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BẠCH THỊ NHÃ NAM * 

Tóm tắt: Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là điều khoản bắt buộc phải có trong hợp 

đồng bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam. Điều khoản loại trừ trách nhiệm quy 

định các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường thiệt hại hoặc trả tiền bảo hiểm 

mặc dù xảy ra sự kiện bảo hiểm. Bài viết phân tích sự cần thiết của việc xây dựng điều khoản loại trừ 

trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm và rà soát khung pháp luật hiện hành quy định về các 

trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đối chiếu với thực tiễn giao kết hợp đồng và 

thông lệ của thị trường bảo hiểm. Từ đó, bài viết đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật bảo 

hiểm hiện hành về điều khoản loại trừ trách nhiệm. 
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INSURANCE LIABILITY EXCLUSION CLAUSE IN THE INSURANCE CONTRACT IN 

VIETNAM AND SOME RECOMMENDATIONS 

Abstract: The insurance liability exclusion clause is a mandatory provision in the insurance 

contract under the insurance law of Vietnam. The liability exclusion clause provides for cases where 

the insurer is excluded from paying for loss or damages after the occurrence of the insured event. The 

article analyzes the need of designing an insurance exclusion clause in an insurance contract and 

reviews the current legal framework upon insurance liability exclusion cases based on compared with 

the contract conclusion practice and the popular regulations in the insurance market. Given such 

analysis, the article proposes recommendations to improve the current insurance law on the liability 

exclusion clause. 
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1. Mục đích thiết kế điều khoản loại 

trừ trách nhiệm trong hợp đồng bảo hiểm 

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm 

(exclusion clause) được định nghĩa là “một 

điều khoản, trong hợp đồng hay trong thông 

báo, miễn trừ hay hạn chế trách nhiệm theo 

luật định của một bên”
1
. Thông thường, các 
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điều khoản miễn trừ trách nhiệm trong hợp 

đồng là điều khoản miễn trừ trách nhiệm cho 

một bên đối với các hành vi của bên này, trừ 

những hành vi vi phạm cố ý hoặc bất cẩn 

nghiêm trọng
2
.   

Không giống như điều khoản loại trừ 

hoặc miễn trừ trách nhiệm trong các hợp 
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  Steven H. Gifis (2010), Baron’s Law Dictionary, 
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