HỒ SƠ ĐẠI LÝ GỒM :
1. SƠ YẾU LÝ LỊCH ( Có thị thực)
(Mẫu của Công ty CP Bảo hiểm Phú Hưng)

2. GIẤY KHÁM SỨC KHỎE.
3. BẢN SAO HỘ KHẨU (Có thị thực)
4. BẢN SAO CMND (Có thị thực)
5. BẢN SAO BẰNG CẤP CAO NHẤT (Có thị thực)
(Tối thiểu tốt nghiệp cấp 3)

6. 02 ẢNH 4X6
( 01 ảnh SYLL; 01 ảnh làm chứng chỉ đại lý)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ảnh 3x4 hoặc 4x6

(TỰ THUẬT)

Họ và tên: ....................................................................................................
Sinh ngày ..... tháng .... năm ......... tại .....................................................
Số CMTND: .................. ... do công an .................. cấp ngày ..................
Địa chỉ thường trú: .......................................................................................
Địa chỉ trên là nơi đăng ký:

Hộ khẩu thường trú

Tạm trú

KT3

Quê quán: ……………………………………………………………………….
Dân tộc: ...............................................Tôn giáo: .....................................
Trình độ văn hoá: ........................................................................................
Bằng cấp cao nhất hiện có: .........................................................................
Thành phần gia đình: ..................................................................................
Tình trạng sức khoẻ hiện tại: .......................................................................
Đơn vị công tác: ..........................................................................................
......................................................................................................................
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
.................. , ngày … tháng … năm 2012
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
…………, ngày ……tháng ……… năm 2012
BẢN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(Mẫu dành cho đại lý Cá nhân)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

Tôi ký tên dưới đây, đăng ký làm đại lý bảo hiểm tại Công ty Cổ phần Bảo
hiểm Phú Hưng.
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:……./……./……. . Giới tính:…….(Nam, Nữ)
Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………
Địa chỉ trên là nơi đăng ký:
Hộ khẩu thường trú
Tạm trú
KT3
Số chứng minh nhân dân:
Ngày cấp ……../……../……...
Cơ quan cấp ……………………………………………………………………...
Trình độ văn hóa (ghi cấp độ cao nhất, trường hợp có bằng cấp ghi rõ ngành
nghề được đào tạo) ...........................................................................................
Tình trạng sức khoẻ hiện tại: ……………………………………………………...
Tình trạng hôn nhân:
Độc thân
Có gia đình riêng
Công việc hiện tại: (ghi rõ chức danh, vị trí công tác và tên, địa chỉ công tác,
(nếu có) .............................................................................................................
...........................................................................................................................
Thu nhập cá nhân bình quân / tháng hiện tại (Đơn vị: VND):
Dưới 1 triệu đồng
Từ 1->2 triệu đồng
Từ 2->4 triệu đồng
Trên 4 triệu đồng .
- Điện thoại cố định :…………………………………………..
- Điện thoại di động :…………………………………………..
II. HỒ SƠ GỬI KÈM
- 01 bản Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc chính
quyền địa phương).
- 01 bản sao Chứng minh nhân dân (photo).
- 01 bản sao bằng cấp cao nhất nếu có (kèm bản chính để đối chiếu).

Qua tìm hiểu về Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng và xét năng lực
cá nhân, tôi xin đăng ký làm đại lý bảo hiểm cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm
Phú Hưng. Tôi cam kết những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và sẽ
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Phú
Hưng về hoạt động đại lý bảo hiểm./.
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

