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BẢO HIỂM BẢO LÃNH
SURETY BOND INSURANCE
Xây dựng là một ngành nghề nhiều rủi ro. Suy thoái kinh tế, khó khăn trong việc tìm kiếm lao động, thiếu hụt nguyên 
vật liệu, sự cố với các thiết bị xây dựng và một loạt các vấn đề khác có thể khiến cho nhà thầu phá sản dẫn đến các 
dự án bị ngừng trệ.

Bảo hiểm bảo lãnh cung cấp giải pháp để đảm bảo cho nhà thầu sẽ thực hiện công việc xây dựng của họ, thanh toán 
cho các nhà thầu phụ, người lao động và các bên cung cấp vật liệu, qua đó mang lại an toàn về mặt tài chính cũng như 
đảm bảo tiến độ xây dựng cho chủ đầu tư. 

Construction is a risky business. An economic downturn, labor difficulties, material shortages, equipment problems, and a host of many 
other problems can cause a contractor's business to fail leaving projects at a standstill.

A surety bond provides financial security and construction assurance on building and construction projects by assuring project owners 
that contractors will perform the work and pay their subcontractors, laborers, and material suppliers.

W H Y  B A O V I E T ?

Mạng lưới toàn quốc dễ dàng tiếp cận cho dù doanh nghiệp của bạn ở bất kỳ nơi đâu
Accessible nationwide network wherever your business is located 

Dịch vụ khách hàng 24/7, trực tuyến và qua điện thoại
24/7 customer service, online and phone

Đội ngũ nhân viên giàu năng lực của chúng tôi có các kỹ năng và kiến thức để cung cấp
các giải pháp được cá nhân hóa và thiết kế riêng dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn
Our competent employees have the skills and knowledge to provide an individualised and tailor-made
approach based on your business needs

Hợp tác với các công ty tái bảo hiểm hàng đầu thế giới
Partnering with the world leading reinsurers

Công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam với khả năng tài chính vững mạnh
The biggest general insurance company in Vietnam with strong financial capacity

TẠI SAO LỰA CHỌN BẢO VIỆT?



Đối với Nhà thầu/For the Contractor

• Đây thường là một yêu cầu bắt buộc đối với các đối với các dự án xây dựng lắp đặt hoặc liên quan đến nghĩa 
vụ bắt buộc về thanh toán thuế hoặc lệ phí hải quan;

   It can be a mandatory requirement for public construction projects or in connection with payments of tax or customs 
duties;

• Không làm giảm hạn mức tín dụng của Nhà thầu đối với ngân hàng;

   Keep banks’ credit lines available;

• Giải phóng dòng tiền.

   Free up cash flow.

• Bảo Việt có phương pháp đánh giá một cách toàn diện có thể mang lại lợi ích cho Nhà thầu như đánh giá 
không chỉ khả năng tài chính mà còn cả năng lực kỹ thuật, theo dõi hồ sơ dự án, v.v.

   BAOVIET takes a holistic assessment/prequalifying approach which could be beneficial to the Contractor, such as by 
considering not only financial but also technical capabilities or tracking record, etc.

Bảo lãnh thường được yêu cầu theo nội 
dung của hợp đồng xây dựng và lắp đặt, 
hoặc theo các yêu cầu pháp lý bắt buộc 
của chủ đầu tư. Đơn bảo lãnh đảm bảo 
rằng một bên (nhà thầu) hoàn thành 
nghĩa vụ của mình đối với một bên khác 
(người thụ hưởng) theo các điều khoản 
và điều kiện của hợp đồng cơ sở. Để 
xác định tổn thất xảy ra đối với đơn bảo 
lãnh, nhà thầu phải không thực hiện 
được công việc của họ hoặc bị rơi vào 
trình trạng phá sản, thường là mất khả 
năng thanh toán.

Surety Bonds are usually required under 
the terms of a construction or engineering 
contract, or in accordance with mandatory 
legal requirements. A surety bond guaran-
tees that a party (principal/contractor) 
fulfils its obligation towards another party 
(beneficiary) according to the terms and 
condition of the underlying contract. In 
order to trigger a claim under a bond, the 
contractor must either fail to perform or be 
in financial default, usually insolvency. 

1. Bảo lãnh dự thầu/Bid bond:
Bảo lãnh dự thầu bảo đảm cho những rủi ro có thể xảy 
ra với chủ đầu tư khi nhà thầu đã trúng thầu nhưng 
không ký kết hợp đồng, hoặc nếu có lý do để rút khỏi 
danh sách dự thầu trong khi thời gian đấu thầu còn hiệu 
lực;
Bid bond covers the loss that is incurred when a successful 
bidder does not enter into the contract, or if there are 
reasons for the bidder to withdraw the bid during the 
period of bid validity specified in the bidding documents;
2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng/Performance bond:
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng bảo đảm cho quyền lợi 
của chủ đầu tư đối với các tổn thất xảy ra khi nhà thầu 
không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng;
Performance bond protects the project owner from the loss 
that is incurred when a contractor has not fully performed 
his duty specified in the contract; 

BẢO HIỂM BẢO LÃNH LÀ GÌ?
W H A T  I S  S U R E T Y  B O N D  I N S U R A N C E ?

Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm nào What we can provide

Người thụ hưởng
/BENEFICIARY

Bảo hiểm Bảo Việt
/BAOVIET INSURANCE

Nhà thầu
CONTRACTOR/PRINCIPAL

Thư bảo lãnh/ Đòi bồi thường
Bond/Claim

Hợp đồng cơ sở/
Thực hiện hợp đồng

Basic Contract/
Performance

Phí bảo hiểm/
Tài sản thế chấp

Premium/
Collateral

Thế quyền
Right 

of Subrogation

Bảo Việt cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm bảo lãnh khác nhau bao gồm:
There is a wide variety of surety bonds which BAOVIET is providing:

Đối với Chủ đầu tư/For the Project owners

• Đảm bảo rằng Nhà thầu có khả năng tài 
chính và kỹ thuật để hoàn thành dự án theo 
đánh giá của Bảo Việt;

   Gives assurance that the Contractor possesses 
the financial and technical capabilities to 
complete the project as assessed by BAOVIET;

• Đảm bảo dự án được hoàn thành và bảo vệ 
khả năng tài chính của Chủ đầu tư;

  Assurance project completion and financial 
security;

Những lợi ích của Bảo hiểm bảo lãnh?
What are the benefits of Surety Bond Insurance?

• Bảo Việt hoạt động như một đơn vị độc lập để theo dõi tiến độ của dự án và năng lực của Nhà thầu;

   BAOVIET acts as an independent party to monitor progress of project and Contractor’s state;

• Bảo Việt nắm được thông tin sát với thị trường xây dựng và có thể lựa chọn giải pháp thay thế một nhà thầu 
không thực hiện được dự án hoặc mất khả năng thanh toán để đảm bảo dự án được hoàn thành.

  BAOVIET has knowledge and is close to the construction market and have the option to replace a non-performing or 
insolvent contractor to ensure project completion.

3. Bảo lãnh tiền tạm ứng/Advance payment bond: 
Bảo lãnh tạm ứng bồi thường tổn thất phát sinh do nhà 
thầu không trả lại tiền tạm ứng hoặc không trả lại 
nguyên vật liệu tạm ứng khi nhà thầu không thực hiện 
các nghĩa vụ theo hợp đồng với chủ đầu tư;
Advance Payment Bond covers the loss that is incurred in 
case the contractor fails to repay the advance payment or 
return the advanced materials when the contractor fails to 
perform the obligation(s) stipulated in the contract;
4. Bảo lãnh bảo hành/Maintenance bond:
Bảo lãnh bảo hành đảm bảo cho các nghĩa vụ bảo trì, 
bảo hành của nhà thầu trong thời gian bảo hành;
Maintenance Bond guarantees the contractor’s maintenan-
ce obligation during a specified guarantee period;
5. Bảo lãnh thông quan/Customs bond:
Bảo lãnh thông quan dùng để đảm bảo với cơ quan hải 
quan về việc nhà nhập khẩu sẽ trả thuế theo yêu cầu;
Customs bond can assure customs authorities that an 
importer will pay the duties required;

Lore

Một đặc tính quan trọng của bảo hiểm bảo lãnh là việc Bảo Việt được phép thế quyền thu đòi khoản tiền đã bồi 
thường theo đơn bảo lãnh từ Người được bảo hiểm/ Nhà thầu. 
An important feature of a surety bond is the subrogation right against the insured by BAOVIET.


