Theo ó, bên bo m trong bo m thc hin ngha v bng tài sn ca v, chng c xut nh sau: Bo m thc hin ngha
v bng tài sn chung ca v chng hoc tài sn không có cn c chng minh là tài sn riêng ca mi bên v, chng
thì v chng cùng là bên bo m. Trng hp ngha v c bo m bng c tài sn chung ca v chng và tài sn riêng
ca v hoc chng thì v chng cùng là bên bo m i vi phn tài sn chung; v hoc chng là bên bo m i vi phn tài
sn riêng ca mình.
Bên bo m trong bo m thc hin ngha v liên quan n pháp nhân thng mi hoc pháp nhân phi thng mi là
doanh nghip xã hi c xác nh nh sau: Trng hp bên bo m dùng tài sn bo m góp vn vào pháp nhân thì
pháp nhân c góp vn là ngi th quyn, th ngha v bên bo m. Vic dùng tài sn bo m góp vn phi có s ng ý
ca bên nhn bo m. Trng hp thành viên ca pháp nhân bo m thc hin ngha v ca pháp nhân thì thc hin
theo quy nh tha thun v bo lãnh (iu 44). Vic bo m thc hin ngha v trong trng hp này phi phù hp vi iu l
ca pháp nhân, iu kin khác c quy nh ti Lut Doanh nghip, Lut u t hoc lut khác liên quan.
Bo m thc hin ngha v bng tín chp thì t chc xã, phng, th trn ca Hi Nông dân Vit Nam, oàn Thanh niên
Cng sn H Chí Minh, Hi Liên hip Ph n Vit Nam, Hi Cu chin binh Vit Nam, Mt trn T quc Vit Nam hoc
Công oàn c s là bên bo m, tr trng hp iu l ca t chc này quy nh khác.
Bo m thc hin ngha v bng tài sn ca pháp nhân là t chc tôn giáo thì t chc này là bên bo m nu có nng
lc pháp lut dân s phù hp vi quy nh ca Lut Tín ngng, tôn giáo, B lut Dân s, lut khác liên quan.
Tài sn dùng bo m
Theo d tho, tài sn hin có hoc tài sn hình thành trong tng lai c mua bán, c chuyn nhng hoc c chuyn
giao quyn s hu theo quy nh ca B lut Dân s, lut khác liên quan thì u có th c dùng bo m.
Quyn s hu ca bên bo m i vi tài sn dùng bo m bao gm quyn s hu i vi tài sn hin có xác lp trc hoc ti thi
im xác lp hp ng bo m và quyn s hu i vi tài sn hình thành trong tng lai xác lp sau thi im xác lp hp ng
bo m.
Tài sn thuc s hu toàn dân c dùng bo m thc hin ngha v trong trng hp pháp lut liên quan có quy nh.
Trng hp này, Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam, c quan Nhà nc Trung ng, a phng hoc cá
nhân, pháp nhân c Nhà nc giao s dng, khai thác tài sn thuc s hu toàn dân là bên bo m.
Tài sn dùng bo lu quyn s hu là tài sn bán trong hp ng mua bán tài sn. Tài sn cm gi là tài sn thuc i
tng ca ngha v trong hp ng song v b vi phm.
D tho nêu rõ, vic dùng quyn s dng t bo m thc hin ngha v có th ng thi hoc không ng thi vi tài sn gn
lin vi t. Quyn s dng t hình thành trong tng lai không c dùng bo m, tr trng hp Lut t ai có quy nh khác.
Giy t có giá, chng khoán mà theo quy nh ca pháp lut liên quan c mua bán, c chuyn nhng hoc c
chuyn giao quyn s hu thì c dùng bo m. S d tin gi trên tài khon, s d tin gi tit kim trên th tit kim, tin gi
theo hp ng gi tin c dùng bo m. Tài sn c bo him c dùng bo m thì quyn th hng bo him cng là tài sn
bo m.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

