
 

[GIC] – DANH SÁCH CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 

A. BẢO HIỂM NGƯỜI VAY TÍN DỤNG:  

1.     Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng, trừ trường 

hợp những người này là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận 

bảo hiểm có nhiều Người thụ hưởng thì chỉ Người thụ hưởng có hành vi vi phạm bị từ chối trả 

tiền bảo hiểm, GIC vẫn có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho những Người thụ hưởng còn lại. 

2.     Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động sau: Hàng không (trừ trường hợp là hành 

khách trên các chuyến bay dân dụng); các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự của các lực lượng 

vũ trang; tham gia các hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp và tham gia các môn thể thao 

sau đây với mức độ nghiệp dư: đua xe hơi, xe mô tô, đua ngựa, các loại thể thao trên không, leo 

núi, săn bắn và các môn thể thao đối kháng trực tiếp giữa hai người. 

3.     Tai nạn, tổn thất/thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm pháp luật của Người được bảo hiểm 

gây ra như: vượt đèn đỏ, uống rượu bia, đua xe, chạy xe vào đường cấm, khu vực cấm, xe chạy 

đêm không có đủ đèn chiếu sáng theo quy định, chạy xe ngược chiều; các hành vi vi phạm pháp 

luật khác mà Người được bảo hiểm bị truy tố trách nhiệm hình sự. 

4.     Hành động của Người được bảo hiểm dưới sự tác động của rượu, bia, ma túy hoặc các chất 

kích thích khác. 

5.     Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chất độc, chất nổ các chất nguy hiểm của phóng xạ hạt 

nhân một phần hay toàn bộ. 

6.     Chiến tranh, xâm lược, hành vi của kẻ thù, các thế lực thù địch hoặc hoạt động chiến tranh (cho 

dù có tuyên bố hay không), nội chiến, hành động khủng bố. 

7.     Mang thai, sinh con và các biến chứng có liên quan. 

8.     Người được bảo hiểm điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù 

hợp với quy định pháp luật. 

9.     Các sự kiện trực tiếp gây ra bởi các bệnh thần kinh của Người được bảo hiểm, bị liệt hoặc động 

kinh, trừ khi đó là hậu quả của tai nạn. 

B. BẢO HIỂM TÀI SẢN: 

1.     Xe môtô, xe máy đang có tranh chấp dân sự. Loại trừ này sẽ được bãi bỏ khi tranh chấp được 

giải quyết xong bằng bản án hay thỏa thuận giữa các bên có tranh chấp. 

2.     Hành động cố ý gây tai nạn hoặc cố ý gây thiệt hại của Chủ xe, Lái xe; hành vi gian lận, không 

trung thực, thông đồng với kẻ gian của Chủ xe. 



3.     Xe môtô, xe máy bị mất cắp tại điểm trông giữ xe do lỗi của chủ xe hoặc do chủ xe bị lừa đảo, 

dụ dỗ. 

4.     Tại thời điểm điều khiển xe môtô, xe máy bị tai nạn, Lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ 

theo quy định pháp luật hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe môtô, xe máy bắt buộc 

phải có Giấy phép lái xe. Lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không 

thời hạn. 

5.     Tổn thất, thiệt hại do hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin của bất kỳ người nào đối với Chủ xe. 

6.     Trộm sử dụng chìa khóa hoặc công cụ, thiết bị mở khóa để đột nhập hoặc tổn thất không có 

bằng chứng, không lý giải được, hoặc do sự bất cẩn của chủ xe gây ra. 

7.     Xe môtô, xe máy sử dụng để tập lái, đua (kể cả hợp pháp hoặc trái phép). Xe môtô, xe máy 

tham gia các hoạt động, sự kiện liên quan đến biểu diễn, chạy thử. 

8.     Sử dụng xe môtô, xe máy bị tai nạn khi thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. 

9.     Lái xe đang điều khiển xe môtô, xe máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá quy 

định của pháp luật hiện hành hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 

10.  Xe môtô, xe máy đi vào đường cấm, khu vực cấm, đường ngược chiều, rẽ, quay đầu tại nơi bị 

cấm, vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; môtô, 

xe máy đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định. 

11.  Xe môtô, xe máy vận chuyển hàng trái phép, chở chất cháy nổ trái phép hoặc không thực hiện 

đầy đủ các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy định pháp luật. 

12.  Tổn thất vô hình do giảm giá trị thương mại, hao mòn trong khi sử dụng, rỉ sét, hư hỏng bộ phận 

của xe môtô, xe máy được bảo hiểm trong quá trình sử dụng hoặc do sự trưng dụng, tịch thu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

13.  Chiến tranh và các nguyên nhân khác như: nội chiến, bạo động, đình công. 

14.  Mất cắp bộ phận xe. 

15.  Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

 


