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NGHỊ ĐỊNH 
QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: 

1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 

2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, 
chữa cháy. 

3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 
và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt 
Nam (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”). 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (sau đây gọi là “bên mua bảo 
hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm 
cháy, nổ theo quy định pháp luật. 

2. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức 
phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này. 

Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu 
quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo 
hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. 
Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 
trong hợp đồng bảo hiểm. 

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong các trường hợp sau: 

a) Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. 



b) Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy 
và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc. 

c) Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. 

4. Bên mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối 
với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác). 

5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt 
buộc theo quy định tại Nghị định này mua bảo hiểm cháy, nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo 
hiểm và phù hợp với quy định pháp luật. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
Mục 1: ĐIỀU KIỆN, MỨC PHÍ BẢO HIỂM; SỐ TIỀN BẢO HIỂM TỐI THIỂU 
Điều 4. Đối tượng bảo hiểm 

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm: 

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị. 

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm). 

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy 
chứng nhận bảo hiểm. 

Điều 5. Số tiền bảo hiểm tối thiểu 

1. Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các 
bên thỏa thuận như sau: 

a) Đối với các tài sản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành 
tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành 
tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan. 

Điều 6. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

1. Phạm vi bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng 
bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định 
tại khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (trừ cơ sở hạt nhân), doanh 
nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau: 

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên. 

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra. 

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt. 

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ. 

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ. 

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy 
quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét 
đánh. 



- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng 
cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ. 

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính. 

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai. 

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại 
trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

Điều 7. Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm 

1. Mức phí bảo hiểm 

Mức phí bảo hiểm quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các 
cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau: 

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại 
một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định này. 

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể 
thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ 
rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật. 

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 
tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo 
hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

2. Mức khấu trừ bảo hiểm 

Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, được quy 
định tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau: 

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản 
tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định này. 

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khấu trừ bảo hiểm áp 
dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn thất của 
từng cơ sở. 

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 
tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ 
bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

Điều 8. Bồi thường bảo hiểm 

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh 
doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau: 

a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã 
được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm 
quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này. 

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không 
thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ 
quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ. 

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian 
lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự. 

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm 

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. 

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. 



c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại 
thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao). 

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền. 

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc 
các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ. 

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại. 

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, 
điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm 
d khoản 2 Điều này. 

Mục 2: MỨC THU, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 
CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
Điều 9. Mức thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy 

1. Mức thu từ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong năm tài chính là 1% tổng số 
phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước 
liền kề. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện nộp số tiền quy định tại khoản 1 
Điều này vào Tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an mở tại 
Kho bạc Nhà nước Trung ương theo thời hạn sau: 

a) Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm: Nộp 50% tổng số tiền quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm: Nộp số tiền còn lại quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 10. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 

1. Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải đảm bảo minh bạch, đúng mục đích 
theo quy định tại Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan. 

2. Hàng năm, Bộ Công an lập dự toán thu, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động 
phòng cháy, chữa cháy gửi Bộ Tài chính theo quy định pháp luật. 

3. Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau: 

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 
cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 40% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của 
các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. 

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy; chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 
Chi cho nội dung này không vượt quá 30% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các 
doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. 

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong các hoạt động sau: Điều tra nguyên nhân vụ 
cháy; bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này không vượt quá 20% số 
tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. 

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác phòng 
cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này không vượt quá 10% số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ 
bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính. 

4. Số tiền thực tế thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy cuối năm 
chưa sử dụng hết cho từng nội dung quy định tại khoản 3 Điều này được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử 
dụng. 

Mục 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 
TRONG VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị 
định này. 



3 Xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có 
nguy hiểm về cháy, nổ. 

3. Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh 
và bí mật nhà nước) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. 

Điều 13. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghị 
định này. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
Nghị định, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an tổ chức thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và áp dụng 
các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra. 

Điều 15. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm 

1. Lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định sau: 

a) Báo cáo nghiệp vụ: 

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính các báo cáo nghiệp vụ quý, năm (bao gồm cả bản cứng 
và bản mềm) theo mẫu quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như 
sau: 

- Báo cáo quý: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý. 

- Báo cáo năm: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm. 

b) Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy: 

Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo (bao gồm cả bản cứng và bản mềm) theo mẫu 
quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau: 

- Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm. 

- Báo cáo năm: Chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tài chính kế tiếp. 

c) Ngoài các báo cáo theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm 
lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

2. Hàng năm, nộp 1% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực tế thu được của các hợp đồng bảo hiểm 
gốc trong năm tài chính trước liền kề cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 9 Nghị 
định này. 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp 

Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục 
thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 
tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 



3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ 
Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 
và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 
4. Bãi bỏ Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 
Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng áp dụng của Nghị định chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2). KN 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 
 
 

Nguyễn Xuân Phúc 

  

PHỤ LỤC I 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 

(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ) 

Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................................................ 

Giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp căn cứ theo Hợp đồng bảo hiểm số…… ngày…… giữa…… và....; căn 
cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm số…… ngày……… 

1. Tên của bên mua bảo hiểm: ..................................................................................... 

2. Địa chỉ của bên mua bảo hiểm: ................................................................................. 

3. Tên của người được bảo hiểm: ................................................................................ 

4. Địa chỉ của người được bảo hiểm: ........................................................................... 

5. Thuộc danh mục cơ sở: (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở nào trong số danh mục cơ sở quy định tại Phụ lục II 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)). 

6. Địa chỉ tài sản được bảo hiểm: ................................................................................. 

7. Tài sản được bảo hiểm: (danh mục chi tiết tài sản kèm theo) 

8. Tổng giá trị tài sản theo danh mục tài sản: ................................................................ 

9. Số tiền bảo hiểm: .................................................................................................... 



10. Mức khấu trừ: ........................................................................................................ 

11. Thời hạn bảo hiểm: Từ ...................................... đến............................................... 

12. Phí bảo hiểm: ........................................................................................................ 

13. Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm: .......................................................................... 

Kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số: …….. 

  

  ........, ngày.... tháng.... năm.... 
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

PHỤ LỤC II 
MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 

(Kèm theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ) 
I. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) 
1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 
và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 
1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. 
Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo 
hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau: 

STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ 

Mức 
khấu 
trừ 

(loại) 

Tỷ lệ phí 
bảo hiểm 
/năm (%) 

1 
Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, 
trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo 

A 0,05 

2 Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác A 0,05 

3 
Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; 
nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải 
trí đông người; công trình công cộng khác 

    

3.1 Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người B 0,4 

3.2 Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động A 0,15 

3.3 Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác A 0,1 

4 
Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, 
nhà hội chợ 

    

4.1 Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa A 0,075 

4.2 Triển lãm; nhà hội chợ A 0,12 

5 Chợ kiên cố, bán kiên cố; trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hóa     

5.1 Trung tâm thương mại A 0,06 



5.2 Siêu thị, cửa hàng bách hóa A 0,08 

5.3 Chợ kiên cố, bán kiên cố B 0,5 

6 Cơ sở phát thanh, truyền hình, bưu chính viễn thông A 0,075 

7 Trung tâm chỉ huy, điều độ, điều hành, điều khiển A 0,07 

8 
Cảng hàng không, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; gara ô tô; nhà ga 
hành khách đường sắt; ga hàng hóa đường sắt 

    

8.1 Cảng biển, cảng thủy nội địa, bến xe; bãi đỗ; nhà ga hành khách đường sắt A 0,1 

8.2 Gara ô tô; ga hàng hóa đường sắt B 0,12 

8.3 Cảng hàng không A 0,08 

9 Nhà chung cư, nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ     

9.1 
Nhà chung cư có hệ thống chữa cháy tự động (springkler), nhà đa năng, khách 
sạn, nhà khách, nhà nghỉ 

A 0,05 

9.2 Nhà chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động (springkler) A 0,1 

10 
Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; viện, trung tâm nghiên cứu, trụ sở làm việc 
của các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ 
chức khác 

A 0,05 

11 
Hầm lò khai thác than, hầm lò khai thác các khoáng sản khác cháy được; công 
trình giao thông ngầm, công trình trong hang hầm có hoạt động sản xuất, bảo 
quản, sử dụng chất cháy, nổ 

B 0,4 

12 
Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh 
doanh, sử dụng, bảo quản dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cơ sở sản xuất, chế 
biến hàng hóa khác cháy được 

B 0,35 

13 
Kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kho sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, cảng xuất 
nhập vật liệu nổ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, khí đốt. 

B 0,3 

14 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí đốt B 0,3 

15 Nhà máy điện, trạm biến áp từ 110 KV trở lên     

15.1 Nhà máy nhiệt điện A 0,1 

15.2 Nhà máy thủy điện, nhà máy phong điện và nhà máy điện khác A 0,07 

15.3 Trạm biến áp A 0,12 

16 Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu; nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng máy bay A 0,1 

17 
Kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các 
bao bì cháy được; bãi hàng hóa, vật tư cháy được 

    

17.1 Kho hàng hóa, vật tư cháy được B 0,2 



17.2 Hàng hóa vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được A 0,075 

17.3 Bãi hàng hóa, vật tư cháy được B 0,1 

18 
Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E thuộc 
dây chuyền công nghệ sản xuất chính 

    

18.1 

a) Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C (trừ công 
trình sản xuất gỗ, giầy) 

B 

0,2 

b) Công trình sản xuất gỗ 0,5 

c) Công trình sản xuất giầy 0,35 

18.2 Công trình sản xuất công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy nổ D, E A 0,15 

19 

Cơ sở, công trình có hạng mục hay bộ phận chính nếu xảy ra cháy nổ ở đó sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ cơ sở, công trình hoặc có hạng mục, bộ phận mà 
trong quá trình hoạt động thường xuyên có chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc một 
trong các trường hợp sau đây: 

    

19.1 Khí cháy B 0,167 

19.2 Chất lỏng B 0,2 

19.3 Bụi hay xơ cháy được; các chất rắn, hàng hóa, vật tư là chất rắn cháy được B 0,7 

19.4 Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nhau B 0,6 

19.5 
Các chất có thể cháy, nổ hoặc sinh ra chất cháy, nổ khi tác dụng với nước hay với 
oxy trong không khí 

B 0,5 

Ghi chú: 

A, B là các ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phụ lục này. 

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 
tỷ đồng Trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo 
hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận. 

II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM 

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại 
một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: 

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại A quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ 
bảo hiểm tối đa là 1% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản 
này. 

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại B quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ 
bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản 
này. 

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này không thấp hơn 
mức khấu trừ bảo hiểm sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số tiền bảo hiểm Mức khấu trừ bảo hiểm 

Đến 2.000 4 



Trên 2.000 đến 10.000 10 

Trên 10.000 đến 50.000 20 

Trên 50.000 đến 100.000 40 

Trên 100.000 đến 200.000 60 

Trên 200.000 100 

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 
tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ 
bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận./. 

 


