
 
              

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM 
GIẤY YÊU CẦU TẠM ỨNG GIÁ TRỊ HOÀN LẠI                           

*020501000* 

 

※ Chú ý: Trước khi đề nghị tạm ứng giá trị hoàn lại, xin vui lòng đọc kỹ các quy định đã ghi rõ ở phần chú thích và các điều khoản cam kết ở mặt sau.     

◆ Thông tin tạm ứng giá trị hoàn lại 

    Số tiền xin tạm ứng (Loan Amount): ____________________________________VNĐ (Không được ít hơn 500.000 VNĐ)               

    Bằng chữ (In words): ___________________________________________________________________________________________đồng chẵn 

 
 Số tiền viết bằng chữ không được sửa đổi, nếu cần sửa xin vui lòng viết lại bản khác. 
 Mức tạm ứng giá trị hoàn lại được dựa trên quy định của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam, nếu không điền mức tạm 

ứng thì công ty sẽ duyệt tạm ứng giá trị hoàn lại theo hạn mức cao nhất của hợp đồng bảo hiểm  
 
 

 

 

 
 

 

 

Chú thích: 1. Tài khoản chuyển và nhận tiền chỉ có thể là tài khoản của Bên mua bảo hiểm, và phải kèm theo một bản sao giấy tờ có thể chứng minh 
tài khoản tiền gửi ngân hàng. Nếu không có giấy tờ chứng minh thì sẽ lấy những thông tin đã điền ở trên làm chuẩn. 

                   2. Nếu thông tin ở trên có sai sót, dẫn đến việc chuyển tiền không chính xác thì Bên mua bảo hiểm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và coi 
như khoản tạm ứng giá trị hoàn lại đã được chuyển. Bên mua bảo hiểm cam kết không có khiếu kiện gì. 

                   3. Nếu thông tin tài khoản đã điền không chính xác hoặc không phù hợp khiến Công ty bảo hiểm không thể chuyển tiền, Bên mua bảo 
hiểm đồng ý thay đổi hình thức thanh toán bằng tiền mặt và sẽ giải quyết theo quy định của Công ty bảo hiểm. 

                   4. Người mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm của hợp đồng được chuyển đóng phí phải là người mua bảo hiểm của hợp đồng này. 

 

Tôi đã đọc và đồng ý với các quy định được ghi trong phần chú thích cũng như trong các điều khoản ở mặt sau của Giấy yêu cầu tạm ứng giá trị hoàn lại. 

                                                                                                                                                                     Ngày: __________/_________/__________ 
Bên xin tạm ứng (Bên mua bảo hiểm) ký tên (đóng dấu nếu là pháp nhân)                                                                   
(Bên  mua bảo hiểm phải đích thân ký và chữ ký phải hoàn toàn trùng khớp với chữ ký trong đơn yêu cầu bảo hiểm, pháp nhân  phải đóng dấu khớp với mẫu dấu đã lưu)     
  

 

 

Họ tên: …………………………………………………… 
(viết chữ thường) 

 
Người đồng ý (Người được bảo hiểm) ký tên                                                                                                            Chữ ký người đại diện pháp luật 
(Người được bảo hiểm phải đích thân ký và chữ ký phải hoàn toàn trùng khớp với chữ ký trong đơn yêu cầu bảo hiểm,                (Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi phải do người đại diện pháp luật ký tên xác nhận) 

dưới 12  tuổi có thể để người đại diện pháp luật ký thay)                                                                                                                                                                         

        

                                                                                                                                                           Họ tên: ……………………………………………... 

Họ tên: ……………………………………………………                                                              (viết chữ thường) 
(viết chữ thường)                                                                                                                      (mối quan hệ với người được bảo hiểm:………………………)                                                                           
 

 

Phần 
xác 

nhận 
của 

nhân 
viên 

đại lý 

Tôi xin xác nhận những thông tin trên đây do chính Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người đại diện trước pháp luật ký tên chứng 

thực. Nếu có điều gì không đúng sự thật, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chữ ký nhân viên đại lý  

                                                                Mã đơn vị kinh doanh: _______________________Mã nhân viên đại lý:_____________________ 

                                                                Điện thoại di động: __________________________Điện thoại cố định: _____-________________ 

Họ tên: …………………………………………… 

(viết chữ thường) 

Mã số hợp đồng  Số điện thoại  

Bên mua bảo hiểm  Người được bảo hiểm  

Nhân viên thẩm định  Nhân viên thực hiện  

Số tiền thực nhận (Actual Payment Amount): ____________________________________VNĐ               

Bằng chữ (In words): _______________________________________________________________________________________________đồng chẵn 

※ Nếu chưa lựa chọn phương thức thanh toán và không có văn bản hướng dẫn nào khác, thì sẽ dùng tiền mặt. Quy định chỉ trả tiền cho bên mua 

bảo hiểm. 

□  Tiền mặt (Cash)                                                                                                       □  Nộp phí bảo hiểm (Internal Transfer)  

Mã số giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm: ____________________________         Mã số hợp đồng: ____________________ 

Mã số thuế Bên mua bảo hiểm (nếu là pháp nhân): _________________________                                                                                                  

□  Chuyển khoản (Bank Transfer)   

Ngân hàng/ Bưu điện: ____________________________Chi nhánh/ Chi cục: ____________________Số tài khoản: ______________________ 
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ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT KHI TẠM ỨNG GIÁ TRỊ HOÀN LẠI 

Trên cơ sở sử dụng giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm làm bảo lãnh, Bên mua bảo hiểm đề nghị được tạm ứng giá trị hoàn lại theo 

hợp đồng với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (dưới đây viết tắt là Công ty bảo hiểm) và đồng ý tuân theo quy định của các điều 

khoản dưới đây:  

 

1. Thời gian tạm ứng giá trị hoàn lại được tính từ ngày Công ty bảo hiểm chuyển tiền tạm ứng cho đến khi hợp đồng bảo hiểm này 

chấm dứt. (Bên đề nghị tạm ứng giá trị hoàn lại có thể hoàn trả toàn bộ hoặc hoàn trả từng phần cả gốc lẫn lãi bất cứ lúc nào trong 

thời gian tạm ứng) 

2. Mức tiền tạm ứng giá trị hoàn lại phải nằm trong phạm vi giá trị hoàn lại của hợp đồng tại thời điểm xin tạm ứng. Căn cứ vào đặc 

điểm khác nhau của các sản phẩm bảo hiểm, số tiền cao nhất có thể tạm ứng của các sản phẩm như sau: Nếu số tiền tạm ứng đề nghị 

lần này cao hơn mức tạm ứng cao nhất trong quy định của công ty, thì Công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào mức tạm ứng cao nhất đó để 

làm hạn mức cho tạm ứng (Với sản phẩm truyền thống hạn mức cao nhất có thể cho tạm ứng bằng 80% giá trị hoàn lại khi hủy 

ngang hợp đồng). 

3. Lãi suất của lần tạm ứng này sẽ tính theo lãi suất quy định của Công ty bảo hiểm. 

4. Căn cứ vào biến động về lãi suất của thị trường, công ty có thể điều chỉnh lãi suất tích lũy. Các tỷ lệ lãi suất và thời gian áp dụng sẽ 

được công bố trên website của công ty. 

5. Đối với những trường hợp khi tiến hành tạm ứng giá trị hoàn lại mà vẫn chưa trả hết cả nợ gốc lẫn lãi của khoản tạm ứng trước, Bên 

mua bảo hiểm đồng ý khấu trừ từ hạn mức tiền tạm ứng cao nhất của hợp đồng để hoàn trả cả gốc lẫn lãi của khoản tạm ứng trước, 

gốc và lãi của khoản tiền đóng phí tự động bằng tạm ứng, hoặc các khoản còn thiếu khác, số tiền còn lại sau khi được Công ty bảo 

hiểm thẩm định lần cuối là mức tiền tạm ứng có hiệu lực, tiền lãi của khoản tạm ứng có hiệu lực này sẽ được tính theo quy định ở 

điều 3 và 4.  

6. Công ty bảo hiểm sẽ cho tạm ứng với số tiền thực tế là số dư còn lại sau khi đã khấu trừ các khoản cần phải nộp khác theo chỉ định của 

khách hàng.   

7. Lãi sẽ được tính theo lãi suất đơn. Đối với những trường hợp đã qua ngày kỷ niệm hợp đồng mà vẫn chưa trả lãi của khoản 

tạm ứng giá trị hoàn lại, thì công ty bảo hiểm sẽ gộp phần lãi này vào khoản tiền gốc đã cho tạm ứng để tính lãi kép.  

8. Thanh toán các khoản nợ bảo hiểm theo thứ tự như sau:  1. Tiền tạm ứng gốc     2. Lãi 

9. Khi các khoản tạm ứng giá trị hoàn lại chưa được hoàn trả, nếu công ty bảo hiểm chi trả các khoản như lợi ích bảo hiểm, tiền thường 

niên, giá trị hoàn lại hoặc các khoản tiền khác theo bộ hợp đồng bảo hiểm thì trước khi chi trả công ty sẽ tự động khấu trừ toàn bộ 

hoặc một phần khoản nợ cả gốc lẫn lãi. Trong trường hợp hợp đồng giảm số tiền bảo hiểm hoặc thay đổi thành hợp đồng bảo hiểm 

khác, Công ty bảo hiểm cần phải tính lại số tiền có thể cho tạm ứng, nếu số tiền gốc và lãi của khoản tiền tạm ứng chưa trả vượt quá 

số tiền có thể cho tạm ứng sau khi tính lại, bên mua bảo hiểm phải thanh toán phần chênh lệch theo thông báo của công ty. Nếu hợp 

đồng bảo hiểm này thay đổi với hình thức dừng nộp phí bảo hiểm và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm thì công ty bảo 

hiểm sẽ khấu trừ cả gốc và lãi của khoản tạm ứng chưa trả mà không cần thông báo. 

10. Trường hợp bên tạm ứng giá trị hoàn lại không trả lãi theo điều kiện của Cam kết này, thì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm 

sẽ bị dừng lại khi khoản tạm ứng cả gốc lẫn lãi chưa được trả vượt quá giá trị hoàn lại. Trong trường hợp này, để khôi phục 

hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, bên tạm ứng giá trị hoàn lại phải thanh toán hết các khoản nợ cả gốc lẫn lãi trong hợp đồng bảo hiểm. 

 

Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản cam kết trên. 

Bên mua bảo hiểm 

 

 

Họ tên: ………………………………… 


