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BẢO HIỂM NGƯỜI CHƠI GOLF
Bảo hiểm cho mọi rủi ro từ khi phát bóng

(Ban hành kèm theo quyết định số 3623 ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt)

Chương trình bảo hiểm này bảo hiểm cho khách hàng chơi golf hoặc luyện tập đánh golf tại mọi sân golf 
và sân tập golf (sau đây gọi là Người được bảo hiểm) với phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm như sau:

Phí bảo hiểm: 1,000,000 VNĐ/người/năm

Mục Quyền lợi Số tiền bảo hiểm

I Trách nhiệm công cộng Lên tới 2,000,000.000 VNĐ cho thương tật thân thể và/hoặc thiệt 
hại tài sản của bên thứ ba 

II Tai nạn cá nhân (1) Tử vong: 1,000,000.000 VNĐ

(1) Mất chân/tay 
hoặc mắt:

Lên tới 1,000,000.000 VNĐ

(2) Thương tật 
toàn bộ tạm thời: 

5,000,000 VNĐ/tuần (tối đa 104 tuần)

III Chi phí y tế Lên tới 20,000,000 VNĐ cho chi phí y tế phát sinh do tai nạn

IV Dụng cụ chơi golf Lên tới 50,000,000 VNĐ cho việc sửa chữa hoặc thay thế dụng cụ 
golf bị hỏng hoặc mất do tai nạn hoăc mất cắp.

Khấu trừ: 5,000,000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất

V Tài sản cá nhân Lên tới 20,000,000 VNĐ cho việc sửa chữa hoặc thay thế tài sản cá 
nhân bị thiệt hại, hư hỏng do tai nạn hoặc mất cắp.

Khấu trừ: 2,000,000 VNĐ cho mỗi vụ tổn thất

VI Hole-in-one Lên tới 10,000,000 VNĐ cho chi phí ăn uống tại sân golf ngay sau 
khi đạt Hole-in-one

Phạm vi lãnh thổ: Toàn thế giới

Phạm vi tài phán: Việt Nam
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Điểm loại trừ chính

Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm cho thiệt hại 
do chiến tranh/hạt nhân và hậu quả của nó.

Yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Mỗi yêu cầu trả tiền bảo hiểm cần được gửi về Bảo Việt sớm 
nhất có thể bằng giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm và những 
giấy tờ liên quan. Việc chi trả bảo hiểm sẽ được tiến hành 
trong 7 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ thông tin. 
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ 
trợ khi cần thiết. Số hotline: 1900558899

Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Người được bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm 
bằng cách thông báo cho Bảo Việt bằng văn bản hoặc qua 
điện thoại và việc hủy bỏ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày Bảo 
Việt nhận được thông báo hủy. Nếu hợp đồng bảo hiểm 
được hủy bỏ trước khi bắt đầu hiệu lực, Bảo Việt sẽ hoàn 
phí tối đa 250,000 VNĐ (sau thuế). Không hoàn phí nếu 
hợp đồng bảo hiểm được hủy sau khi đã bắt đầu hiệu lực. 
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PHẠM VI BẢO HIỂM

MỤC I: BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Bảo Việt sẽ chi trả tất cả những khoản tiền mà Người 
được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý để bồi thường thiệt hại, gây ra bởi sơ suất của họ khi 
đang chơi golf hoặc luyện tập tại mọi sân golf và sân tập, dẫn tới hậu quả: 

a. Thương tật thân thể do tai nạn cho bất kỳ người nào khác dù có gây tử vong hay không

b. Mất hoặc thiệt hại về tài sản do tai nạn

Trách nhiệm của Bảo Việt trong điều khoản này là chi trả chi phí hợp lý cho một hoặc nhiều tổn thất 
nhưng không vượt quá Số tiền bảo hiểm quy định tại Mục I trong bảng quyền lợi ở trên.

Đối với những tổn thất về thiệt hại nêu trên, Bảo Việt cũng sẽ chi trả cho chi phí pháp lý liên quan, xảy 
ra trong các trường hợp:

i. Người được bảo hiểm bị bất kỳ người nào khác khiếu kiện

ii. Người được bảo hiểm khiếu kiện người khác với sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, Bảo Việt sẽ bồi thường cho người đại diện hợp pháp 
của Người được bảo hiểm với điều kiện người đại diện đó cũng như Người được bảo hiểm phải tuân 
thủ mọi điều kiện điều khoản và điểm loại trừ trong Chương trình bảo hiểm này trong khả năng của họ. 

Điểm loại trừ của Mục I
Bảo Việt sẽ không bồi thường trong trường hợp trách nhiệm do: 

a. Chết hoặc thương tật thân thể của bất kỳ một người nào là thành viên trong gia đình của Người 
được bảo hiểm hoặc tại thời điểm bị thương người đó đang được thuê để phục vụ Người được 
bảo hiểm (bao gồm cả người được thuê để phục vụ riêng một cách ngẫu nhiên như caddy - 
người kéo bao gậy thuê)

b. Mất hoặc hư hỏng tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự quản lý hoặc được chịu trách nhiệm 
bởi bất kỳ thành viên hoặc người thân nào trong gia đình hoặc người được thuê để phục vụ 
Người được bảo hiểm

c. Bất kỳ thỏa thuận riêng nào mà Người được bảo hiểm đồng ý bồi thường trừ khi trách nhiệm 
đó vẫn phát sinh kể cả khi không có thỏa thuận đó.
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MỤC II: TAI NẠN CÁ NHÂN

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật 
thân thể do một vật có thể nhìn thấy được, từ bên 
ngoài, mạnh và bất ngờ khi đang chơi golf tại mọi 
sân golf và sân tập, Bảo Việt sẽ chi trả cho Người 
được bảo hiểm hoặc người đại diện hợp pháp của 
Người được bảo hiểm như sau: 

1. Nếu tai nạn dẫn đến: 

a. Tử vong trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
tai nạn; hoặc

b. Mất hoàn toàn khả năng nhìn và không 
thể phục hồi của 1 hoặc cả 2 mắt; hoặc

c. Liệt hoặc cụt một hoặc hai chi

Bảo Việt sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm được nêu 
ở Mục II (1) trong bảng quyền lợi.

2. Nếu tai nạn dẫn đến mất hoàn toàn khả năng 
lao động, Bảo Việt sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm 
được nêu trong Mục II (2) trong bảng quyền 
lợi tối đa không quá 104 tuần liên tiếp.

Điểm loại trừ tại Mục II
Không chi trả cho rủi ro Tử vong hoặc Thương tật 
thân thể trực tiếp hoặc gián tiếp do:

a. Hành động cố ý gây thương tích, tự tử, 
trong trạng thái tinh thần bất ổn hoặc bị 
ảnh hưởng bởi chất kích thích, ma túy trừ 
trường hợp dưới sự giám sát y tế.

b. Thai sản và sinh đẻ.

LƯU Ý: 

i. “Chi” có nghĩa là tay hoặc chân

ii. Khoản thanh toán trong Mục II (2) sẽ 
không được chi trả cho đến khi tổng số 
tiền được xác định và thỏa thuận. Trong 
bất kỳ trường hợp nào, số tiền chi trả đối 
với một hoặc nhiều chấn thương sẽ không 
vượt quá vượt quá Số tiền bảo hiểm theo 
Mục II (2) trong bảng quyền lợi.

iii. Tổng số tiền được chi trả trong Mục này 
đối với tất cả thương tích trong suốt thời 
hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá Số tiền 
bảo hiểm được nêu trong Mục II (1) trong 
bảng quyền lợi.

MỤC III: CHI PHÍ Y TẾ

Chương trình bảo hiểm này sẽ chi trả chi phí y tế 
phát sinh cho điều trị thương tật thân thể gây ra 
bởi một vật có thể nhìn thấy được, từ bên ngoài, 
bất ngờ và mạnh khi đang chơi golf tại mọi sân 
golf và sân tập golf. Số tiền được bảo hiểm tối đa 
lên tới số tiền được nêu trong Mục III với điều kiện 
những chi phí đó được phát sinh trong vòng 12 
tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. 
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MỤC IV: DỤNG CỤ CHƠI GOLF

MỤC V: TÀI SẢN CÁ NHÂN

Chương trình bảo hiểm này bảo hiểm cho 
những thiệt hại, hư hỏng của vật dụng chơi golf 
bao gồm: gậy đánh golf, túi chơi golf, bóng golf, 
xe caddy và ô do tai nạn trong qá trình chơi golf 
hoặc khi đang di chuyển đến hoặc về từ các sân 
golf hoặc các sân tập golf.

Chương trình bảo hiểm này bảo hiểm trong 
vòng 12 tháng liên tục kể từ ngày hiệu lực, trách 
nhiệm của Bảo Việt sẽ không vượt quá Số tiền 
bảo hiểm được nêu trong Mục IV trong bảng 
quyền lợi.

Chương trình bảo hiểm này sẽ bồi thường cho những thiệt hại, hư hỏng hay mất mát đối với các tài sản 
cá nhân (không được bảo hiểm trong Mục IV) xảy ra tại bất kỳ câu lạc bộ golf nào được chứng nhận. 

Chương trình bảo hiểm này bảo hiểm trong vòng 12 tháng liên tục kể từ ngày hiệu lực, trách nhiệm của 
Bảo Việt sẽ không vượt quá Số tiền bảo hiểm được nêu trong Mục V trong bảng quyền lợi.

Điểm loại trừ của mục V
Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất hay thiệt hại: 

a. Tiền mặt, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng, giấy bạc ngân hàng, chứng khoán, trái phiếu, tem hay giấy 
tờ dưới bất kỳ hình thức nào.

b. Đồng hồ đeo tay, đồ trang sức, kính các loại.

c. Máy quay phim, máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị điện tử tương tự nào.

d. Các phương tiện có động cơ và phụ tùng đi kèm.

e. Gây ra bởi hay phát sinh từ sự khấu hao, hao mòn, móp hay trầy xước, tự rách, tự hỏng.

MỤC VI: HOLE-IN-ONE

Chương trình bảo hiểm này chi trả cho chi phí giải trí của thành viên câu lạc bộ tối đa 
đến số tiền được nêu trong Mục VI trong bảng quyền lợi với điều kiện:

a. Có giấy chứng nhận bản gốc được phát hành bởi câu lạc bộ golf phù hợp; và

b. Hóa đơn của câu lạc bộ. Ngày hóa đơn không được vượt quá 48 tiếng kể từ 
khi Người được bảo hiểm đạt hole-in-one khi đang thi đấu tại các cuộc thi 
hoặc các trò chơi thông thường khác tại mọi sân golf được chứng nhận.

Điểm loại trừ của Mục IV
Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm tổn thất: 

a. Gây ra bởi sự hao mòn, khấu hao của dụng cụ.

b. Bóng golf - trừ trường hợp bóng đang ở 
trong túi tại thời điểm tổn thất.
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CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG

1. Chương trình bảo hiểm này không chịu trách nhiệm với những mất mát, thiệt hại hay các sự kiện 
thất thường xảy ra do nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của chiến tranh, xâm lược, các hành 
động thù địch (cho dù tình trạng chiến tranh có được tuyên bố hay không), nội chiến, các cuộc nổi 
dậy, khởi nghĩa, cách mạng, tranh giành quyền lực, hành động của chủ nghĩa tự do, hay bất kỳ sự 
kiện nào tương tự, hành động khủng bố.

Hành động khủng bố có nghĩa là hành động bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sử dụng vũ 
lực hoặc bạo lực để đe dọa bất cứ một người hay một nhóm người nào, cho dù hành động đó xảy 
ra đơn độc hay thay mặt cho hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào; vì mục đích chính 
trị, tôn giáo hay các mục đích tương tự bao gồm cả việc gây chú ý cho chính phủ và/hoặc gây nên 
sự sợ hãi cho cộng đồng.

2. Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm cho mất mát, hư hỏng hoặc không chịu trách nhiệm 
cho những nguyên nhân gây ra bởi hạt nhân trong việc sử dụng, tồn tại hay rò rỉ năng lượng, vật 
liệu, chất thải hạt nhân. 

3. Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm cho những người dưới 16 tuổi và trên 65 tuổi trừ 
trường hợp được Bảo Việt chấp nhận bằng sửa đổi bổ sung. 

4. Chương trình bảo hiểm này không bảo hiểm cho người chơi golf chuyên nghiệp. 

ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM

1. Quy tắc bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm được đính kèm cùng nhau và tất cả các từ ngữ, định nghĩa 
trong Chương trình bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm đều có ý nghĩa như nhau. 

2. Người được bảo hiểm cần phải thực hiện tất cả các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro mất mát, thiệt 
hại và giữ cho những người/vật được bảo hiểm ở trạng thái tốt nhất.

3. Tất cả những Sửa đổi bổ sung của Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không có hiệu lực, trừ khi được Bảo 
Việt xác nhận bằng văn bản. 

4. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào xảy dẫn đến việc yêu cầu bồi thường, Người được bảo 
hiểm cần: 

a. Thông báo ngay cho Bảo Việt bằng văn bản.

b. Gửi yêu cầu đến Bảo Việt bằng văn bản đầy đủ chi tiết nhất có thể, trong trường hợp yêu cầu 
bồi thường tại Mục IV hoặc V, thời gian thông báo không quá 30 ngày kể từ ngày xảy ra rủi ro.

c. Gửi cho Bảo Việt tất cả thư từ, yêu cầu bồi thường, lệnh từ tòa án, giấy triệu tập hoặc các thủ tục 
ngay khi nhận được và Người được bảo hiểm sẽ không cam kết, đề nghị, hứa hẹn chi trả hay 
bồi thường mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Việt (đối với những thiệt hại tại Mục 
I). Chi phí gửi giấy tờ do Người được bảo hiểm tự chịu.

d. Cung cấp cho Bảo Việt tất cả các giấy chứng nhận, thông tin và bằng chứng tương tự theo cách 
thức và tính chất như Bảo Việt yêu cầu một cách hợp lý để xác định trách nhiệm pháp lý của nhà 
bảo hiểm. Chi phí gửi giấy tờ do Người được bảo hiểm tự chịu. Người được bảo hiểm sẽ nghe 
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theo lời khuyên y tế hoặc phẫu thuật càng sớm càng tốt và khám sức khoẻ một cách thường 
xuyên theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà bảo hiểm (đối với những thiệt hại tại Mục II).

e. Cung cấp cho Bảo Việt tất cả những thông tin và sự hỗ trợ khi được yêu cầu.

5. Bảo Việt có quyền: 

a. Đứng tên hoặc đại diện cho Người được bảo hiểm trong việc thực hiện, kiểm soát và giải quyết 
bất kỳ thủ tục tố tụng nào (với chi phí và quyền lợi của nhà bảo hiểm) để thu hồi bồi thường 
hoặc bảo đảm bồi thường từ bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hay bất kỳ điều khoản nào 
trong Chương trình bảo hiểm này. 

b. Trả cho Người được bảo hiểm Số tiền bảo hiểm được nêu tại Mục I sau khi trừ đi các khoản đã 
được bồi thường trước đó hoặc số tiền nào ít hơn sẽ được áp dụng. Sau khi chi trả bồi thường, 
Bảo Việt sẽ kết thúc việc thực hiện và kiểm soát và không chịu trách nhiệm pháp lý cho tổn thất 
đó nữa, trừ những chi phi kiện tụng và chi phí có thể thu hồi hoặc phát sinh liên quan đến việc 
thực hiện các yêu cầu bồi thường trước ngày trả tiền bảo hiểm. 

6. Khoản thanh toán bảo hiểm sẽ không được chi trả theo chương trình bảo hiểm này nếu yêu cầu bồi 
thường là: 

a. Gian lận ở bất kỳ khía cạnh nào 

b. Cố tình phóng đại

c. Khai báo sai

7. Nếu có bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào cùng bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại hay trách 
nhiệm trong chương trình bảo hiểm này, Bảo Việt sẽ chỉ chi trả theo tỷ lệ hợp lý của mỗi yêu cầu 
bồi thường.

8. Bảo Việt có thể hủy chương trình bảo hiểm này bằng việc gửi thông báo đến địa chỉ cuối cùng được 
biết đến của Người được bảo hiểm trong vòng 07 ngày. Người được bảo hiểm có thể hủy đơn bảo 
hiểm này bằng cách thông báo cho Bảo Việt về việc hủy bỏ và hiệu lực của đơn bảo hiểm sẽ chấm 
dứt từ ngày Bảo Việt nhận được thông báo bằng văn bản. Nếu việc hủy bỏ có hiệu lực trước ngày 
hiệu lực hợp đồng, Bảo Việt sẽ hoàn trả lại số phí tối đa là 250,000 VNĐ (sau thuế). Nếu yêu cầu hủy 
bỏ có hiệu lực sau ngày hiệu lực của đơn bảo hiểm, Bảo Việt sẽ không hoàn phí lại cho Người được 
bảo hiểm. 

9. Các khoản chi trả bảo hiểm sẽ không được thanh toán cho đến khi số tiền được bảo hiểm được xác 
định hoặc thỏa thuận. 

10. Tất cả các tranh chấp hoặc sự không thống nhất dưới Chương trình bảo hiểm này sẽ được đưa ra 
để Tòa Án Việt Nam phán quyết.
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