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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG 

 

A. Thông tin về người được bảo hiẻm:   

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 

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, .........................................................  

Số tiền bảo hiểm 1. Những yêu cầu về bồi thường .......................................................................................  

2. Mức khấu trừ đối với mỗi và mọi vụ tổn thất: ................................................................  

C. Các thông tin chung của công ty   

Thông tinh chung 1. Miêu tả tình trạng của nhà, kho tàng, máy móc thiết bị,: được sử dụng    năm 
2. Số lượng các tòa nhà/số lượng nhân viên/người ở mỗi địa điểm: ...........................  
3. Trang thiết bị được sử dụng:  
 Thang máy       Xe nâng                Cầu thang tự động            Cần cẩu 
 Tời                    Máy móc khác 
Nếu sử dụng thang máy đề nghị nêu cụ thể: 
 … thang máy được sử dụng và  ....... cái được bảo hiểm 
Sức nâng của thang máy.............  người 

4. . Tòa nhà lắp đặt thang máy ..........  tầng (thang máy phải đạt tiêu chuẩn an toàn là điều kiện quyết 
định cho việc nhận bảo hiểm) 

5. Số lượng nhân viên: nhân viên toàn thời gian: ............... nhân viên bán thời gian ................  
6. Ước tổng quỹ lương hàng năm (của tất cả các nhân viên và Ban giám đốc) 

6.1. Lương của nhân viên làm việc trong văn phòng .........................  
6.2. Lương của nhân viên làm việc ngoài văn phòng ........................  

7. Tổng doanh thu hàng năm  
7.1. Ước năm tài chính sắp tới ..........................................................   
7.2. Doanh thu năm tài chính hiện tại ................................................  
7.3. Doanh thu năm tài chính đã qua .................................................  

8. Công ty hay người đại diện của quý vị có vận hành, quản lý hay làm chủ các tài sản dưới đây 
không: 
- Dụng cụ sơ cứu                                                      Có  Không  
- Bãi đỗ xe ô tô                                                      Có                 Không 
- Các phương tiện chưa đăng ký                                 Có                            Không 
- Thiết bị áp lực                                                            Có                            Không 
- Đường sắt ví dụ như đường tàu tránh                       Có                            Không 
- Nếu Có, xin cho biết chi tiết :………………………………………………………….. 

Bảo hiểm trách nhiệm 
chéo 

Giải thích những tình huống có thể phát sinh nhu cầu bảo hiểm trách nhiệm chéo: 
 ......................................................................................................................................  

Điều khoản mở rộng Có bãi đậu xe trong khu nhà, kho tàng?  Có  Không 
Số lượng bãi đậu xe: .............................  

Giá trị xây dựng hoặc các vật dụng được bảo hiểm 
 .....................................................................................................................................  
Quý vị có nhu cầu bảo hiểm cho những tài sản thuộc sự chăm sóc, quản lý và giám sát của mình 
không? Nếu  Có, xin cho biêt: 
Hạn mức bồi thường yêu cầu .............................................................................................  
Tổng giá trị của số tài sản đó .............................................................................................  
Giá trị lớn nhất của tài sản tại một thời điểm bất ký ...........................................................  
 ...........................................................................................................................................  
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Mở rộng khác Mô tả những nhu cầu cần bảo hiểm: 
 .....................................................................................................................................  

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: 
Có yêu cầu tăng phí không 
Có yêu cầu có những hạn chế riêng? 

 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) Có bất cứ tổn thất nào xảy ra trong vòng 5 năm gần nhất 

STT Ngày xảy ra tổn thất Ngày phát hiện tổn thất 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 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)  

 


