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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TÀU SÔNG, TÀU VEN BIỂN 
 

A. Thông tin về Người được bảo hiểm 

Người được bảo 
hiểm 

 

Địa chỉ liên lạc  

Điện thoại  Số fax: Mã số thuế: 

Ngành nghề kinh 
doanh 

 

B. Phạm vi bảo hiểm 

Thông tin về tàu 
được bảo hiểm 

 

Tên tàu :  Cảng đăng ký :  

Quốc tịch :  Tổng dung tích :  

Năm, nơi đóng :  Trọng tải :  

Số đăng ký :  Kiểu tàu :  

Số hiệu/ Số IMO :  Cấp tàu :  

Vật liệu :  Công suất máy :  

Giá trị thân tàu  Vỏ tàu………%    Máy móc……… %   Trang thiết bị………% 

Phạm vi hoạt động  

Phạm vi điều kiện 
bảo hiểm 

Đối tượng bảo hiểm Số tiền/ mức trách nhiệm bảo hiểm 

 Thân tàu thuyền:  Điều kiện A    Điều kiện B  

 TNDS:   Có hàng hóa,   không hàng hóa  

 Trách nhiệm lai dắt  

 Tai nạn thuyền viên Số thuyền viên:  người  

 Khác: 

   

 

C. Thời hạn bảo hiểm 

Từ ………giờ……….phút, ngày……………………………. Đến ………giờ………phút, ngày……………………… 

D. Thông tin khác 

Phương thức thanh toán  Chuyển khoản     Nộp tiền mặt tại Công ty     Nộp tiền mặt cho Đại lý hay cho nhân viên của Công ty  

Ngôn ngữ Hợp Đồng  Tiếng Anh  Tiếng Việt 

E. Cam kết 

(1)  Chúng tôi xin cam đoan, 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. 

 

 

 

 

 

 __________________________ __________________________ 

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

 
* Giấy tờ đính kèm: 
 Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa 
 Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa 
 Giấy tờ khác:...................................................................... 


