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Thưa Các Ngài 

Hợp Đồng “GUARDCON” Tuyển Dụng Bảo Vệ trên Tàu của BIMCO  

Các hội viên được giới thiệu hợp đồng GUARDCON tuyển dụng lao động bảo vệ trên tàu của 

BIMCO (GUARDCON), công bố ngày 28 tháng 3 năm 2012.  

Quyết định về việc có tuyển bảo vệ hay không (có vũ trang hoặc không có vũ trang) tùy thuộc 

vào các Hội Viên. Trong việc đưa ra quyết định này, Các Hội viên luôn tuân thủ luật của Quốc 

Gia Treo Cờ cũng như bất kỳ luật sở tại hiện hành . Các hội viên cũng cần nhớ đến nghĩa vụ của 

mình là phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá thẩm định đã đề ra trong MSC.1/Circ.1405 cùng 

với Thông Lệ Quản Lý Tốt Nhất (hiện tại là Phiên Bản 4, tháng 8 năm 2011).  

Tuy nhiên, nhận thấy rằng sự tăng trưởng về số Nhà cung cấp An Ninh Hàng Hải Tư Nhân 

(PMSCs), mỗi nhà cung cấp đều có các điều khoản hợp đồng khác nhau, đã dẫn đến sự bất 

ổn. Vì vậy, để có lợi cho cộng đồng vận chuyển rộng lớn, BIMCO đã xây dựng GUARDCON 

cùng với Văn Bản Giải Thích đã được soạn thảo bởi một nhóm làm việc bao gồm các chủ tàu, 

các nhà bảo hiểm tài sản, Nhóm hội quốc tế (do West of England đại diện), các luật sư hàng hải, 

đại diện cho các công ty an ninh và các hiệp hội chủ tàu và bảo hiểm hàng hải khác. 

GUARDCON nhằm điều phối các điều khoản tham gia của các PMSC (được mô tả trong 

GUARDCON với tư cách là các nhà thầu) cũng như để đơn giản hóa các quá trình kiểm tra xác 

nhận và thông qua các hợp đồng bởi các Hội viên và các Hội P&I của họ.  

Các hội viên nên nhớ rằng các GUARDCON không phải là một đề nghị hoặc sự thông qua của 

BIMCO hoặc Nhóm Hội quốc tế đối với việc sử dụng đội bảo vệ trên tàu. Các bảo vệ cũng 

không phải là một sự thay thế cho việc tuân thủ nghiêm ngặt các Thông Lệ Quản Lý Tốt Nhất. 

Hơn nữa, việc bố trí bảo vệ trên tàu chỉ có thể được xem xét sau khi đã tiến hành đánh giá rủi ro 

và Thuyền Trưởng phải tham gia vào quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, các điều khoản của 

GUARDCON đã được xem xét bởi ủy ban An Ninh Hàng Hải của Nhóm Hội quốc tế và phù hợp 

các pham vi bảo hiểm của các Hội và các yêu cầu của bảo hiểm trong Pooling .  

GUARDCON xử lý rất nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm: 

 Các tiêu chuẩn mà nhà thầu (PMSC) phải tuân thủ các điều kiện: 
 

- cung cấp bảo hiểm phù hợp cho các trách nhiệm và các khoản bồi thường hợp đồng của mình 

(điều mà các Hội viên phải kiểm tra); và 

- có các giấy phép và chứng nhận cần thiết cho phép họ vận chuyển và mang vũ khí hợp pháp 
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 các điều khoản về trách nhiệm và bồi thường dựa trên các nguyên tắc "Knock for Knock"; 

và 
  

 Trách nhiệm của Thuyền Trưởng đối với việc vận hành an toàn và chỉ huy chung con tàu 

Nếu các Hội viên quyết định sử dụng phiên bản đã sửa đổi của GUARDCON, hoặc một hợp 

đồng khác, họ phải tham khảo trước một khoảng thời gian tương đối lâu ý kiến của các Quản Lý 

về bất kỳ sự cho lên tàu dự định nào của các PMSC để đảm bảo rằng các sửa đổi được đề nghị 

hoặc hợp đồng khác tuân thủ phù hợp các pham vi bảo hiểm của các Hội và các yêu cầu của bảo 

hiểm trong Pool .  

GUARDCON được đính kèm một tài liệu hướng dẫn riêng “Hướng dẫn về các Quy Định Sử 

Dụng Vũ Lực”. Hướng dẫn này nhằm giúp các Hội viên khi thỏa thuận về các Quy Tắc sử dụng 

vũ lực, điều mà phải là một phần của bất kỳ hợp đồng tuyển dụng PMSC nào. Tuy nhiên, Các 

Hội viên phải lưu ý rằng các quy tắc sử dụng vũ lực phải tuân thủ các điều khoản 

MSC.1/Circ.1405 và luật của Quốc Gia Treo Cờ và luật quốc gia sở tại hiện hành.  

Nếu các Hội viên có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến GUARDCON hoặc các vấn đề về cướp biển 

nói chung, cần liên lạc với: 

GUARDCON và các hợp đồng an ninh hàng hải khác 

Chris South (London Office) 

(Tel: +44 20 7716 6047, Mob: +44 7771 705238, Email: chris.south@westpandi.com) 

Nigel Burridge (London Office) 

(Tel: +44 20 7716 6054, Mob: +44 7818 433431, Email: nigel.burridge@westpandi.com) 

Ian Clarke (Piraeus Office) 

(Tel: +30 210 453 1969, Mob: +30 6937 395325, Email: ian.clarke@westpandi.com) 

Fiona Emmerson (Hong Kong Office) 

(Tel: +852 2863 4563, Mob: +852 9180 1383, Email: fiona.emmerson@westpandi.com)  

Operational or technical queries: 

Mark Williams (London Office) 

(Tel: +44 20 7716 6059, Mob: +44 7788 872065, Email: mark.williams@westpandi.com)  

Tất cả các Hội trong nhóm Hội quốc tế đều ban hành một thông báo tương tự 
 

Đại diện Hội West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A. 

 

M W H Williams 
Giám đốc 
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