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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM 
 

A. Thông tin về Người được bảo hiểm: 

Người được bảo hiểm  

Địa chỉ liên lạc  

Điện thoại  Số fax  MST: 

Giấy phép kinh doanh  

Lĩnh vực kinh doanh   

B. Phạm vi bảo hiểm 

Địa điểm được bảo 
hiểm 

  

Mục đích sử dụng của 
địa điểm 

 Tòa nhà văn phòng  Tòa nhà căn hộ  Nhà kho  
 Khách sạn  Trung tâm thương mại   Nhà ở 
 Cửa hàng  Nhà hàng   Công trình xây dựng   
 Xưởng sản xuất  Khác,…………………………………………   

Phạm vi địa lý  Việt Nam Nước ngoài, tên nước ...........................  

Số tiền bảo hiểm 1. Giới hạn trách nhiệm:……………………………………………………………………………………… 
2. Mức khấu trừ đối với mỗi và mọi vụ tổn thất: ....................................................  

C. Các thông tin chung của công ty: 

Các thông tin về sản 
phẩm 

1. Công việc của nhà sản xuất sản phẩm bao gồm: 
       Sản xuất       Chế biến       Đóng gói 
    Bán buôn       Bán lẻ       Chế tạo  Khác ...............  

 
 

2. Đề nghị nêu rõ chi tiết của tất cả các loại sản phẩm 

Tên sản 
phẩm 

Thời gian của sản phẩm 
trên thị trường 

Tên người sản 
xuất 

Miêu tả sản 
phẩm 

Dự kiến doanh thu 
hàng năm 

  
 

   

3. Ghi rõ những sản phẩm có thể gây: 
  Gây cháy  Nổ  Độc hại phóng xạ  Nguồn nguy hiểm khác 
4. Có hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm hay không?  Có  Không 

a. Bằng cách in trực tiếp vào vật chứa hay vào sản phẩm  Có  Không 
b. Bằng tờ in rời, tài liệu chỉ dẫn riêng    Có  Không 
Miêu tả về vật chứa: 

  Hộp nhựa  Hộp thiếc,nhôm  Thùng carton  
  Thủy tinh  Nylon   Khác   
5. Sản phẩm có được sử dụng như một bộ phận cấu thành của sản phẩm khác không? 
 Không  Có 

 Nếu có, vui lòng nêu rõ với loại sản phẩm gì...................................................  
 Ngành công nghiệp nào sử dụng: ...................................................................  
6. a.) Sản phẩm của bạn được chuyển cho một hãng khác(hoặc người khác) lắp rắp: 

 Không  Có 
Nếu có, vui lòng nêu rõ tên hãng (hoặc người khác) lắp rắp: ..............................  

 b.) Trong sản phẩm có sử dụng các bộ phận được được sản xuất ở nơi khác: 
  Không  Có 
        Nếu có, xin vui lòng nêu rõ nơi sản phẩm được sản xuất: ………………………   
7. Có sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài không? 

 Không   Có 
Nếu có, xin nêu rõ: 
Tên nước sản xuất ...............................................  
Giá trị của những sản phẩm .................................  
Thành phần cấu thành: .........................................  

8. Cung cấp thông tin chi tiết về mạng lưới phân phối và cung cấp sản phẩm ở nước ngoài: 

Tên nước Hình thức đại diện Ước tính doanh thu 

   

9. Có theo dõi thống kê các nguồn cung cấp hàng hóa và nguyên liệu mà bạn sử dụng, buôn bán hoặc 
xử lý không?    Có   Không 

10. Có thỏa thuận hoặc cam kết bồi thường(hay miễn trách) cho người cung cấp nguyên liệu hoặc thành 
phẩm, nhà thầu phụ hoặc người nhận gia công đối với bất kỳ thương tật hoặc tổn thất vật chất nào 
không?  Có   Không Nếu có, đề nghị cung cấp bằng văn bản 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Phần ghi dùng riêng cho Phú Hưng: 
Loại hợp đồng:     tái tục    mới        Kênh khai thác:                     Mã số/tên người khai thác: 

2/ 2 

 
 
 
 
 
 

11. Có phát hành giấy đảm bảo hoặc điều kiện mua bán nào có liên quan đến bất kỳ sản phảm nào của 
hãng không?  Có   Không 
Nếu có, đề nghị cung cấp bằng văn bản 
Ghi chú: Đối với tất cả các sản phẩm có liên quan đến yêu cầu bảo hiểm này, thì nhất thiết phải đính 
kèm bản câu hỏi này với bản giới thiệu hay quảng cáo chỉ dẫn, mẫu mã nhãn hiệu, các cam kết điều 
kiện mua bán của các sản phẩm đó 

D. Thời hạn bảo hiểm: 

Từ Đến 

E. Thông tin khác: 

(1) Trước đây bạn đã có bảo hiểm chưa? 
Nếu có, đề nghị ghi rõ: 
Tên người bảo hiểm ......................................................................................................  
Thời hạn của hợp đồng: ................................................................................................  
Mức trách nhiệm: ...........................................................................................................  

  Có  Không 

(2) Đã bao giờ bị từ chối bảo hiểm chưa? 
Bảo hiểm trước đây: 
a. Có yêu cầu tăng phí không 
b.  Có yêu cầu có những hạn chế riêng? 
c.  Đã bị Người bảo hiểm cũ chấm dứt/ chưa được tái tục lại? 
 Nếu có, xin cho biết thêm chi tiết: ..................................................................................  

  Có  Không 
  
  Có  Không 
  Có  Không 
  Có  Không 

(3) Tổn thất đã xảy ra trong vòng 5 năm vừa qua: 

STT Ngày xảy ra tổn thất Ngày phát hiện tổn thât Mô tả tổn thất Số tiền thiệt hại Số tiền được bồi thường 

      
 

(4) 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 

- Cho mỗi sự cố (USD/VND)………………………………………………………………. 
- Cho mỗi thời hạn bảo hiểm (USD/VND)………………………………………………….. 

c. Phí bảo hiểm năm……………………………………………………………………………… 
d. Mức miễn thường (USD/VND)……………………………………………………………….. 
e. Các điều kiện và điều khoản đặc biệt……………………………………………………….. 
f. Ngày đáo hạn…………………………………………………………………………………… 

(5) 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 

(6) Ngôn ngữ hợp đồng  Tiếng Việt    Tiếng Anh   

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

 


