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GIẤY YÊU CẦU 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG VÀ SẢN PHẨM DIỆN RỘNG 
 

NGƯỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM 

Họ/ tên đầy đủ  ............................................................................................  

Địa chỉ  ............................................................................................  

Điện thoại số  ............................................................................................  

Fax số  ............................................................................................  

Thời hạn bảo hiểm  ............................................................................................     

THÔNG TIN CHUNG 

Vui lòng chọn. Nếu chọn  “Có”, đề nghị ghi chi tiết (như tên của Người bảo hiểm, ngày tháng) 

1. Bạn đã bị khiếu nại nào về 
Trách Nhiệm Công Cộng hay 
Trách nhiệm Sản Phẩm chưa?   

 Có  

 Không 

 

2. Đã có sự cố hay tai nạn nào 
xảy ra mà có thể được bảo 
hiểm theo Đơn bảo hiểm đang 
yêu cầu không? 

 Có  

 Không 

 

3. Đã có Người bảo hiểm nào 
khước từ hay hủy bỏ, từ chối 
bảo hiểm hay áp đặt các điều 
kiện đặc biệt hay mức miễn 
thường đặc biệt không? 

 Có  

 Không 

 

GIỚI HẠN BỒI THƯỜNG  

Giới hạn   
bồi thường  
được  yêu cầu 
 

a. TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG 

 ...................................................................   
(mỗi sự cố) 

b. TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM 

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

(tính gộp trong mỗi thời 
hạn bảo hiểm) 

TỔNG TIỀN LƯƠNG ƯỚC TÍNH 

1.  Tổng lương ước tính hàng năm (bao gồm cả 
các khoản thu nhập của Chủ đầu tư, giám 
đốc, hội viên góp vốn) 

Khối quản lý, thư ký & Số nhân viên 

Khối bán hàng …………………. 

  Khối sản xuất …………………. 

  Khối lắp ráp …………………. 

  Các khối khác …………………. 

  TỔNG CỘNG …………………. 

2. Bạn có thuê nhà thầu chính hay nhà thầu phụ 

không?   Có   Không 

Nếu “Có” đề nghị điền vào mục a), b) và c) 
dưới đây: 

a) Số tiền thanh toán ước tính hàng năm 
(loại trừ nguyên vật liệu) ................................................................  

b) Tính chất công việc thường tiến hành ................................................................  
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c) Các biện pháp đề phòng đã được tiến 
hành để nhận biết đầy đủ trách nhiệm và 
thỏa thuận bảo hiểm bồi thường cho 
người lao động của họ 

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

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

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

CÁC CHI TIẾT CÔNG VIỆC KINH DOANH/ NHÀ XƯỞNG 

1. Miêu tả đầy đủ công việc 
kinh doanh/ thương mại 
(Đề nghị đính kèm ấn 
phẩm quảng cáo) 

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

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

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

2. Số năm làm công việc 
kinh doanh này 

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

 

3. Địa điểm của ngôi nhà sử 
dụng để tiến hành kinh 
doanh 

Chủ sở hữu Thuê 

1.  

2.  

3.  

4.  

4. Địa điểm của ngôi nhà 
thuộc sở hữu của bạn 
nhưng không sử dụng để 
tiến hành kinh doanh 

Loại hình (ví dụ: Trung tâm thương mại, trụ sở làm việc v.v...) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. Bạn hay có người nào thay mặt bạn điều hành, quản lý hay sở hữu bất kỳ phương tiện 
dưới đây? 

 Có Không Nếu “Có” đề nghị cung cấp các chi tiết 

a. Phương tiện cấp cứu    

b. Tàu chạy bằng nồi hơi    

c. Bãi đỗ xe ô tô    

d. Thang nâng, thang cuốn, 
ròng rọc, cần cẩu. 

   

e. Xe cơ giới không đăng ký    

f. Đường sắt (ví dụ: đường 
tàu tránh) 

   

6. Bạn hay người nào thay mặt bạn có thực hiện bất kỳ công việc 
nào cách xa ngôi nhà nói ở trên không? Nếu “Có” đề nghị cung 
cấp các chi tiết (ví dụ: hàn, lắp đặt v.v...) 

 Có  Không 

7. Bạn có bảo quản vận chuyển sử dụng bất kỳ hàng hóa nguy hiểm 
nào, thí dụ: hóa chất, chất phóng xạ, khí ... không? Nếu “Có”, đề 
nghị cung cấp các chi tiết 

 Có  Không 

8. Các hoạt động/ công việc kinh doanh của bạn có tạo ra chất thải 
thương mại không? Nếu “Có”, đề nghị cung cấp các chi tiết 

 Có  Không 

TRÔNG NOM, NẮM GIỮ VÀ QUẢN LÝ 
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Điều khoản bảo hiểm này sẽ bị loại trừ khỏi Đơn bảo hiểm, nhưng không loại trừ đối với ngôi 
nhà thuê, xe cơ giới để ở bãi đỗ xe, tài sản của người làm công. Tài sản khác chỉ được bảo 
hiểm theo Điều khoản này (loại trừ tài sản thuê dài hạn hay thuê ngắn hạn và sử dụng trong 
quá trình kinh doanh bình thường) nếu có thỏa thuận cụ thể với Công ty bảo hiểm và phải trả 
phụ phí bảo hiểm bổ sung. 

Bạn có yêu cầu bảo hiểm tài sản của người khác dưới sự trông nom, nắm giữ 
hay quản lý của bạn không? Nếu “Có”: 

1.  Giới hạn bồi thường mà bạn yêu cầu là bao nhiêu?  ....................................  

2.  Tổng giá trị của tài sản đó là bao nhiêu?   ....................................................  

3.  Giá trị cao nhất tại bất kỳ thời điểm nào l bao nhiêu? ...................................  

4.  Đề nghị cung cấp các chi tiết tóm tắt về tài sản đó .......................................  

 Có  

 Không 

5. Tài sản nói trên có được bảo hiểm theo bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác không? 

   Có  Không  (Nếu “Có” đề nghị cung cấp các chi tiết) 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM/ GIỚI HẠN LÃNH THỔ 

1. Đề nghị ghi chi tiết về tất cả các sản phẩm (SP) có liên quan tới loại hình bảo hiểm yêu 
cầu. Đính kèm các tài liệu quảng cáo và các tài liệu khác về sản phẩm. (Nếu có hơn 4 sản 
phẩm, đề nghị đính kèm bản danh sách bổ sung) 

Tên sản phẩm 1. 2. 3. 4. 

Ngày bắt đầu bán ra 
thị trường 

    

Mô tả chi tiết về SP     

Công dụng của SP     

Doanh thu ước tính 
hàng năm 

    

CÁC CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY CHỈ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU (XK) 

Doanh thu XK     

Nước nhập khẩu     

Đại diện của Công 
ty tại nước nhập 
khẩu (Đề nghị ghi 
cụ thể) 

Thư ủy quyền 

Chi nhánh 

VPĐD 

Hình thức khác 

Thư ủy quyền 

Chi nhánh 

VPĐD 

Hình thức khác 

Thư ủy quyền 

Chi nhánh 

VPĐD 

Hình thức khác 

Thư ủy quyền 

Chi nhánh 

VPĐD 

Hình thức khác 

Phạm vi bảo hiểm này loại trừ bảo hiểm cho các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ hay Canada. 
Chỉ nhận bảo hiểm trong trường hợp có thỏa thuận riêng theo các điều khoản, các điều kiện 
bổ sung và phải đóng thêm phụ phí bảo hiểm. Đề nghị điền đầy đủ vào bản câu hỏi có liên 
quan tới việc xuất khẩu sang Mỹ/Canada. Bất kỳ thông tin bổ sung nào cung cấp có liên quan 
tới hàng xuất khẩu đó sẽ được coi là một bộ phận của Giấy yêu cầu bảo hiểm này. 

VUI LÒNG XEM QUY TẮC BẢO HIỂM VỀ CÁC CHI TIẾT CÓ LIÊN QUAN TỚI GIỚI HẠN 
LÃNH THỔ 

2. Bạn có tin chắc biết rõ về các nguồn cung cấp mọi hạng mục sử dụng 
trong sản xuất các sản phẩm không? Nếu “Không” đề nghị ghi rõ lý do. 

 Có  Không 

3. Sản phẩm của bạn có ổn định hay thường xuyên thay đổi?  Có  Không 

 



Phu Hung-PPL-Proposal Form  4/4 

4. Bạn có quy chế kiểm tra chất lượng sản phẩm tại chỗ không?  Nếu 
“Có”, đề nghị cung cấp các thông tin bao gồm cả việc thử nghiệm sản 
phẩm trong phòng thí nghiệm, nhân lực có liên quan 

 Có  Không 

5. Bạn có quy chế thu hồi sản phẩm tại chỗ không?  Có  Không 

6. Bạn đã chấm dứt sản xuất, chế biến hoặc mua bán bất kỳ sản phẩm 
nào không? Nếu “Có”, đề nghị cung cấp các chi tiết về lý do, loại sản 
phẩm, năm v.v... 

 Có  Không 

7. Có các sản phẩm nào được đặc biệt thiết kế, sản xuất, nhập khẩu hoặc 
mua bán để sử dụng trong máy bay hay thiết bị hàng không khác hay 
thủy phi cơ không? Nếu “Có”, đề nghị cung cấp các chi tiết 

 Có  Không 

TRÁCH NHIỆM THEO HỢP ĐỒNG 

Trường hợp bảo hiểm bao gồm trách nhiệm theo hợp đồng hoặc theo thỏa thuận được giới 
hạn ở trách nhiệm thuê mua hoặc theo cam kết về sự phù hợp hay chất lượng của các sản 
phẩm của bạn, hoặc theo các hợp đồng đã được thỏa thuận riêng, đề nghị ghi rõ đầy đủ các 
chi tiết và đính kèm bản sao của tất cả các thỏa thuận (loại trừ trách nhiệm thuê mua) nếu bạn 
phải gánh chịu trách nhiệm theo hợp đồng hoặc không gây thiệt hại cho người khác. 

Phạm vi bảo hiểm này chỉ được cung cấp khi có thỏa thuận và với sự chấp thuận Công ty. 

Bạn có phải gánh chịu trách nhiệm theo hợp đồng hoặc không gây thiệt hại 
cho người khác (loại trừ trách nhiệm thuê mua) không? Nếu “Có” đề nghị 
cung cấp đầy đủ các chi tiết và đính kèm các bản sao của tất cả các thỏa 
thuận (loại trừ trách nhiệm thuê mua) 

 Có  Không 

KHÔNG ĐỦ KHOẢNG TRỐNG ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN 

Nếu không đủ khoảng trống để cung cấp Thông tin chung hoặc thông tin cho những câu hỏi 
trên hoặc những thông tin bạn cần khai báo với chúng tôi, vui lòng đính kèm nội dung các 
thông tin bổ sung.   

CHỮ KÝ VÀ CAM ĐOAN 

CHÚNG TÔI/TÔI CAM ĐOAN RẰNG những câu trả lời và thông tin cung cấp cho Công ty là 
chính xác, đầy đủ và có thật. Chúng tôi/Tôi đồng ý rằng các câu trả lời và thông tin nêu ở đây 
là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm giữa Chúng tôi/Tôi và Công ty. Chúng tôi/Tôi đã nhận được, 
đã đọc và hiểu, và đồng ý với bản Quy tắc bảo hiểm TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG VÀ 
TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM DIỆN RỘNG của Công ty đang áp dụng bao gồm cả các điều 
khoản bảo hiểm, các điểm loại trừ và các điều kiện liên quan. Chúng tôi/Tôi đồng ý cho Công 
Ty (i) gửi các thông tin và giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, cũng như các thông 
tin chăm sóc khách hàng khác, đến số điện thoại và/hoặc địa chỉ liên lạc của Chúng tôi/Tôi và 
(ii) gửi và lưu trữ các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm này tại các bên thứ ba làm 
dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho Công Ty. 

Ngày ___ /___ / ___ 

Chữ ký và đóng dấu của Người yêu cầu bảo hiểm  

 

 

 

 

 

 

 


