
Logo Doanh nghiệp Bảo hiểm:...........

Số:

Số: A

CHỦ XE:

ĐỊA CHỈ:

ĐIỆN THOẠI:

SỐ BIỂN KIỂM SOÁT:

SỐ KHUNG:

SỐ MÁY:

LOẠI XE:    

TRỌNG TẢI:                           tấn

SỐ CHỖ NGỒI:                       chỗ

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Kinh doanh              Không kinh doanh
1. MỨC TNDS ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

- Về người: 100 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn.

- Về tài sản: 100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn.

2. MỨC TNDS ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

- Về người: 100 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn.

3. THỜI HẠN BẢO HIỂM
- Từ..............giờ, ngày..........tháng..........năm 20.........
- Đến.......... .giờ, ngày..........tháng..........năm 20.........

4. PHÍ BẢO HIỂM
- Phí bảo hiểm ..............................................đồng
- Phí bảo hiểm phải nộp (có VAT):........................đồng
+ Phí bảo hiểm phải nộp kỳ 1:..............................đồng
Ngày nộp: (ngày..........tháng................năm.................)
+ Phí bảo hiểm phải nộp kỳ 2:..............................đồng
Ngày nộp: (ngày..........tháng................năm.................)
5. NGƯỜI CẤP                          6. NGƯỜI NỘP TIỀN
- Cán bộ doanh nghiệp
- Đại lý
- Hình thức khác

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cấp ngày........tháng.....năm 20.....
TÊN DNBH CẤP

(Đại diện bên cấp ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của nơi cấp)

GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS

CỦA CHỦ XE Ô TÔ 

Mặt ngoài
Mặt trong

130 m
m

130 m
m

30 m
m

30 mm

Logo Doanh nghiệp Bảo hiểm:...........

Số:

GIẤY CHỨNG NHẬN
BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN

CỦA CHỦ XE Ô TÔ 

Mặt ngoài
Mặt trong

90 mm

130 m
m

130 m
m

30 m
m

30 mm

90 mm

90 mm 90 mm

NỘI DUNG GCNBH TỰ NGUYỆN
Trang 2

NỘI DUNG GCNBH TỰ NGUYỆN
Trang 3

NỘI DUNG GCNBH TỰ NGUYỆN
Trang 4

(7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng; (màu xanh tím)
(8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10, kiểu chữ đứng và đậm; (màu đỏ cờ)
(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng; (màu xanh tím)
(10) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 8.5, kiểu chữ đứng và đậm;  (màu xanh tím)
(11) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 15, kiểu chữ đứng và đậm; (màu xanh tím)
(12) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm; (màu xanh tím)

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô được in trên nền vàng chanh
(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 7.5, kiểu chữ đứng và đậm; (màu xanh tím) 
(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 10.5, kiểu chữ đứng; (màu xanh tím) 
(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 12.5, kiểu chữ đứng; (màu xanh tím) 
(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng và đậm; (màu đỏ cờ)
(5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10.8, kiểu chữ đứng; (màu xanh tím)
(6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ thường, cỡ chữ 10, kiểu chữ nghiêng; (màu xanh tím)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN CỦA CHỦ XE Ô TÔ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 4

(1) 

(4) 

(5) 

(6) 

(11) 

(11) 

(12) 

(12) 

(7) 

(2) 

(3) 

LƯU Ý ĐỐI VỚI CHỦ XE, LÁI XE:

Đường dây nóng của DNBH:

1. Giấy chứng nhận bảo hiểm này được cấp 
theo Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16         
tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 
Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách 
nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ 
giới. Chủ xe, lái xe cần đọc kỹ để biết được 
quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia 
bảo hiểm.
2. Khi sử dụng xe, luôn mang theo GCN bảo 
hiểm này để xuất trình khi cơ quan có thẩm 
quyền yêu cầu.
3. Khi tai nạn giao thông xảy ra, phải có trách 
nhiệm:
- Áp dụng mọi biện pháp để cứu chữa người 
và tài sản.
- Báo ngay cho cơ quan Công an (hoặc chính 
quyền địa phương) nơi gần nhất và doanh 

(8) 

(9) 

(10) 


