GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
A. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU (Nếu người yêu cầu là chủ xe thì không cần điền vào mục này)
Tên:

CMND/ĐKKD:

Địa chỉ:

Tel/Fax:

B. THÔNG TIN CHỦ XE
Tên:

CMND/ĐKKD:

Địa chỉ:

Tel/Fax:

C. THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Tên:

CMND/ĐKKD:

Địa chỉ:

Tel/Fax:

D. XE CƠ GIỚI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Biển số xe:
Hãng xe:
Loại xe:

Số máy:
Số loại:

 Chở người
 Chở hàng

Mục đích sử dụng:

 Chở tiền
 Taxi

 Chuyên dùng khác
 Máy chuyên dùng

 Không kinh doanh

Các thiết bị lắp thêm trên xe:  Không

Số khung:
Năm SX/ ĐK lần đầu:
 Xe buýt
 Cứu thương
Lịch sử tổn thất:

 Kinh doanh

 Có, kèm danh sách

Giá trị xe:

Số chỗ ngồi:
Trọng tải:

/

 Pickup, minivan
 Đầu kéo, rơ moóc

 Tập lái, cho thuê tự lái
 Khác:

 1 năm không tổn thất
 2 năm liên tục không tổn thất
 3 năm liên tục không tổn thất
 Có, số tiền:……………………………

E. THỜI HẠN BẢO HIỂM
Từ:

Đến:

F. LOẠI HÌNH, PHẠM VI, SỐ TIỀN BẢO HIỂM
1.  BH vật chất xe (toàn bộ)
 BH mới thay cũ
 BH lựa chọn cơ sở sửa chữa
- Số tiền bảo hiểm: ...........................................................................................đồng
 BH thiệt hại động cơ do hiện tượng thuỷ kích
- Mức khấu trừ:  500.000 đồng  1.000.000 đồng  Khác: ……đồng
 BH mất cắp bộ phận
 Khác: ..........................................................................................................................................................................................................................................
2.  BH tai nạn lái xe, phụ xe và người trên xe

- Số người được bảo hiểm: ……………..người
- Mức trách nhiệm:.................................................................. triệu đồng/người/vụ

3.  BH TNDS của chủ xe đối với hàng hoá trên xe

- Mức trách nhiệm:.............................................................................triệu đồng/tấn

4.  BH TNDS bắt buộc
5.  BH tự nguyện TNDS đối với bên thứ ba
G. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 Chuyển khoản

 Tiền mặt

- MTN về người:
70
triệu đồng/người/vụ
- MTN về tài sản:
70
triệu đồng/vụ
- MTN về người: ………………………………triệu đồng/người/vụ
- MTN về tài sản: ………………………………triệu đồng/vụ
H. NGÔN NGỮ TRÊN HỢP ĐỒNG

 Khác:………………

 Tiếng Anh

 Tiếng Việt

I. 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

________________________
Chữ ký (và/hoặc con dấu)

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