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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM DU LỊCH 

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 người tham gia bảo 
hiểm 

                          

Hành trình   

Phạm vi bảo hiểm  Du lịch trong nước 

 Du Lịch quốc tế 

 Người Việt Nam du lịch nước ngoài 

 Người nước ngoài du lịch Việt Nam 

Thời hạn bảo hiểm 
    Từ :  ................... giờ ............. phút, ngày................... tháng.............. năm ….…… 

 Đến :  ................ giờ ............. phút, ngày................... tháng.............. năm ………. 

Mức trách nhiệm về người 

 Đơ  vị: Việt N    ồ g  

 10 triệu   40 triệu   70 triệu    100 triệu  

 20 triệu   50 triệu   80 triệu    200 triệu  

 30 triệu   60 triệu   90 triệu   Khác:…………….. 

Mức trách nhiệm về hành 
lý 

 Đơ  vị: Việt N    ồ g  

……………………………………………/ người 

Tổng số tiền bảo hiểm  

Tổng số tiền BH bằng chữ  

C. 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 

D. 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: “D      g iệp bả   iể   ó quyề   ơ  p ươ g 

 ì     ỉ t ự   iệ   ợp  ồ g bả   iể  và t u p   bả   iể   ế  t ời  iể   ì     ỉ t ự   iệ   ợp  ồ g bả   iể    i 

bê   u  bả   iể   ó  ột tr  g   ữ g  à   vi   u  ây:  

    Cố ý  u g  ấp t ô g ti    i  ự t ật   ằ  gi    ết  ợp  ồ g bả   iể   ể  ượ  trả tiề  bả   iể    ặ   ượ  bồi 

t ườ g” 

 (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)  
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DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

BẢO HIỂM DU LỊCH 

 

T ng    người được bảo hiểm  

H nh t  nh được bảo hiểm  

 
  NGƯỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM  

    ý và  ó g  ấu  ô g ty  

Họ v  tên Đ a ch  Giới tính Năm  inh S  CMND/ hộ chiếu Qu c t ch Ghi chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


