Đợt điều trị từ ngày 07/4/2014 đến 21/4/2014: còn 06 ngày không chi 

trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều trị này là 

ngày 09/5/2014: 

Trợ cấp nằm 

viện chưa chi 

Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 

= (1) x (2) x  Từ ngày Đến ngày Số ngày 
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trả chịu lãi 

(1) 

(2) [0,75%/30] 

6.000.000đồng 09/6/2014 24/10/2017 1233 1.849.500đồng 

 - Đợt điều trị từ ngày 03/12/2014 đến ngày 17/12/2014: còn 06 ngày 

không chi trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều 

trị này là ngày 31/12/2014: 

Trợ cấp nằm 

viện chưa chi 

trả chịu lãi 

(1) 

Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 

= (1) x (2) x  

[0,75%/30] 
Từ ngày Đến ngày Số ngày 

 (2) 

6.000.000đồng 31/01/2015 24/10/2017 997 1.495.500đồng 

 Tổng số tiền lãi của các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng 

là: 5.274.000đồng (Năm triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng). 

[3.4.2] Các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng: 

- Đợt điều trị từ ngày 16/10/2014 đến ngày 30/10/2014: còn 06 ngày 

không chi trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều 

trị này là ngày 05/11/2014: 

Trợ cấp nằm 

viện chưa chi 

trả chịu lãi 

(1) 

Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 

= (1) x (2) x  

[0,75%/30] 
Từ ngày Đến ngày Số ngày 

(2) 

6.000.000đồng 06/12/2014 24/10/2017 1053 1.579.500đồng 

- Đợt điều trị từ ngày 08/01/2015 đến ngày 19/01/2015: còn 06 ngày 

không chi trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều 

trị này là ngày 22/01/2015: 

Trợ cấp nằm 

viện chưa chi 

trả chịu lãi 

(1) 

Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 

= (1) x (2) x  

[0,75%/30] 
Từ ngày Đến ngày Số ngày 

(2) 

6.000.000đồng 22/02/2015 24/10/2017 975 1.462.500đồng 

- Đợt điều trị từ ngày 06/02/2015 đến ngày 17/02/2015: còn 11 ngày 

không chi trả, ngày nhận được đầy đủ các bằng chứng và chứng từ của đợt điều 

trị này là ngày 04/3/2015: 

Trợ cấp nằm Thời gian chịu lãi Số tiền lãi phải chịu 
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viện chưa chi 

trả chịu lãi 

(1) 

Từ ngày Đến ngày Số ngày 

(2) 

= (1) x (2) x  

[0,75%/30] 

11.000.000đồng 04/4/2015 24/10/2017 934 2.568.500đồng 

Tổng số tiền lãi của các đợt điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng 

là: 5.610.500đồng (Năm triệu sáu trăm mười nghìn năm trăm đồng). 

Như vậy, tổng số tiền lãi của 41 ngày nằm viện chưa được chi trả, được 

Hội đồng xét xử xét chấp nhận là: 10.884.500đồng (Mười triệu tám trăm tám 

mươi bốn nghìn năm trăm đồng). 

[3.5] Căn cứ vào khoản 21.3 Điều 21 của hai Hợp đồng bảo hiểm số 

288038247-6 và số 288039971-0, Điều 17, Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm 

năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010, Hội đồng xét xử xét thấy Công ty M đã vi 

phạm thời hạn chi trả Quyền lợi trợ cấp nằm viện cho ông HVE nên chấp nhận 

yêu cầu của ông HVE về việc yêu cầu Công ty M phải trả ngay toàn bộ số tiền 

trợ cấp nằm viện là 41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu đồng) và tiền lãi do 

chậm thanh toán là 10.884.500đồng (Mười triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn 

năm trăm đồng). Tổng cộng là 51.884.500đồng (Năm mươi mốt triệu tám trăm 

tám mươi bốn nghìn năm trăm đồng). Trả ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp 

luật. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Bị đơn- Công ty M phải chịu án phí dân sự đối với phần yêu cầu của 

nguyên đơn- ông HVE được Hội đồng xét xử chấp nhận là: 51.884.500đồng 

(Năm mươi mốt triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm đồng). Do đó, bị 

đơn- Công ty M phải chịu án phí dân sự là 2.594.225đồng (Hai triệu năm trăm 

chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng). 

Nguyên đơn- ông HVE không phải chịu phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 35, Khoản 1 Điều 39, Điều 

68, Điều 69, Điều 70, Điều 85, Điều 86, Điều 94, Điều 95, Điều 147, Điều 227, 

Điều 228, khoản 2 Điều 244, Điều 266, khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015; 

- Căn cứ Điều 7, Điều 12, Điều 17, Điều 29 Luật Kinh doanh bảo hiểm 

năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010;  

- Căn cứ vào Điều 73 và Điều 74 Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 

2009; 
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- Căn cứ vào Điều 357, Điều 468 Bộ Luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào quy định tại Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án; 

- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014, 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn-ông HVE, cụ thể:

[1.1] Công ty M phải thanh toán cho ông HVE số tiền chi trả Quyền lợi 

bảo hiểm trợ cấp nằm viện 41 ngày tại các đợt điều trị nằm viện với tổng số tiền 

là 1.000.000đồng/ngày (Hợp đồng bảo hiểm số 288038247-6 là 

400.000.000đồng/ngày; Hợp đồng bảo hiểm số 288039971-0 là 

600.000.000đồng/ngày) x 41 ngày = 41.000.000đồng (Bốn mươi mốt triệu 

đồng); 

[1.2] Công ty M phải thanh toán cho ông HVE số tiền lãi do chậm thực 

hiện nghĩa vụ chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện là 10.884.500đồng 

(Mười triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm đồng). 

Tổng cộng số tiền bị đơn-Công ty M phải thanh toán cho ông HVE là 

51.884.500đồng (Năm mươi mốt triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm 

đồng). 

[1.3] Thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

2. Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu của ông HVE, cụ thể như sau:

2.1 Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán số tiền chi 

trả trợ cấp nằm viện đối với 08 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 

24/6/2015 đến 02/7/2015 và 11 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 

25/9/2015 đến 06/10/2015 tại Bệnh viện 115 TP. HCM. Tổng cộng là 19 ngày x 

600.000đ = 11.400.000đ (Mười một triệu bốn trăm nghìn đồng); 

2.2/ Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán số tiền chi 

trả trợ cấp nằm viện đối với 09 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 

25/7/2015 đến 04/8/2015 tại Bệnh viện Long An là 09 ngày x 600.000đ = 

5.400.000đ (Năm triệu bốn trăm nghìn đồng); 

2.3/ Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán số tiền chi 

trả trợ cấp nằm viện đối với 03 ngày chưa chi trả của đợt nằm viện từ ngày 

06/6/2014 đến 19/6/2014 tại Trung tâm y tế huyện Tân Hưng 

2.4/ Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu Công ty M phải thanh toán số tiền 

bồi thường bảo hiểm do bệnh hiểm nghèo là 300.000.000đồng (Ba trăm triệu 

đồng) 

3. Trong trường hợp bị đơn – Công ty M chậm thi hành khoản tiền trên thì

Công ty M phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 
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357 Bộ Luật dân sự năm 2015 cụ thể: lãi suất phát sinh do chậm trả được xác 

định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được 

quy định tại khoản 1 Điều 468 của bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bị đơn-Công ty M phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần yêu cầu 

của nguyên đơn- ông HVE được chấp nhận là 2.594.225đồng (Hai triệu năm 

trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng), thi hành tại cơ quan thi 

hành án có thẩm quyền. 

Hoàn trả cho ông HVE số tiền tiền tạm ứng án phí đã nộp là 500.000đồng 

(Năm trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 

AD/2014/0009012 ngày 24/02/2016) của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh, và số tiền 4.052.462đồng (Bốn triệu không trăm năm 

mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai đồng) Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

tòa án số AA/2017/0024315 ngày 06/9/2017) của Chi cục Thi hành án Dân sự 

Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.  

5. Ông HVE được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 (mười

lăm) ngày kể từ ngày tuyên án; 

Công ty M được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 (mười 

lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm 

yết hợp lệ. 

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi

hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

qui định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, 

bổ sung năm 2014. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 

30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014. 

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Quận 7; 

- C.C THADS Quận 7, 

- Các đương sự; 

- Lưu, hồ sơ.

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Cao Văn Hiếu 

 Các Thẩm phán:   Ông Lê Tự 

  Bà Nguyễn Thị Hạnh

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hưng. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Đặng Ngọc Hoài 

Linh, Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 29 tháng 01 năm 2016 tại: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 26/2015/TLPT-KDTM  ngày 26 tháng 10 

năm 2015 về “Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm”. 

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 62/2015/KDTM – ST ngày 17 

tháng 9 năm 2015 của Toà án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị kháng 

cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 29/2015/QĐ – PT ngày 07 

tháng 12 năm 2015. 

1. Nguyên đơn: Ông Đỗ L – sinh năm 1967

   Bà Nguyễn Thị B – sinh năm 1969 

Địa chỉ: đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng. 

2. Bị đơn: Tổng Công ty Cổ phần B.

Địa chỉ: đường B, quận H, thành phố Hà Nội. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Bản án số:  06/2016/KDTM–PT; 

Ngày:  29 - 01 - 2016; 

V/v tranh chấp hợp đồng bảo hiểm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Hoài A, chức vụ: Tổng Giám đốc. 

Đại diện theo ủy quyền: 

- Bà Đinh Thị Thanh H, chức vụ: Trưởng phòng Giám định bồi thường – Công 

ty B Đà Nẵng, vắng mặt.  

- Ông Phạm Hoàng S, trú tại: đường A, phường B, quận C, TP. Hồ Chí Minh, 

có mặt. 

- Ông Trương Minh Cát N, trú tại: đường D, phường E, quận F, TP. Hồ Chí 

Minh, có mặt. 

3. Người làm chứng:

- Ông Huỳnh Hữu N và Bà Trần Thị Thu T, địa chỉ: A1 đường A, quận B, 

thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

- Ông Võ D, địa chỉ: A2 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

- Ông Võ Văn V, địa chỉ: A3 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng, vắng mặt. 

4. Người kháng cáo: Tổng Công ty Cổ phần B – bị đơn

NHẬN THẤY 

* Đại diện nguyên đơn trình bày:

Ngày 24/12/2010, để thi công công trình khách sạn tại đường A, quận B, thành 

phố Đà Nẵng, ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B đã ký Hợp đồng bảo hiểm số 03102598 

với Công ty Bảo hiểm B Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Cổ phần B Trước khi ký hợp 

đồng, Công Ty B Đà Nẵng đã tiến hành các bước xem xét thẩm định. Theo hợp đồng 

bảo hiểm, Công Ty B Đà Nẵng đồng ý bồi thường mọi rủi ro xảy trong suốt quá trình 

xây dựng khách sạn, thời hạn bảo hiểm là 02 năm kể từ ngày 24/12/2010 đến 

24/12/2012. Đối tượng bảo hiểm là công trình khách sạn tại đường A, quận B, thành 

phố Đà Nẵng. Công trình bắt đầu thi công từ 30/09/2010, trước khi ông bà ký hợp 

đồng bảo hiểm. 

Quá trình thi công, từ ngày 12/01/2011 thì các hộ liền kề là: A3 đường A, quận 

B, thành phố Đà Nẵng, A4 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng, A5 đường A, quận 

B, thành phố Đà Nẵng, A1 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng và A2 đường A, 

quận B, thành phố Đà Nẵng bắt đầu khiếu nại vì công trình khách sạn gây lún nứt nhà 
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của họ và đã bị UBND Phường H, thành phố Đà Nẵng yêu cầu tạm đình chỉ. Ông L 

và bà B đã liên hệ với Công Ty B Đà Nẵng để xác định thiệt hại và giải quyết bồi 

thường cho các hộ trên. Ngày 25/01/2011, Ông L, bà B, đại diện 05 hộ lân cận, đại 

diện Công Ty B Đà Nẵng đã có buổi làm việc lần thứ nhất tại UBND Phường H, 

thành phố Đà Nẵng, nhưng hòa giải không thành vì các bên không thống nhất được 

mức độ thiệt hại. Ngày 8/3/2011, UBND Phường H, thành phố Đà Nẵng mời các bên 

hòa giải lần hai, tại đó các bên đã thống nhất mời đơn vị V Đà Nẵng tiến hành giám 

định mức độ thiệt hại. Các bên cũng đã thống nhất nguyên đơn ứng trước số tiền bồi 

thường thiệt hại cho các hộ dân để đảm bảo tiến độ thi công. 

Trên cơ sở giám định V Đà Nẵng, có 04 hộ đã đồng ý với mức giám định và 

mức bồi thường thiệt hại. Riêng hộ số A1 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng do 

ông Huỳnh Hữu N làm chủ hộ không đồng ý với mức bồi thường. Ông N đã kiện Ông 

L và bà B ra Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo quyết định 

của tòa án, Ông L và bà B phải chi trả 269.000.000đ tiền bồi thường thiệt hại cho ông 

N và chi phí giám định là 45.000.000đ. 

Ngày 11/12/2012, Công Ty B Đà Nẵng có Công văn số 260 cho rằng tổn thất 

xảy ra không thuộc phạm vi bồi thường bảo hiểm và từ chối thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường. Ông L, bà B đã gửi đơn khiếu nại đến Công Ty B Đà Nẵng. Đến ngày 

04/02/2013 Công Ty B Đà Nẵng ra thông báo số 31 đồng ý bồi thường cho họ với 

mức 137.217.000đ. Với lý do mức bồi thường là quá nhỏ so với thiệt hại thực tế, 

nguyên đơn tiếp tục khiếu nại và ngày 01/7/2013 Công Ty B Đà Nẵng ra thông báo 

số 134 từ chối bồi thường thiệt hại. 

Ngày 26/09/2013, Ông L và bà B và đại diện phía Tổng Công ty cổ phần B, 

Công ty B Đà Nẵng đã tiến hành làm việc một lần nữa nhưng không thống nhất được 

nội dung bồi thường, các bên chỉ thống nhất đưa vụ án ra Tòa án nhân dân thành phố 

Đà Nẵng để giải quyết. Trước đây trong hợp đồng bảo hiểm quy định nếu có tranh 

chấp xảy ra sẽ giải quyết bằng trọng tài thương mại. Tuy nhiên sau buổi làm việc hai 

bên đã thống nhất lại việc giải quyết vụ án thông qua Tòa án, mà trong trường hợp 

này Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân quận Hải Châu. 

Ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B yêu cầu Công Ty B phải bồi thường số tiền bao 

gồm: 

- Tiền bồi thường thiệt hại cho 05 hộ: 

Nhà ông Võ Văn V, A3 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng: 34.130.787đ 
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Nhà ông Trương Triệu H, A4 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng: 

19.362.437đ 

Nhà ông Võ D, A2 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng: 17.002.001đ 

Nhà ông Trần Văn L, A5 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng: 35.603.580đ 

Nhà ông Huỳnh Hữu N, A1 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng: 

269.000.000đ 

- Chi phí giám định của V: 44.000.000đ 

- Chi phí giám định của Công ty CP T: 45.000.000đ 

Sau khi khấu trừ 10.000.000đ mức miễn trừ theo quy định. Số tiền phải bồi 

thường là 454.098.805đ và tiền lãi chậm thanh toán bảo hiểm tạm tính từ ngày 

09/11/2012 (ngày cuối cùng mà nguyên đơn phải bồi thường cho bên thứ ba là thời 

điểm Quyết định số 106/2012/QĐST-DS ngày 09/11/2012 của Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu có hiệu lực) đến ngày xét xử sơ thẩm 17/9/2015 (34 tháng) theo mức lãi 

suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố là 9% /năm là: 115.795.195đ.  

Tổng số tiền yêu cầu bị đơn phải bồi thường là 569.894.000đ. 

* Đại diện bị đơn trình bày:

Tổng Công ty Cổ phần B (gọi tắt là Công Ty B) cung cấp bảo hiểm theo “Giấy 

yêu cầu bảo hiểm” của ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B. Theo giấy yêu cầu bảo hiểm, 

Ông L và bà B khai thời gian thi công công trình bắt đầu từ 24/12/2010 đến 

24/12/2012. 

Về thời điểm xảy ra rủi ro, Công Ty B cho rằng nó xảy ra trước khi ký kết hợp 

đồng bảo hiểm. Cụ thể là ngày 17/12/2010, nhật ký thi công ghi nhận công trình tạm 

nghỉ để giải quyết tranh chấp đất đai với các hộ lân cận. Ngoài ra, Công Ty B Đà 

Nẵng đã làm việc với các hộ dân, theo các biên bản làm việc ghi nhận việc tường nhà 

của các hộ dân bị nứt từ tháng 10/2010. Tại bản khai ở Tòa án trong vụ tranh chấp 

giữa ông Đỗ L và ông Huỳnh Hữu N, ông Đỗ L khai rằng UBND Phường H, thành 

phố Đà Nẵng đã ra quyết định đình chỉ thi công ngày 25/11/2010 đối với công trình 

khách sạn của ông bà. 

Trong các phiên hòa giải do UBND Phường H, thành phố Đà Nẵng tổ chức, đại 

diện Công ty B Đà Nẵng chỉ tham gia làm việc ngày 25/01/2011, và không tham gia 

vào phiên làm việc ngày 08/3/2011. Về việc Ông L và bà B phải ứng trước tiền bồi 
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thường thiệt hại cho các hộ dân, Công Ty B cho rằng đó không phải là Ông L ứng 

trước mà là Ông L thực hiện nghĩa vụ trả tiền bồi thường cho thiệt hại mà Ông L tự 

gây ra. Ngoài ra, việc UBND Phường H, thành phố Đà Nẵng tổ chức các phiên làm 

việc là để hòa giải giữa Ông L và các hộ dân chứ không phải hòa giải giữa Ông L và 

Công Ty B Đà Nẵng. 

Đối với thiệt hại, Công ty B cho rằng sự cố rủi ro không thuộc phạm vị bảo 

hiểm do tổn thất đã xảy ra trước thời điểm ký kết hợp đồng, giải trừ các tổn thất nhỏ 

theo nguyên tắc bảo hiểm đính kèm hợp đồng bảo hiểm. 

Về thẩm quyền của Tòa án, Công ty B cho rằng căn cứ vào hợp đồng, thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp thuộc về Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Việt 

Nam, bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Mặc dù trong buổi làm 

việc ngày 26/09/2013 các bên đã thỏa thuận đưa vụ án ra giải quyết tại Tòa án nhân 

dân thành phố Đà nẵng, nhưng theo luật định Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng 

trong vụ án này không có thẩm quyền nên thỏa thuận trên vô hiệu. 

Công ty B không chấp nhận toàn bộ và đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn. 

Bản án sơ thẩm số: 62/2015/KDTM-ST ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu quyết định: 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm của ông 

Đỗ L, bà Nguyễn Thị B đối với Tổng Công ty CP B. 

- Buộc Tổng Công ty CP B phải thanh toán cho ông Đỗ L, bà Nguyễn Thị B số 

tiền 569.894.000đ. 

- Bản án sơ thẩm còn quyết định vấn đề án phí và quyền kháng cáo của các bên 

theo quy định pháp luật. 

Ngày 28/9/2015,  Công ty B có đơn kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm 

bác toàn bộ bản án sơ thẩm và bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn với các lý do 

sau:  

1. Theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng bảo hiểm hai bên ký kết thỏa thuận

thẩm quyền giải quyết tranh chấp thuộc Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam bên 

cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nên Tòa án không có thẩm quyền 

giải quyết vụ án.  
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2. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm: chưa xem xét ý kiến tranh luận của các bên tại

phiên tòa về nguyên nhân và thời điểm xảy ra tổn thất; chưa xem xét các chứng cứ 

khoa học gồm báo cáo giám định của công ty T và của công ty V, nhật ký thi công, 

hợp đồng thi công mà chỉ dựa vào biên bản xác minh của Tòa án đối với các Hộ dân 

bị thiệt hại; chưa xem xét các quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng 

bảo hiểm và Quy tắc bảo hiểm để giải quyết vụ án. 

XÉT THẤY 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận 

thấy: 

Xét kháng cáo của công ty B thì thấy: 

1. Về việc Tòa án nhân dân không có thẩm quyền giải quyết vụ án. Tại phiên

tòa phúc thẩm người đại diện của Công ty B đã rút kháng cáo đối với yêu cầu này. 

Xét thấy, việc rút một phần kháng cáo của người kháng cáo là tự nguyện. Do vậy, 

HĐXX phúc thẩm áp dụng khoản 3 Điều 260 Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ xét xử 

phúc thẩm phần kháng cáo này của Công ty B.  

2. Về việc xác định nguyên nhân gây nên tổn thất, thời điểm xảy ra tổn thất và

trách nhiệm của bảo hiểm. 

Ngày 24/12/2010 ông Đỗ L, bà Nguyễn Thị B (bên A) và Công ty B Đà Nẵng 

(bên B) ký kết Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng số 03102598 

đối với công trình xây dựng khách sạn tại đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng. 

Theo quy định tại khoản 6.1 Điều 6 của hợp đồng: “Bên B nhận bảo hiểm cho công 

trình xây dựng của bên A từ ngày 24/12/2010 đến ngày 24/12/2012 cộng với 12 tháng 

bảo hiểm bảo hành theo điều khoản sửa đổi bổ sung đính kèm hợp đồng này”. Theo 

Giấy yêu cầu bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng ngày 24/12/2010 ông Đỗ L gửi cho 

Công Ty B Đà Nẵng thì thời gian xây dựng công trình khách sạn tại đường A, quận 

B, thành phố Đà Nẵng là từ 24/12/2010 đến 24/12/2012. Giấy yêu cầu bảo hiểm này 

là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng mà 

hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, thực tế công trình được bắt đầu thi công từ ngày 

30/9/2010, trước khi ký hợp đồng bảo hiểm gần 03 tháng. Theo quy định tại khoản 1 

Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000:  “Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, 

doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp 

đồng bảo hiểm, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm; 

bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối tượng 
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bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực của thông tin đó...”.  Như vậy, ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B đã kê khai 

thông tin không trung thực về thời gian bắt đầu xây dựng công trình khách sạn tại 

đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng khi kết Hợp đồng bảo hiểm số: 03102598 ngày 

24/12/2010.  

Theo Chứng thư giám định số 11E02TT0090-01 ngày 09/3/2011 của V Đà 

Nẵng và Công văn số: 112/CV-CNĐN ngày 17/10/2012 của V Đà Nẵng là đơn vị do 

Ông L, bà B và các hộ dân bị thiệt hại thống nhất thuê để giám định thiệt hại, kết 

luận: Tình trạng hư hỏng của các nhà lân cận xảy ra trong quá trình thi công công 

trình xây dựng tại đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân gây ra hư 

hỏng các nhà lân cận có thể do: 

- Trong quá trình thi công ép cọc cừ thép và ván thép làm tường cừ (để đào 

móng công trình xây dựng) đã tạo ra chấn động nền và móng cũ của các nhà xung 

quanh công trình.  

- Và/hoặc tường cừ được thi công chưa cách nước, vì vậy khi bơm nước trong 

hố đào (hạ mực nước ngầm để thi công móng), nước trong lớp đất, cát dưới công 

trình xung quanh thoát ra, chảy về hướng hố đào theo nguyên lý B thông nhau, đã 

kéo theo đất cát làm cho áp lực nước lỗ rỗng trong đất thay đổi đã gây sụt lún nền và 

nứt tường các công trình xung quanh. 

Theo Báo cáo giám định số: 105 TT/12TD ngày 18/10/2012 của Công ty T là 

đơn vị do Tòa án nhân dân quận Hải Châu trương cầu giám định nguyên nhân gây 

thiệt hại của nhà ông Huỳnh Hữu N số A1 đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng, kết 

luận: 

Trong quá trình thi công phần ngầm (móng và tầng hầm) công trình đơn vị thi 

công đã tiến hành đào đất hố móng tương đối sâu so với mặt đất tự nhiên (≥ 4.0m), 

tuy xung quanh hố đào đã có tường cừ thép che chắn, nhưng trong lòng tường chắn 

lại trở thành giếng thu nước lớn. Quá trình thi công móng phải hút một lượng nước 

rất lớn để hạ mực nước ngầm. Việc hạ mực nước ngầm này sẽ làm cho mực nước 

ngầm ở khu vực lân cận bị hạ xuống. Kết quả là các vùng đất nền gần với khu vực thi 

công sẽ bị mất nước lỗ rỗng (giảm thể tích) gây lún lệch đối với các nhà xung quanh. 

Tiếp theo nguyên nhân trên, quá trình hút nước hố móng để thi công đã tạo nên 

các dòng chảy ngầm trong nền đất, các dòng chảy này sẽ cuốn theo các hạt nhỏ trong 

nền đất xung quanh về phía hố móng gây ra hiện tượng phân bố lại thành phần hạt 

của lớp đất xung quanh hố móng, gây rỗng nền đất xung quanh hố móng do các hạt 

có kích thước nhỏ bị cuốn về phía hố móng (gây chặt vùng nền dưới đáy hố móng), 
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dưới tải trọng của các ngôi nhà lân cận, nền đất xung quanh hố móng bị xẹp xuống, 

gây lún cho chính các nhà đó. 

Ngoài ra, quá trình thi công công trình đã đặt lên nền đất một tải trọng tương 

đối lớn và tải trọng này không chỉ truyền thẳng đứng xuống nền đất mà còn được 

truyền theo phương nghiên một góc 45 độ (trong kỹ thuật gọi là góc truyền lực). Dưới 

tác động của tải trọng này (tăng dần theo chiều cao của công trình), nền đất bị nén 

chặt lại và giảm thể tích (lún). Sự lún này diễn ra tại vùng nền đất ngay dưới móng 

của công trình đang thi công và một vùng nền đất xung quanh công trình. Kết quả là 

đã gây ra hiện tượng lún lệch đối với các nhà dân lân cận. 

Căn cứ vào nhật ký thi công công trình thì thấy, công trình bắt đầu thi công từ 

ngày 30/9/2010. Thời gian thi công phần móng, ép cọc và rút nước xử lý nước ngầm 

bắt đầu từ ngày 02/10/2010 đến ngày 30/12/2010, đến ngày 30/12/2010 tiến hành đổ 

bê tông lót móng, kết thúc công tác đóng, lún cọc cừ xung quanh móng. Như vậy, 

tính đến ngày ký kết hợp đồng bảo hiểm ngày 24/12/2010 thì công trình đã cơ bản 

hoàn thành xong phần móng. Từ ngày 12/01/2011 đến ngày 24/01/2011 khi các hộ 

liền kề có đơn khiếu nại vì công trình khách sạn gây lún nứt nhà của họ và bị UBND 

Phường H, thành phố Đà Nẵng tạm đình chỉ thi công công trình thì công trình cũng 

chỉ mới thi công hoàn thiện phần móng mà chưa thi công xây dựng tầng trên đó.  

Như vậy, nguyên nhân chính gây ra hiện tượng sụt lún nền và nứt tường các 

công trình xung quanh là do việc ép cọc và rút nước xử lý nước ngầm khi thi công 

đào móng công trình xây dựng khách sạn đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng gây 

ra, trước khi hai bên ký kết Hợp đồng bảo hiểm số: 03102598 ngày 24/12/2010. Căn 

cứ khoản 6.2 Điều 6 hợp đồng: “Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với 

các tổn thất xảy ra trước ngày ký kết hợp đồng bảo hiểm”. 

Ngoài ra, tại điều khoản sửa đổi, bổ sung số 09 (SĐBS 120: Chấn động, bộ 

phận chống đỡ bị dịch chuyển hoặc suy yếu) thuộc Điều 3 của hợp đồng bảo hiểm 

quy định:  Bên B sẽ không bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm đối 

với tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được đối với tính chất của công việc 

xây dựng hoặc cách thực hiện chúng. Với việc thi công đào móng quá sâu (hơn 4m), 

ép cọc cừ và hút nước của công trình đường A, quận B, thành phố Đà Nẵng là việc có 

thể lường trước được sẽ gây sụt lún nền, nứt tường cho các công trình lân cận. 

Từ các phân tích trên, xét thấy Công Ty B không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường những tổn thất cho các hộ dân lân cận công trình khách sạn đường A, quận B, 

thành phố Đà Nẵng. Do các tổn thất của các hộ dân lân cận không thuộc phạm vi 

trách nhiệm bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng số 

03102598 ngày 24/12/2010, nên Công Ty B không có nghĩa vụ thanh toán cho ông 

Đỗ L và bà Nguyễn Thị B tổng số tiền yêu cầu là 569.894.000đ. 
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Xét thấy, kháng cáo của Công Ty B là có cơ sở nên chấp nhận, sửa bản án sơ 

thẩm, không chấp nhận toàn bộ khởi kiện của nguyên đơn đối với Công Ty B. 

Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn không được chấp nhận nên nguyên đơn 

phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm đối với toàn bộ số tiền khởi kiện 

không được chấp nhận theo quy định của pháp luật là 26.795.760đ 

Tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị chấp nhận đơn kháng cáo của Công Ty B, 

sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

HĐXX phúc thẩm thấy có cơ sở nên chấp nhận. 

Do sửa án sơ thẩm nên người kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 260; khoản 2 điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm một phần kháng cáo của Tổng Công ty Cổ phần B 

về việc: Tòa án nhân dân không có thẩm quyền giải quyết vụ án. 

Chấp nhận kháng cáo của bị đơn Tổng Công ty Cổ phần B. 

Sửa bản án sơ thẩm. 

Áp dụng:  

- Điều 12, 17, 19 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000; 

- Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 62/2015/KDTM – ST ngày

17 tháng 9 năm 2015 của Toà án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B về

việc yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần B bồi thường tổng số tiền là 569.894.000đ. 

3. Về án phí :

a. Án phí KDTM sơ thẩm: Ông Đỗ L và bà Nguyễn Thị B phải chịu là

26.795.760đ, được trừ đi số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 14.351.487đ (theo biên lai 

thu số 0009549 ngày 12/3/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, TP 

Đà Nẵng). Ông L, bà B còn phải nộp số tiền là: 12.444.273đ. 
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b. Án phí KDTM phúc thẩm: Tổng Công ty Cổ phần B không phải chịu, trả lại

cho Tổng Công ty Cổ phần B 200.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp, theo 

biên lai thu số 004698 ngày 06.10.2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hánh án theo 

quy định tại Điều 6,7,9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các đương sự; 
- TAND quận Hải Châu; 
- Chi cục THADS quận Hải Châu; 
- VKSND TP. Đà Nẵng; 
- Lưu HS, TKT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Cao Văn Hiếu
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