DANH M C TÀI LI U TRONG H
I. T khai tai nạn và yêu cầu b i th

S

B I TH

NG

ng

II. Giấy t xe
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm,
+ Đăng ký xe hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu xe.
+ Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép sử dụng xe.
+ Bằng lái xe.
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của lái xe.
(Bản phô tô có giám định viên ký xác nhận)
III. H s v tai nạn
1. Tai nạn có cơ quan chức năng tham gia.
a) Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn;
b) Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có);
c) Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn;
d) Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông;
đ) Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).
2. Tai nạn không có cơ quan chức năng tham gia (thì không có các văn bản ở mục 1. Giám
định viên phải thực hiện thay các công việc của Công an). Các tài liệu sau :
- Biên bản xác minh tai nạn,
- Biên bản hiện trường, sơ đồ hiện trường, ảnh chụp..
- Biên bản giải quyết tai nạn giao thông.
- Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn.

* Lưu ý : Mục đích của các tài liệu trên là cơ sở pháp để khẳng định vụ việc tai nạn xẩy ra,
thuộc (hoặc không thuộc) phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, làm cơ sở để tính toán thiệt hại, xác
định nguyên nhân tai nạn. Nếu tài liệu đã đủ thì không cần phải thêm các tài liệu khác để chứng
minh.
3. Biên bản giám định thiệt hại của Bảo Việt
4. Kết luận của toà án (nếu có).
IV. Các chứng từ liên quan đến xác định thi t hại
Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:
a) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao
thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự
đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.
b) Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu
tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.
Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác
nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc
một số các tài liệu sau:
a) Giấy chứng thương;
b) Giấy ra viện;
c) Giấy chứng nhận phẫu thuật;
d) Hồ sơ bệnh án;
đ) Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

V. Các chứng từ khác (nếu cần)
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