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

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 
THEO MẪU COLOGNE RE 

 
A. Thông tin về Người yêu cầu 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 

Phạm vi bảo hiểm 

(hoặc theo danh sách đính 
kèm) 

Phạm vi bảo hiểm Mức trách nhiệm 

 Chết …………………………triệu đồng/người 

 Thương tật toàn bộ vĩnh viễn …………………………triệu đồng/người 

 Thương tật bộ phận vĩnh viễn …………………………triệu đồng/người 

 Chi phí y tế (do tai nạn) …………………………triệu đồng/người 

Người được bảo hiểm (hoặc chi tiết theo danh sách đính kèm) 

Thời hạn bảo hiểm Từ :  Đến :  

C. Phương thức thanh toán 

 Chuyển khoản  Nộp tiền mặt tại Công ty   Nộp tiền mặt cho Đại lý hay cho nhân viên bán hàng của Công ty 

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: “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)  

 

 


