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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
 

A. Thông tin về người được bảo hiểm:   

Người yêu cầu bảo 
hiểm 

 

Địa chỉ liên lạc  

Điện thoại  Số fax   

Giấy phép kinh doanh  Mã số thuế  

Lĩnh vực kinh doanh   

B. Phạm vi bảo hiểm 

Số tiền bảo hiểm Mô tả Giới hạn trách nhiệm 

1. Số tiền bảo hiểm cho một người  

2. Số tiền bảo hiểm cho một vụ  

3. Giới hạn số vụ trong suốt thời hạn bảo hiểm  

4. Hạn mức gộp trong suốt thời hạn bảo hiểm  
 

Mức khấu trừ   ......................................................................................................................................  

Điêu khoản mở rộng Vui lòng nêu rõ phạm vi mở rộng yêu cầu: 

 ...................................................................................................................................... 

C. Các thông tin chung 

Thông tin chung 

(hoặc cung cấp bảng 
kê chi tiết) 

1. Số lượng nhân viên................................................................ Tuổi bình quân của nhân viên ..........  

2. Tỷ lệ lao động làm việc trong văn phòng và ngoài trời ........... Tỷ lệ lao động nam và nữ ................  

3. Trình độ văn hóa của nhân viên .......................................................................................................  

4. Trình độ, kỹ năng chuyên môn và chất lượng nhân viên   thấp  trung bình  cao 

5. Số giờ làm việc trong ngày  ..................................... Thời gian nghỉ giữa ca ..................................  

Thông tin về rủi ro 1. Có kế hoạch quản lý an toàn   Có  Không,  nếu có, vui lòng nêu chi tiết 

 ........................................................................................................................................................  

2. Có đào tạo huấn luyện an toàn   Có  Không,  nếu có, vui lòng nêu chi tiết 

 ........................................................................................................................................................  

3. Có trang bị bảo hộ lao động   Có  Không,  nếu có, vui lòng nêu chi tiết 

 .........................................................................................................................................................  

4. Có trang bị phòng cháy chữa cháy   Có  Không,  nếu có, vui lòng nêu chi tiết 

 .........................................................................................................................................................  

5. Vị trí nơi làm việc ............................................................................................................................  

Tầng mà công ty đặt trụ sở  ..................................... Tổng số tầng của tòa nhà..............................  

6. Gần khu vực nguy hiểm hoặc khu vực có ngành nghề nguy hiểm   Có  Không 

Nếu có, vui lòng nêu chi tiết ............................................................................................................  

7. Phân loại kết cấu tòa nhà................................................................................................................   

8. Mô tả những công việc nguy hiểm (nếu có) ....................................................................................  

9. Quản lý an toàn của nơi làm việc  thấp  trung bình  tốt  

10. Chất lượng công cụ lao động  thấp  trung bình  tốt  

11. Tính phức tạp của máy móc thiết bị  thấp  trung bình  cao 

12. Mức độ nguy hiểm gây ra tổn thương  thấp  trung bình  cao 

13. Số lượng xe chính thức của công ty ...............................................................................................  

Thông tin về tổn thất Mô tả Vui lòng chọn (Nếu "có", vui lòng nêu thông tin chi tiết 
như tên người được bảo hiểm, ngày…) 

1.  Đã có bất kỳ khiếu nại nào chống 
lại quý vị xảy ra? nếu có, xin vui 
lòng nêu chi tiết 

 Có  Không .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

2.  Có bất cứ tổn thất nào xảy ra thuộc 
phạm vị bảo hiểm yêu cầu? 

 Có  Không .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

3.  Đã có bất kỳ Công ty bảo hiểm nào 
chối hoặc hủy bỏ, hoặc áp đặt điều 
kiện đặc biệt nào đối với quý vị? 

 Có  Không .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
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D. Thời hạn bảo hiểm: 
Từ Đến 
 

E. Thông tin khác: 

(1) Chi tiết về bảo hiểm sắp đáo hạn: 
Xin vui lòng cung cấp các thông tin sau: 
a. Công ty bảo hiểm …………………………………………………………………………….. 
b. Hạn mức bồi thường…………………………………………………..………………………. 
c. Phí bảo hiểm năm……………………………………………………………………………… 
d. Các điều kiện và điều khoản đặc biệt……………………………………………………….. 
e. Ngày đáo hạn…………………………………………………………………………………… 

(2) Phương thức thanh toán 
 Chuyển khoản  Nộp tiền mặt tại Công ty Bảo hiểm 
 Nộp tiền mặt cho Đại lý hay cho nhân viên bán hàng của Công ty Bảo hiểm 

(3) Ngôn ngữ hợp đồng   Tiếng Anh   Tiếng Việt 

F. Cam kết: 

(1) Chúng tôi xin cam kết, bằng kiến thức của mình và tin tưởng rằng thông tin được cung cấp trong Giấy yêu cầu bảo hiểm 
này là hoàn toàn trung thực và đầy đủ, và chúng tôi đồng ý rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm này sẽ là cơ sở của bất cứ Hợp 
đồng bảo hiểm nào được cấp theo Giấy yêu cầu bảo hiểm này để bảo hiểm cho những rủi ro đã được liệt kê.  

 Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Công ty những trường hợp có thể làm tăng rủi ro, và Công ty có quyền 
thay đổi nội dung của bất cứ Bản chào phí nào liên quan đến những trường hợp tăng rủi ro này. 

(2) Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 19 của Luật kinh doanh bảo hiểm: “Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình 
chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo 
hiểm có một trong những hành vi sau đây:  

 a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường” 
 (3) Trách nhiệm của Công ty sẽ không phát sinh cho đến khi Giấy yêu cầu bảo hiểm này đã được Công ty chấp thuận và người 

được bảo hiểm trả phí bảo hiểm. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________ __________________________ 

   Ngày (dd/mm/yyyy)   Người yêu cầu bảo hiểm (ký và đóng dấu công ty)  

 


