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QUY TẮC BẢO HIỂM 

 

Mục 1 Điều kiện bảo hiểm 

Nếu sản lượng điện của khách hàng sử dụng hệ thống điện mặt trời, được bảo 

hiểm và kê khai trong hợp đồng bảo hiểm, bị sụt giảm trong Thời hạn bồi 

thường. Công ty bảo hiểm sẽ tuân theo các điều khoản bảo hiểm và giới hạn bồi 

thường của đơn bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm về tổn thất 

được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Mục 2 Thời hạn bảo hiểm 

Thời hạn bảo hiểm là thời hạn đơn bảo hiểm ghi nhận các khách hàng do Solar 

BK khai báo được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này. 

Thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng này là 1 năm, thời điểm bắt đầu của Thời hạn 

bảo hiểm do hai bên thỏa thuận. 

Mục 3 Thời hạn bồi thường 

Đối với những khách hàng được Solar BK kê khai trong Thời hạn bảo hiểm, đơn 

bảo hiểm này sẽ có trách nhiệm bảo hiểm bồi thường cho những thiếu hụt về sản 

lượng điện như các quy định tại Mục 1. Điều kiện bảo hiểm trong vòng 05 năm. 

Trường hợp Thời hạn bồi thường, kết thúc trước thời hạn 05 năm khi và chỉ khi 

các giới hạn quy định tại Mục 4. Giới hạn bồi thường đã được các bên sử dụng 

hết. 

Mục 4 Giới hạn bồi thường 

Giới hạn bồi thường sẽ được Bên bảo hiểm và Người được bảo hiểm thoả thuận 

và được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Mục 5 Điểm kích hoạt 

Điểm kích hoạt sẽ được Bên bảo hiểm và Người được bảo hiểm thoả thuận và 

được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Mục 6 Phí bảo hiểm 

Phí bảo hiểm được xác định bằng thoả thuận giữa Người được bảo hiểm và Công 

ty bảo hiểm và được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Mục 7 Mức khấu trừ 

Mức khấu trừ là số tiền bồi thường mà SolarGates sẽ tự chịu đối với những tổn 

thất đầu tiên của đơn bảo hiểm này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tất cả 

các hệ thống điện mặt trời được lắp đặt trong thời hạn bảo hiểm. Sau khi hạn 

mức Mức khấu trừ đã được sử dụng hết, Công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu bồi thường 
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cho SolarGates theo các quy định trong hợp đồng bảo hiểm. 

Mục 8 Nghĩa vụ của người được bảo hiểm 

Nghĩa vụ cung cấp thông tin 

Người được bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin, trả lời trung thực 

các yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối với các tình huống có liên quan và 

điền vào mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ 

đơn bảo hiểm này, nếu Người được bảo hiểm cố ý hoặc sơ suât không cung cấp, 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyết định có cấp đơn hay không hoặc có tăng 

phí hay không của bên bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này sẽ được hủy khi gửi thông 

báo hủy đơn do Công ty bảo hiểm phát hành cho Người được bảo hiểm. 

Nếu Người được bảo hiểm cố ý không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin khi 

Doanh nghiệp Bảo hiểm yêu cầu, thì Công ty bảo hiểm sẽ không có nghĩa vụ trả 

tiền bồi thường hoặc quyền lợi bảo hiểm liên quan đến sự cố bảo hiểm xảy ra 

trước khi hủy bỏ đơn bảo hiểm này hoặc trả lại phí bảo hiểm. Nếu Người được 

bảo hiểm cố ý hoặc sơ suât không cung cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tổn thất được bảo hiểm, thì đối với các sự cố xảy ra trước khi hủy bỏ đơn bảo 

hiểm này, Công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường hoặc thanh toán các 

quyền lợi bảo hiểm nhưng phải hoàn lại phí bảo hiểm. 

Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này, Người được bảo hiểm phải thông báo 

cho Công ty bảo hiểm một cách kịp thời và bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào 

liên quan đến đơn bảo hiểm này. Trường hợp Bên được bảo hiểm không thực 

hiện nghĩa vụ như đã nêu trong đoạn trên và xảy ra sự cố bảo hiểm thì Công ty 

bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường. 

Thanh toán phí bảo hiểm 

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán phí bảo hiểmcho Công ty bảo hiểm như sau: 

- Lần 1: thanh toán phí bảo hiểm tối thiểu trong vòng 30 ngày, kể từ 

ngày cấp đơn bảo hiểm 

- Lần 2: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 1, thực hiện 

trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 1 

- Lần 3: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 2, thực hiện 

trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 2 

- Lần 4: thanh toán phí bảo hiểm thực tế phát sinh sau quý 4, thực hiện 

trong 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 3 

- Lần 5: quyết toán sau quý 4, thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày kết 

thúc quý 4 
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Báo cáo tổn thất 

Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Công ty bảo hiểm một Báo cáo tổn thất về 

sản lượng hòa vào lưới điện thực tế đã được hoàn thành theo từng năm kể từ 

ngày ký hợp đồng bảo hiểm và trong suốt thời hạn bồi thường của hợp đồng bảo 

hiểm này. Báo cáo tổn thất sản lượng hòa vào lưới điện thực tế bao gồm các 

thông tin cần thiết được sử dụng để xác định trách nhiệm bồi thường, bao gồm 

nhưng không giới hạn sản lượng dự kiến hòa trên lưới điện, sản lượng thực tế 

hòa lưới điện và giá bán điện. Báo cáo tổn thất sản lượng hòa vào lưới điện thực 

tế sẽ được gửi bằng văn bản đến địa chỉ của công ty bảo hiểm theo thỏa thuận 

trong đơn bảo hiểm này và thời điểm được coi là đã giao là thời điểm thể hiện 

trên dấu bưu cục nơi nhận nếu gửi qua Bưu điện, hoặc thời điểm thể hiện trên 

văn bản giao nhận nếu gửi trực tiếp.. 

Mục 9 Nghĩa vụ của công ty bảo hiểm 

Cảnh báo và làm rõ 

Nếu đơn bảo hiểm này áp dụng các quy định tiêu chuẩn do Công ty bảo hiểm 

cung cấp, công ty bảo hiểm phải cung cấp mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm kèm theo 

các điều khoản đính kèm và giải thích nội dung của đơn bảo hiểm này cho Người 

được bảo hiểm. Đối với những điều khoản miễn trừ trách nhiệm của Công ty bảo 

hiểm theo Đơn bảo hiểm này, Công ty bảo hiểm phải thông báo đầy đủ các điều 

khoản đó để đảm bảo sự chú ý của Người được bảo hiểm trong giấy chứng nhận 

bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm và các chứng nhận khác trong khi chuẩn bị cấp 

đơn cho đơn bảo hiểm. giải thích rõ ràng các điều khoản đó đối với Người được 

bảo hiểm bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Các điều khoản loại trừ này sẽ không 

có hiệu lực nếu Công ty bảo hiểm không thực hiện các cảnh báo hoặc giải thích. 

Cấp đơn bảo hiểm 

Cùng với việccấp đơn bảo hiểm này, Công ty bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ cho 

Người được bảo hiểm giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc các chứng từ bảo hiểm 

khác. 

Xử lý khiếu nại 

Khi nhận được các Báo cáo tổn thất về sản lượng thực tế và các tài liệu khác liên 

quan đến yêu cầu bồi thường của người được bảo hiểm, công ty bảo hiểm có 

nghĩa vụ bồi thường đối với số tiền thuộc trách nhiệm bảo hiểm như đã thỏa 

thuậngiữacông ty bảo hiểm và người được bảo hiểm trong vòng 10 ngày sau khi 

ký kết thỏa thuận tương ứng với sốtiềnbồi thường đó. 

Trường hợp bên bảo hiểm thấy bằng chứng và tài liệu hỗ trợ khiếu nại cho cung 
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cấp bởi Người được bảo hiểm không đủ theo quy địnhvới đơn bảo hiểm  này, 

doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng phải thông báo ngay cho bên được bảo 

hiểmbổ sung ngay. 

Mục 10 Các điểm loại trừ 

Đơn bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho các tổn thât sụt giảm sản lượng điện 

do các nguyên nhân sau: 

1. Dưới mức khấu trừ được quy định trong giấy chứng nhận bảo hiểm  

2. Tiền bồi thường hoặc tiền phạt cho sự chậm trễ hoặc giam giữ hoặc liên 

quan đến bảo đảm về về hiệu suất, mất thị trường 

3. Hành động cố ý hoặc thiếu sót hoặc sơ suất của bất kỳ giám đốc, người 

quản lý hoặc nhân viên tại địa điểm bảo hiểm có trách nhiệm nào của Người 

được bảo hiểm 

4. Tổn thất hoặc phá hủy hoặc hư hỏng bất kỳ tài sản nào hoặcbất kỳ tổn thất 

hoặc chi phí nào phát sinh hoặc phát sinh từ bất kỳ tổn thất hậu quả nào 

5. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về bản chấttrực tiếp hoặc gián tiếp gây ra 

bởi hoặc đóng góp hoặc phátsinh từchiếu xạ ion hóa hoặc ô nhiễm bởi 

phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân 

nào từ quá trình đốt nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này, 

quá trình cháy phải bao gồm bất kỳ quá trình tự duy trì phân hạch hạt nhân 

nào. 

6. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc 

gián tiếp gây ra bởi hoặc đóng góp hoặc phát sinh từ vật liệu vũ khí hạt 

nhân 

7. Tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra 

bởi hoặc phát sinh do chiến tranh, xâm lược, hành động của kẻ thù nước 

ngoài, thù địch (bất kể có tuyên chiến hay không) nội chiến, nổi loạn, cách 

mạng, nổi dậy, nổi loạn, bạo loạn, đình công, bế xưởng, bạo động dân sự, 

quân sự, hoặc hành động các ý đại diện hoặc có liên quan với bất kỳ tổ chức 

chính trị, tịch thu, chỉ huy, trưng dụng hoặc hủy diệt hoặc phá hoại tài 

sảntheo lệnh của chính phủ hợp pháp và được công nhận hoặc bởi bất kỳ cơ 

quan công quyền nào 

8. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào có bản chất trực tiếp hoặc gián tiếp gây 

ra, kết quả từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào bất kể 

nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác đóng góp đồng thời hoặc trong bất kỳ 

trình tự nào khác. 
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9. Vì mục đích của đơn bảo hiểm này, hành vi khủng bố là hành động, bao 

gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng vũ lực hoặc bạo lực và / hoặc đe 

dọa của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào, cho dù hành động một mình 

hoặc đại diện hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào, phục 

vụ cho các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc tương tự bao gồm ý 

định gây ảnh hưởng sợ hãi đến bất kỳ chính phủ và / hoặc đưa ra công 

chúng, hoặc bất kỳ một bộ phận công chúng. 

10. Đơn bảo hiểm này cũng loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào mà có bản 

chất trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra, kết quả từ hoặc liên quan đến bất kỳ 

hành động nào trong việc kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc liên quan đến 

bất kỳ hành vi khủng bố nào. 

11. Trong mọi hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng khác mà Công ty bảo 

hiểm cho rằngbởi vì các điều khoản loại trừ (6) và (7) trên bất kỳ tổn thất 

nào,phá hủy, hư hỏng hoặc trách nhiệm pháp lý không được bảo hiểm bởi 

đơn này thì trách nhiệm chứng minh rằng mất mát, phá hủy, thiệt hại hoặc 

trách nhiệm pháp lý là thuộc phạm vi bảo hiểm thuộc về ngừoi được bảo 

hiểm 

Mục 11 Các điểm loại trừ đặc biệt 

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất liên quan đến sản 

lượng hòa vào lứoi điện gây ra bởi: 

- Khách hàng cố tình tắt hoặc có sự can thiệp chỉnh sửa, thay đổi hệ thống 

điện năng lượng mặt trời mà không có sự đồng ý từ phía đơn vị sản xuất. 

- Nếu sau thời gian lắp đặt hệ thống bị bóng che do điều kiện khách quan của 

môi trường xung quanh hoặc khi tư vấn, nhân viên tư vấn đã khảo sát và 

thông báo hệ thống không được nhận bảo hiểm vì vị trí hiện tại đã xuất hiện 

bóng che. 

- Hệ thống không được bảo trì 6 tháng / lần từ kỹ thuật của SolarGates. 

- Sản lượng điện hao hụt trong thời gian hệ thống bị ngắt kết nối internet làm 

ảnh hưởng đến việc đo đếm sản lượng điện. 

- Sản lượng không tính ngày bị cúp điện (thông tin đối chiếu từ hệ thống 

SSOC hoặc EVN địa phương trong trường hợp KH cần xác thực và KH 

thanh toán các chi phí phát sinh với EVN nếu có). 

Mục 12 Quyền tiếp cận 

Điều kiện tiên quyết để bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này là Công ty bảo hiểm 

hoặc đại diện được ủy quyền của họ được quyền tiếp cận vào dữ liệu về sản 

lượng hòa vào lưới điện của người được bảo hiểm và quá trình vận hành của 

Người được bảo hiểm tại mọi thời điểm hợp lý nếu đã được yêu cầu một cách 

hợp lý. 
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Người được bảo hiểm phải cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Công ty bảo 

hiểm theo yêu cầu của Công ty bảo hiểm. Đồng thời, Công ty bảo hiểm có thể 

kiểm tra sự tuân thủ của Người được bảo hiểm nêu trên và gửi ý kiến bằng văn 

bản về việc loại bỏ các yếu tố không an toàn và rủi ro cho Người được bảo hiểm 

và Người được bảo hiểm sẽ xem xét và thực hiện ý kiến một cách nghiêm túc. 

Trong trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện trách nhiệm của mình 

đảm bảo sự an toàn của đối tượng được bảo hiểm theo thoả thuận của các bên thì 

Công ty bảo hiểm sẽ có quyền tăng phí hoặc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm này. 

Công ty bảo hiểm có quyền xem xét tất cả các tài liệu, sổ kế toán, tài khoản, hồ 

sơ hoặc các tài liệu lưu trữ khác (sau đây gọi là “tài liệu”) liên quan đến đơn bảo 

hiểm này trong vòng hai năm sau khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm. Theo yêu cầu 

hợp lý của Công ty bảo hiểm, người được bảo hiểm phải cung cấp cho Công ty 

bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần các bản sao của các tài liệu nêu trên. Nếu tài 

liệu được yêu cầu xem xét bởi Công ty bảo hiểm liên quan đến thông tin bí mật, 

Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu Công ty bảo hiểm giữ bí mật hồ sơ theo 

cách hợp lý. Công ty bảo hiểm phải giữ bí mật về thông tin chứa trong hoặc thu 

được từ các hồ sơ được kiểm tra và không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên 

thứ ba nào trừ khi được luật pháp, quy định hoặc cần thiết cung cấp cho các cơ 

quan tư pháp để giải quyết tranh chấp. 

Mục 13 Giải quyết bồi thường 

Số tiền bồi thường được tính khi sản lượng thực tế thấp hơn 75% sản lượng điện 

mô phỏng. Cong thức tính số tiền bồi thường như sau: \ 

Số tiền bồi thường = (75% sản lượng điện mô phỏng – Sản lượng điện thực 

tế) X đơn giá bồi thường trên 1kwh 

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường mà Công ty bảo hiểm phải trả tối 

đa bằng mức Giới hạn bồi thường được quy định trong giấy chứng nhận bảo 

hiểm. 

Trường hợp người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực 

bảo hiểm cho tổn thất sản lượng hòa lưới điện (theo quy định tại đây), khi xảy ra 

sự kiện bảo hiểm, Công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm cho số tiền bồi 

thường theo tỷ lệ - bằng cách chia số tiền bảo hiểm cho tài sản này bằng tổng số 

tiền được bảo hiểm (hoặc giới hạn bồi thường) của tất cả đơn bảo hiểm. 

Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền bồi thường 

đáng lý thuộc trách nhiệm của các công ty bảo hiểm khác. Trường hợp Người 

được bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin, dẫn đến việc thanh 
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toán bổ sung mà Công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường, thì Công ty 

bảo hiểm sẽ được hoàn trả khoản bồi thường bổ sung từ Người được bảo hiểm. 

Đối với bất kỳ tổn thất sản lượng hòa lưới điện nào thuộc phạm vi trách nhiệm 

bảo hiểm phải thu đòi bồi thường bên thứ ba, công ty bảo hiểm có thể thế quyền 

của người được bảo hiểm để yêu cầu bồi thường cho bên thứ ba với số tiền bồi 

thường sau khi Công ty bảo hiểm trả tiền bồi thường bảo hiểm cho Người được 

bảo hiểm và Người được bảo hiểm cung cấp cho Bên bảo hiểm các tài liệu cần 

thiết và thông tin liên quan. 

Sau khi xảy ra sự cố được bảo hiểm thuộc phạm vi đơn bảo hiểm này, công ty 

bảo hiểm có thể, khi thanh toán khoản bồi thường bảo hiểm, khấu trừ một khoản 

tiền tương ứng, mà người được bảo hiểm đã nhận được bồi thường từ bên thứ ba. 

Sau khi xảy ra tổn thất sản lượng hòa lưới điện và trước khi Công ty bảo hiểm 

thanh toán khoản bồi thường bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm từ bỏ quyền 

đòi bồi thường đối với bên thứ ba, Công ty bảo hiểm không chịu trách nhiệm bồi 

thường; nếu Người được bảo hiểm từ bỏ quyền bồi thường đối với bên thứ ba mà 

không có sự đồng ý của Công ty bảo hiểm sau khi Công ty bảo hiểm thanh toán 

khoản bồi thường bảo hiểm, thì sự từ bỏ đó sẽ vô hiệu. Nếu Công ty bảo hiểm 

không thể thực hiện quyền bồi thường do lỗi cố ý hoặc sơ suất của Người được 

bảo hiểm, Công ty bảo hiểm có thể khấu trừ hoặc yêu cầu hoàn trả khoản bồi 

thường bảo hiểm từ số tiền bồi thường. 

Mục 14 Giải quyêt tranh chấp 

Trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến 

Đơn bảo hiểm này bao gồm sự hình thành và hiệu lực và có phát sinh trong hoặc 

sau thời gian của Đơn bảo hiểm này không được giải quyết thông qua thương 

lượng, cả hai bên đều đồng ý cố gắng giải quyết bằng cách hòa giải không ràng 

buộc, trước khi sử dụng đến trọng tài theo cách thức được nêu bên dưới. 

Trừ khi các bên có sự đồng ý khác hội đồng trọng tài (tòa án) sẽ bao gồm những 

cá nhân (kể cả những người đã nghỉ hưu) với kinh nghiệm bảo hiểm quốc tế hoặc 

tái bảo hiểm không dưới mười năm như những người tham gia kinh doanh hoặc 

tư vấn kinh doanh với trình độ chuyên nghiệp 

Trừ khi các bên đồng ý với một trọng tài viên trong vòng ba mươi ngày kể từ khi 

nhận được yêu cầu bằng văn bản từ bên kia về trọng tài, bên khiếu nại (bên yêu 

cầu trọng tài) cử một trọng tài viên (trọng tài viên đầu tiên) và thông báo bằng 

văn bản cho bên kia (người trả lời). Trong vòng ba mươi ngày kể từ khi nhận 

được thông báo như vậy, bị đơn sẽ chỉ định một trọng tài viên khác (trọng tài thứ 
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hai) và gửi thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại mà người khiếu nại có 

thể đề cử cho người được chỉ định có tên dưới đây để chỉ định trọng tài thứ hai. 

Sau khi được bổ nhiệm, trọng tài thứ nhất và thứ hai sẽ trong vòng ba mươi ngày 

kể từ ngày bổ nhiệm trọng tài thứ hai chỉ định một trọng tài thứ ba. Nếu họ 

không thể làm được thì một trong hai người hoặc trong các bên có thể đề cử cho 

người được chỉ đinh cho việc chỉ định trọng tài thứ ba. Tuy nhiên, trọng tài thứ 

ba được chỉ định sẽ là chủ tịch. 

Sau khi chấp nhận việc chỉ định của trọng tài thứ ba, hội đồng trọng tài sẽ được 

thành lập. Ba trọng tài sẽ quyết định theo đa số. Nếu đa số không thể đạt được 

quyết định của trọng tài thứ ba sẽ được áp dụng. 

Nếu một trọng tài viên, sau khi được chỉ địnhkhông muốn hoặc không thể tham 

gia, một trọng tài mới sẽ được chỉ định để thay thế anh ta bằng phương thức 

được nêu ở trên. 

Trừ khi được gia hạn hoặc ra lệnh bởi hội đồng trọng tài trong vòng mười lăm 

ngày kể từ ngày bổ nhiệm trọng tài thứ ba, mỗi bên sẽ gửi hồ sơ của mình cho 

hội đồng trọng tài trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày bổ nhiệm trọng tài 

thứ ba. 

Hội đồng sẽ không bị ràngbuộc bởi các quy tắc chứng cứ thông thường. Hội 

đồng sẽ có quyền sửa tất cả các quy tắc thủ tục liên quan đến việc tiến hành phân 

xử. 

Trong vòng sáu mươi ngày hội đồng sẽ đưa ra quyết định của mình trong vấn đề 

phân xử cho các bên giải thưởng bằng văn bản và lý luận của mình. Kết luận đó 

sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên có giao ước thực hiện 

như vậy. Nếu một trong hai bên không thực hiện được quyết định, bên kia có thể 

đề xuất việc thi hành một tòa án có thẩm quyền ở bất kỳ quốc gia nào mà bên đó 

có tài sản hoặc kinh doanh 

Tất cả các chi phí của trọng tài sẽ tùy theo quyết định của hội đồng có thể trực 

tiếp đến và bởi ai và theo cách thức nào họ sẽ được thanh toán. 

Người được chỉ định sẽ được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Chỗ ngồi của trọng tài sẽ được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Mục này 

vẫn hiệu lực, nếu đơn bảo hiểm này bị vô hiệu. 

Mục 15 Luật và quyền tài phán 

Tất cả các bên đồng ý rằngđơn bảo hiểm này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo 

quy định của pháp luật Việt nam. 

 


