
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2021/TT-BTC Hà Nội ngày ỉ 5 tháng 01 năm 202ĩ

THỒNG T ư
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiếm ngày 09 thảng 12 năm 2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kình doanh bảo 
hiểm ngày 24 thảng ỉ  ỉ  năm 20lồ;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiếm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 thảng 6 năm 20ỉ 9;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20 ỉ 7 của 
Chính phủ quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của 
Bộ Tài chỉnh;

Căn cứ Nghị định sô 03/202Ỉ/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 202ì của 
Chỉnh phủ vê bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý; giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định sỗ 03/202ỉ/NĐ-CP ngày 15 thảng 01 năm 202ỉ của Chỉnh phủ 
vể bảo hiếm bắt buộc trảch nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Đỉều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 7 về phí bảo hiểm, khoản 2 
Điều 8 về mức trách nhiệm bảo hiểm, khoản 2 Điều 27 về tỵ lệ của từng nội 
dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, khoản 3 Điều 28 về ca cấu tổ chức 
quản trịs điều hành và công tác lập dự toán, kế toán và quyết toán của Quỹ 
bảo hiểm xe cơ giới, khoản 2 Điều 30 về quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ 
nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả các khoản tiền mà doanh 
nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thưởng theo quy định tại Nghị định số 
03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:
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1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vỉệc thực hiện bảo hiểm 
bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 3. Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I kèm 
theo Thông tư này.

Điều 4. Mức trách nhiệm bảo hiểm

1. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do 
xe cơ giới gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong 
một vụ tai nạn.

2. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

a) Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy 
điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông 
đường bộ gây ra là năm mươi (50) triệu đồng trong một vụ tai nạn.

b) Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô 
tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường 
bộ gây ra là một trăm (100) triệu đông trong một vụ tai nạn.

Điều 5. Tỷ ỉệ của từng nộỉ dung chỉ của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (sau 
đây gọi tắt là Quỹ)

1. Chi hỗ trợ nhân đạo: Mức chi không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng 
vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có).

2. Công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn gỉao thông đường bộ: Mức 
chi không vượt quá 20% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ 
các năm trước (nếu có).

3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế 
độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không 
vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước 
(nếu có).

4. Chi hồ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng 
chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiếm bắt
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buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 10% tổng 
sô tiên đóng vào Quỹ hàng năm.

5. Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 
trong việc thực hiện bảo hiếm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề 
phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm ừật tự an toàn giao thông 
đường bộ: Mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

6. Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 10% tổng số 
tiên đóng vào Quỹ hàng năm.

7. Chi cho hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới 
ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định 
thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN: Mức chi 
không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

8. Chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới: Mức chi không vượt quá 8% 
tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành của Quỹ

1. Hội đồng Quản lý Quỹ bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt 
Nam.

b) Thành viên:

- Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.

- Đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

- Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam,

- Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc của ít nhất 3 doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ được phép triển khaỉ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 
dân sự của chủ xe cơ giới, có thị phần lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

2. Ban điều hành Quỹ bao gồm:

a) Trưởng Ban điều hành Quỹ: Tổng thư ký Hỉệp hội Bảo hiểm Việt 
Nam.

b) Thành viên: Đại diện của ít nhất 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 
giới, có thị phần lớn nhất về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe 
cơ giới.
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3. Ban kiểm soát Quỹ bao gồm:

a) ít nhất 3 thành viên là đại dỉện của 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

b) Truởng Ban kiểm soát Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bổ 
nhỉệm trong số các thành viên của Ban kiểm soát.

c) Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có thành viên tham gia Ban 
kiểm soát Quỹ phải độc lập với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có 
thành viến tham gia Ban điều hành Quỹ để đảm bảo đánh giá, phát hiện kịp 
thời các rủi ro có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả, nguyên tắc quản lý, sử 
dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, bộ máy Quỹ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc quản lý, điêu hành Quỹ.

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành 
Quỹ, Ban kiêm soát Quỹ.

c) Ban hành các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng Quỹ; phê duyệt 
dự toán và quyết toán của Quỹ.

d) Ra Quyết định thành lập Ban điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ,

đ) Báo cáo Bộ Tài chính dự toán, quyết toán Quỹ đã được phê duyệt.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ trong 
việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ.

b) Chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ đúng kế hoạch được 
Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt, theo đủng quy định tại Thông tư này, không 
được sử dụng Quỹ vào các hoạt động khác ngoài mục đích của Quỹ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ:

a) Giám sát hoạt động của Quỹ đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của 
pháp luật và quy định tại Thông tư này.

b) Tổng hợp đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về tỉnh hình 
tài chính của Quỹ hàng quý, năm.

c) Thực hiện kiểm tra đối với việc quản lý, sử dụng Quỹ theo yêu cầu 
của Hội đồng quản lý Quỹ.
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Điều 8. Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán của Quỹ

1. Công tác lập dự toán:

a) Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ban điều hành Quỹ lập dự toán 
thu, chi của Quỹ bao gồm các nội dung sau;

- Tình hình thu, chĩ của Quỹ năm hiện tạỉ.

- Kế hoạch thu, chi của Quỹ năm kế tiếp.

b) Ban điều hành Quỹ báo cáo dự toán thu, chi của Quỹ để Hội đồng 
quản lý Quỹ phê duyệt. Dự toán thu, chi của Quỹ phải được thông báo cho Bộ 
Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) và các doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ ngay sau khỉ phê duyệt.

c) Các kế hoạch chi theo dự toán chi trong năm, trừ các nội dung chi tại 
khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều 5 Thông tư này, đến ngày 31 tháng 12 
hàng năm chưa thực hiện hoặc chưa chi hết được tiếp tục thực hiện vào năm 
sau.

d) Trường hop cần thiết, Hội đồng Quản lý Quỹ có thể điều chỉnh dự 
toán thu chi đã được thông qua đầu năm và thông báo cho Bộ Tài chính và 
các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Kế toán Quỹ: Ban điều hành Quỹ phải:

a) Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của Luật Kế 
toán, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán toàn 
bộ các khoản thu, chi của Quỹ.

c) Mở sổ kế toán ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ 
phát sinh liên quan đên Quỹ.

d) Định kỳ hàng quỹ có trách nhiệm lập báo cáo thu, chi của Quỹ để báo 
cáo Hội đồng quản lý Quỵ phê duyệt và thông báo cho Bộ Tài chính bằng một 
trong các phương thức gồm gửi trực tiếp hoặc gửỉ qua dịch vụ bưu chính và 
gửi qua hệ thống thư điện tử.

Báo cáo quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 01 của tháng đầu tiên 
kỳ báo cáo đến ngày 30 hoặc 31 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời 
hạn gửi báo cáo chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

3. Quyết toán Quỹ:

Hàng năm, Ban điều hành Quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán 
Quỹ để báo cáo Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt.
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Đỉều 9. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các 
khoản tỉền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồỉ thường

1. Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

a) Quy trình, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo:

- Người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử 
vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hạỉ (truờng hợp người bị thiệt hại mất 
năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) 
(sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại) liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe ca gỉới để 
được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

- Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị 
thiệt hại, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ 
nhân đạo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

- Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Quỹ bảo hiêm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. 
Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản 
giải thích rõ lý do.

b) Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo:

Người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ 
nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đày đủ, hợp 
lệ của hồ sơ. Hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm các tài liệu sau:

b. 1) Trường hợp không xác định được xe gây tai nạn:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 
II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận cùa 
cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối 
với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn 
(trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông, trong đó 
nêu rõ vụ tai nạn giao thông không xác định được xe gây tai nạn.

b.2) Trường họp xe không tham gia bảo hiểm:

- Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 
II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của 
cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối
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vơi trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn 
(trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

b.3) Trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

- Bản gốc đem đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 
II kèm theo Thông tư này.

- Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của 
cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đổi 
với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn 
(trường hợp tử vong).

- Hồ sơ bệnh án đốỉ với trường hợp tổn thương bộ phận.

- Bản gốc vãn bản từ chối bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

2. Quy trình, thủ tục và hồ sơ hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp 
bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường:

a) Quy trình, thủ tục hoàn trả tạm ứng bồi thường:

- Doanh nghiệp bảo hiểm nộp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 1 bộ hồ sơ bao 
gồm các tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

- Trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền mà doanh 
nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 27 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. Trường hợp từ chối hoàn trả, Quỹ bảo 
hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

b) Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường:

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị hoàn 
trả tạm ứng bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm úng bồi thường bao gồm 
các tài liệu sau:

- Đom đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm 
ký theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

- Bản sao công chúng văn bản giải quyết bồi thường bảo hiểm hoặc từ 
chối giải quyết bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Bảng kê chi tiết các vụ tai nạn mà doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị hoàn 
trả tạm ứng bồi thường.
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Điều 10. Hỉêu ỉưc thỉ hành •  •

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Thông tư này thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 22/2016/TT- 
BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách 
nhiệm bảo hiếm bắt buộc trách nhỉệm dân sự của chủ xe cơ giới; Thông tư sô 
103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định việc quản lý, sử dụng thanh toán 
và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Thông tư số 43/2014/TT-BTC ngày 
11/4/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC 
ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định Quy tắc, điều khoản, biêu phí và 
mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, 
Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngàỵ 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc 
quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiêm xe cơ giới và Thông tư 
số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-Vãn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ọuốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
-Tòa án nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan nganẹ Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham 
nhũng;
- Cơ quan TW cùa các hội và đoàn thể;
- Cục Kiểm tra vãn bản ỌPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, DNBHPNT, DNTBH,
DNMGBH;
- Lưu: VT, QLBH.^Ể d ỉo )

\BỌTRƯỞNG  
\ I TH&TRƯỞNG

'nh Quang Hải



Phụ lục I
PHÍ BẢO HIẾM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN s ự  

CỦA CHỦ XE C ơ  GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 04/2021/TT-BTC 

ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT Loại xe Phí bảo hiểm (đồng)

I Mô tô 2 bánh

1 Từ 50 cc trở xuống 55.000

2 Trên 50 cc 60.000

II Mô tô 3 bánh 290.000

III Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và 
các loại xe cơ giói tương tự

1 Xe máy điện 55.000

2 Các loại xe còn lại 290.000

IV Xe ô tô không kinh doanh vận tảỉ

1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 437.000

2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794.000

3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1.270.000

4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1.825.000

5 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, 
minivan)

437.000

V Xe ô tô kinh doanh vận tảỉ

1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 756.000

2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 929.000

3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 1.080.000

4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 1.253.000

5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 1,404.000

6 10 chỗ ngồi theo đãng ký 1.512.000

7 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1.656.000
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8 12 chỗ ngồi theo đăng ký 1.822.000

9 13 chỗ ngồi theo đăng ký 2.049.000

10 14 chỗ ngồi theo đăng ký 2.221.000

11 15 chỗ ngồi theo đăng ký 2.394.000

12 16 chỗ ngồi theo đăng ký 3.054.000

13 17 chỗ ngồi theo đăng ký 2.718.000

14 18 chỗ ngồi theo đăng ký 2,869.000

15 19 chỗ ngồi theo đăng ký 3.041.000

16 20 chỗ ngồi theo đăng ký 3.191.000

17 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3.364.000

18 22 chỗ ngồi theo đãng ký 3.515.000

19 23 chỗ ngồi theo đãng ký 3.688,000

20 24 chỗ ngồi theo đãng ký 4,632.000

21 25 chỗ ngồi theo đăng ký 4.813.000

22 [4.813.000 +30.000 X
(số chỗ ngồi - 25 chỗ)]Trên 25 chỗ ngồi

23 Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, 
minivan) 933.000

VI Xe ô tô chở hàng (xe tải)

1 Dưới 3 tấn 853.000

2 Từ 3 đến 8 tấn 1.660.000

3 Trên 8 đến 15 tấn 2.746.000

4 Trên 15 tấn 3.200.000

VIL PHÍ BẢO HIỂM TRONG MỘT SÓ TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Xe tập láỉ

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VT.

2. Xe Taxỉ

Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V.
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3. Xe ô tô chuyên dùng
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của 
xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải.
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe 
dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV.
- Phí bảo hỉểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải 
thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hỉểm của xe chở hàng cùng trọng tải 
quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí 
bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu 
kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.
5. Máy kéo, xe máy chuyên dùng
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục 
VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi 
quy định tại mục IV.
(Phỉ bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng).



Phụ lục II
ĐƠN ĐẺ NGHỊ CHỈ HỔ TRỢ NHÂN ĐẠO

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 04/2021/TT-BTC 
ngày 15 thảng Oĩ năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp -  Ttr do -  Hanh phúc

Kính gửi: Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Họ và tên người đề nghị hỗ trợ nhân đạo:...........................................................
Hộ khẩu thường trú :..............................................................................................
Điện thoạỉ liên hệ : ................................................................................................
Số Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ
tùy thân khác:.......................... cấp ngày :..................... Nơi cấp..........................
Quan hệ vái nạn nhân:...........................................................................................
Họ và tên nạn nhân: .......................................................................................
Hộ khẩu thường trú của nạn nhân:........................................................................
Thời gian xảy ra tai nạn :........................................................................................
Địa điểm xảy ra tai nạn :.........................................................................................
Tóm tắt tai nạn : .....................................................................................................

Bên gây tai nạn 
(Neu có)

Số biển kiểm soát
Lái xe
Chủ xe

Doanh nghiệp bảo hiêm 
(Nêu có)

Doanh nghiệp bảo hiêm
Số Giấy chứng nhận bảo hiểm
Hiệu lực từ ngày Đên ngày

Điều kiện hỗ trợ nhân đạo □ Không xác định được xe gây tai nạn
□ Xe không tham gia bảo hiểm
□ Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực 
của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo: ....., ngày .".thảng... năm  
Liệt kê rõ hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo NGƯƠI LAM GIAY ĐE NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phụ lục III
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÀN TRA TẠM ỨNG BÒI THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 04/202ỉ/TT-BTC 
ngày 15 tháng 01 năm 202ỉ của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp — Tư do -  Hanh phúc

Căn cứ Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 
03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,

Chúng tôi l à :
- (Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm)
- Giấy phép thành lập và hoạt động số....do Bộ Tàỉ chính cấp 

ngày.. .tháng.. .năm...
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................
-  Điện thoại liên h ệ : ...................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoàn trả số tiền mà chúng tôi đã tạm 
ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm hoặc vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường 
hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại tổng số tiền.. ..đồng, cụ thể:

- Số tiền đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn 
được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm ...đồng, tương ứng 
số....vụ tai nạn.

- Số tiền đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo 
hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồỉ thường thiệt 
hại .. .đồng, tương ứng số.. ..vụ tai nạn.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo: ngày.... tháng....năm....

Kính gửi: Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Liệt kê rõ hồ sơ hoàn trả tạm ứng 
bồi thường

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHẨP LỨẬT

(Ký tên và đóng dấu)


