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Mã hợp đồng: □□□□□□□□□□ 

Bên mua bảo hiểm:   ______________________________ 

Người được bảo hiểm: ______________________________ 

Người đề nghị: _____________________________________ Ngày sinh: ___/___/____Giấy tờ tùy thân số: _____________ 

Địa chỉ: ___________________________________________ Di động: ________________ Cố định: ___________________ 

 

Quyền lợi yêu cầu thanh toán Số tiền yêu cầu thanh toán 

 □ Tiền chênh lệch lãi suất  ___________________________________________  (tối thiểu 300.000 VND) 

 □ Quyền lợi chi phí sinh hoạt  ___________________________________________ 

 □ Quyền lợi tiền mặt định kỳ  ___________________________________________ 

 □ Quyền lợi đáo hạn  ___________________________________________ 

 Tổng số tiền:  _____________________________________________________ 

 Bằng chữ：________________________________________________________ 

◎ Ghi rõ số tiền bằng chữ, nếu có sửa đổi, vui lòng viết lại đơn yêu cầu. 

◎ Nếu không ghi số tiền yêu cầu, công ty sẽ thanh toán số tiền tối đa của quyền lợi được hưởng. 

 
Phương thức thanh toán (Nếu chưa lựa chọn phương thức thanh toán và không có hướng dẫn nào khác, sẽ thanh toán “Tiền mặt”） 

□  Lĩnh tiền mặt (Từ 10 triệu VNĐ trở lên, không áp dụng phương thức này)                                                                         

□  Chuyển khoản (Cần chỉ định tài khoản của Người thụ hưởng) 

 Chủ tài khoản: ________________________________  Số tài khoản: ____________________ 

 Tại ngân hàng _________________________________  Chi nhánh:  ____________________ 

□  Đóng phí cho hợp đồng số _______ 
 

Ghi chú：1.Nếu chuyển khoản, cần đính kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài khoản. Nếu không cung cấp giấy tờ chứng minh, công ty sẽ căn cứ theo thông 
tin ghi trên Đơn này. 
2. Nếu điền thông tin tài khoản bị sai dẫn đến sai sót trong việc chuyển khoản, sẽ do Người lĩnh tiền và Bên mua bảo hiểm chịu trách nhiệm, đồng thời được coi 

rằng đã nhận khoản tiền trên từ phía công ty và không có tranh chấp về sau. 
3. Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của hợp đồng được chuyển đến phải là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng này. 

  Chữ ký Người đề nghị               Chữ ký Người đại diện pháp luật               

                                  (Trong trường hợp người thụ hưởng dưới 18 tuổi) 

                                    

 

   

Họ tên：_________________________________      Họ tên：_________________________________               

Ngày:_________________        

    

 

Phần 

xác 

nhận 

của 

nhân 

viên 

đại lý 

Tôi xin xác nhận những thông tin trên đây do chính Bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng quyền lợi, 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 đại lý：              

                                   Điện thoại di động：         Điện thoại cố định：                  

 

Họ tên：       __                                                                                                   

 
 

Nhân 

viên thụ 

lý 

  

Nhân viên 

thẩm định 
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DANH MỤC TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP KHI YÊU CẦU THANH TOÁN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

1. Đối với yêu cầu thanh toán Quyền lợi tiền mặt định kỳ, tiền chênh lệch lãi suất, quyền lợi chi phí sinh hoạt, người yêu cầu 

cần cung cấp các giấy tờ sau, gửi kèm “Đơn yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm”: 

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (CMND/CCCD) còn hiệu lực của Người thụ hưởng quyền lợi/hoặc Bên mua bảo 

hiểm nếu lĩnh nhận tiền chênh lệch lãi suất; 

- CMND/CCCD còn hiệu lực của Người nhận tiền (nếu ủy quyền lĩnh nhận); 

- Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền lĩnh nhận số tiền lớn hơn 2 triệu đồng, Giấy ủy quyền cần có xác nhận của Chính 

quyền địa phương. Số tiền lớn hơn 20 triệu đồng, không được ủy quyền); 

- Giấy tờ chứng minh tài khoản (như bản sao tài khoản ngân hàng hoặc biên lai giao dịch thẻ…) có số tài khoản ngân hàng và 

tên chủ tài khoản rõ ràng, nếu lĩnh nhận qua chuyển khoản ngân hàng.    

 

 

2. Đối với yêu cầu thanh toán Quyền lợi đáo hạn hợp đồng, người yêu cầu cần cung cấp các giấy tờ sau, gửi kèm “Đơn yêu cầu 

thanh toán quyền lợi bảo hiểm”: 

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (CMND/CCCD) còn hiệu lực của Người thụ hưởng quyền lợi đáo hạn; 

- Quyển hợp đồng bảo hiểm (bản gốc) 

- CMND/CCCD còn hiệu lực của Người nhận tiền (nếu ủy quyền lĩnh nhận); 

- Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền lĩnh nhận số tiền lớn hơn 2 triệu đồng, Giấy ủy quyền cần có xác nhận của Chính 

quyền địa phương. Số tiền lớn hơn 20 triệu đồng, không được ủy quyền); 

- Giấy tờ chứng minh tài khoản (như bản sao tài khoản ngân hàng hoặc biên lai giao dịch thẻ…) có số tài khoản ngân hàng và 

tên chủ tài khoản rõ ràng, nếu lĩnh nhận qua chuyển khoản ngân hàng.       

  

 

 Mọi thắc mắc, xin liên hệ: 

 Trung tâm dịch vụ khách hàng Hà Nội              Điện thoại: 024-62827887    Thời gian phục vụ: 8:30~16:30 

  Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

 Trung tâm dịch vụ khách hàng Hồ Chí Minh       Điện thoại: 028-39296818    Thời gian phục vụ: 8:30~16:30 

  Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh  


