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Bảo hiểm Thuyền viên mở
rộng bảo hiểm cho trách
nhiệm của Hội viên đối với
thuyền viên và nhân viên
không thuộc phạm vi bảo
hiểm P&I thông thường.
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Bảo Hiểm Thuyền
viên mở rộng

Bảo Hiểm Thuyền
viên mở rộng
Bảo hiểm P&I thông thường
Các quy tắc của bảo hiểm P&I quy định bồi thường
cho Hội viên khi phát sinh trách nhiệm đối với thuyền
viên bị thương tật, ốm bệnh hoặc tử vong và chi trả
chi phí bệnh viện và y tế liên quan. Bảo hiểm này tuân
thủ điều khoản hợp đồng lao động đã được Hội phê
duyệt và bảo vệ khỏi các trách nhiệm phát sinh liên
quan đến hoạt động của tàu tham gia bảo hiểm P&I.
Vấn đề
Hội viên phải ký hợp đồng lao động với thuyền viên
trong đó quy định những trách nhiệm nằm ngoài hoặc
vượt quá phạm vi có thể được bảo hiểm P&I thông
thường.
Một số trường hợp trong đó Hội viên phải có trách
nhiệm với thuyền viên của mình khi trách nhiệm đó nằm
ngoài phạm vi hoạt động của tàu tham gia bảo hiểm
P&I, ví dụ khi thuyền viên tham gia tập huấn trên bờ.
Hội viên có thể sẽ có những nhân viên khác ngoài thủy
thủ lên tàu như nhân viên giám sát hàng hóa, nhân viên
kiểm tra, nhân viên lai dắt, nhân viên sửa chữa. Trong
khi bảo hiểm P&I thông thường cung cấp bảo hiểm
cho trách nhiệm phát sinh gây bất lợi cho những nhân
viên trên, thì nó sẽ không bảo hiểm cho những trách
nhiệm phát sinh từ các điều khoản của một hợp đồng
và bồi thường bất kỳ.
Tương tự, khi Hội viên là người thuê tàu, họ có thể
phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc nhân viên của
họ ở trên tàu tham gia bảo hiểm P&I khi chủ tàu yêu
cầu Hội viên phải bồi thường. Họ sẽ có thể phải có
trách nhiệm đối với các bên thứ ba do các hành động
của nhân viên của mình trong lúc làm việc.

Giải pháp

Hạn mức trách nhiệm

Bảo Hiểm Thuyền viên mở rộng bảo hiểm đối với các
trách nhiệm nằm ngoài phạm vi của bảo hiểm P&I
thông thường do phát sinh ngoài phạm vi hoạt động
của tàu tham gia bảo hiểm.

Bảo hiểm này có rất nhiều hạn mức trách nhiệm, được
điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của từng Hội viên.
Xin hãy liên hệ Ban Quản Lý để có thêm thông tin chi
tiết.

Một số trường hợp được bảo hiểm điển hình

Các loại trừ và điều kiện

• Thuyền viên đang được nghỉ, xin nghỉ phép hoặc
nghỉ phép không lương phục vụ trên tàu tham gia
bảo hiểm.

Bảo hiểm này không áp dụng cho:

• Thuyền viên đang chờ lệnh được làm việc trên tàu
tham gia bảo hiểm.
• Thuyền viên trong thời gian tập huấn, đang phục vụ
hoặc sắp phục vụ trên tàu tham gia bảo hiểm.
• Trách nhiệm của Hội viên đối với bên thứ ba phát
sinh từ các hành động của nhân viên khi làm việc.
• Ngoài các khoản phạt đã được bảo hiểm bởi bảo
hiểm P&I thông thường, còn bao gồm các khoản
phạt theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có
thẩm quyền đối với các hàng động, thiếu sót hoặc lỗi
của thuyền viên trong khi làm việc.
• Chi phí phát sinh khi giữ thuyền viên sau khi xảy ra
sự cố.
• Trách nhiệm phát sinh đối với một khoản bồi thường
(được thông qua bởi Hội).
• Nhân viên của người thuê tàu có mặt trên tàu tham
gia bảo hiểm.

• Các khoản phạt hay các chi phí tố tụng phát sinh do
bất kì hành vi vi phạm hình sự nào của thuyền viên
hoặc nhân viên.
• Hoạt động của các thợ lặn được thuê thương mại
và các họat động lặn.
• Thuyền viên hoặc nhân viên nghỉ phép trên bờ thực
hiện các hoạt động chuyên môn khác có liên quan
đến Hội viên hoặc dưới danh nghĩa của Hội viên.

