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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HỎA HOẠN 
 

A. Thông tin về Người yêu cầu bảo hiểm 

Người Yêu cầu bảo hiểm  

Địa chỉ liên lạc  

Địa điểm được bảo hiểm  

Điện thoại  Số fax  

Giấy phép kinh doanh  Mã số thuế  

Lĩnh vực kinh doanh  

B. Tình trạng hoạt động  

Thu nhập/ Doanh thu (trong 3 năm gần nhất)  

Số thứ tự Năm  Địa điểm 1 (USD) Địa điểm 2 (USD) Địa điểm 3 (USD) Tổng cộng (USD) 

      

      

      

Tồn kho trung bình (trong 3 năm gần nhất) 

Số thứ tự Năm Nguyên vật liệu (USD) Thành phẩm (USD) Tổng cộng (USD) 

     

     

     

Quy trình sản xuất 

Các quy trình sản xuất chính 

 

 

Các loại thành phẩm và bán thành phẩm 

 

 

C. Phạm vi bảo hiểm 

Phạm vi bảo hiểm   Cháy, Nổ bắt buộc 

 Cháy, Nổ bắt buộc 
mở rộng cho các rủi 
ro đặc biệt 

  Hỏa hoạn và các rủi 
ro đặc biệt 

 (A) Cháy (bao gồm Cháy, Sét, Nổ)  
 (B) Nổ 
( C) Máy bay rơi 
 (D) Gây rối, Đình công, Bế xưởng 
 (D) Gây rối, Đình công, Bế xưởng và 
 (E) Tổn hại do Hành động ác ý 
 (F) Động đất hay núi lửa phun 
 (G) Giông và bão 
 (H) Giông, bão, lụt 
 (I)  Tràn nước từ các bể chứa và thiết bị chứa nước hay đường 

ống dẫn nước 
 (J)  Đâm va do xe cộ hay súc vật 
 Tất cả các rủi ro kể trên 

 Mọi rủi ro tài sản bao gồm Cháy nổ bắt buộc 

 Mọi rủi ro tài sản 

 Gián đoạn kinh doanh 

Số tiền bảo hiểm Đơn vị tiền tệ USD VND 

Hạng mục được bảo hiểm Giá trị tài sản Số tiền bảo hiểm 

 Công trình, kiến trúc   

 Máy móc, thiết bị văn phòng   

Máy móc, thiết bị sản xuất   

 Hàng hóa trong kho   

 Nồi hơi, máy nén khí   

 Tài sản khác   
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Trường hợp có tham 
gia bảo hiểm gián đoạn 
kinh doanh 

Cơ sở bồi thường Hạng mục được bảo hiểm Số tiền bảo hiểm 

 Tổng doanh thu  Tổng doanh thu  

 Chi phí hoạt động gia tăng bổ sung  

 Chi phí kế toán chuyên nghiệp  

 Lợi nhuận gộp  
(phương pháp cộng) 

 Lợi nhuận gộp  

 Chi phí kế toán chuyên nghiệp  

 Lợi nhuận gộp  
(phương pháp trừ) 

 Lợi nhuận gộp  

 Chi phí kế toán chuyên nghiệp  

 Chi phí hoạt động gia tăng bổ sung  

Thời hạn bồi thường tối đa 

  6 tháng   12 tháng   18 tháng   khác:………. 

Nếu cơ sở bồi thường là Lợi nhuận gộp (phương pháp cộng), xin vui lòng liệt kê Chi phí 
Cố định được bảo hiểm 

 

Nếu cơ sở bồi thường là Lợi nhuận gộp (phương pháp trừ), xin vui lòng liệt kê Chi phí 
Hoạt động không bảo hiểm 
 

D. Thời hạn bảo hiểm 

Từ:     Đến:  

E. Thông tin khác 

(1)  Bạn hiện đang có hợp đồng bảo hiểm tài sản tương tự còn hiệu lực với Phú Hưng hoặc các 

Công ty Bảo hiểm khác không? Nếu có, xin vui lòng nêu rõ tổng số tiền bảo hiểm và tên 

Công ty Bảo hiểm. 

 (i) Tên công ty bảo hiểm: ..........................................................................................................................  

       (ii) Số tiền bảo hiểm (USD/VND):  ............................................................................................................  

       (iii) Thời hạn bảo hiểm:  .......................................................................................................   

 Có  Không 

(2)  Đã bao giờ Công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm hoặc yêu cầu rút giấy yêu cầu bảo hiểm 

chưa ? 

 Có Không 

(3) Đã bao giờ Công ty bảo hiểm hủy bỏ hoặc từ chối tái tục bảo hiểm chưa ?  Có  Không 

(4) Đã bao giờ Công ty bảo hiểm yêu cầu nâng tỷ lệ phí hoặc quy định những yêu cầu đặc biệt 

(Nếu có ghi tên Công ty bảo hiểm)?  ........................................................................................................  

 Có Không 

(5)  Có bất cứ tổn thất nào xảy ra trong 5 năm gần nhất không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông 
tin chi tiết 

Năm Loại hình tổn thất Địa điểm Phí bảo hiểm (USD) Tổn thất (USD) 

     

     

     

     

     
 

 Có  Không 

(6)   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 

(7)   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 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 
                                           Ngày……… Người yêu cầu bảo hiểm (ký và đóng dấu công ty) 

 


