Địa chỉ trụ sở chính:
Tầng 15, tòa nhà REE Tower
Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-28-39435678
Fax: +84-28-39435363

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM - BẢNG BÁO GIÁ
BẢO HIỂM KẾT HỢP XE CƠ GIỚI
Hiệu lực báo giá: Tối đa 30 ngày với điều kiện không vượt quá thời điểm 03 ngày làm việc trước ngày hiệu lực bảo hiểm và không xảy ra
tổn thất trước ngày cấp đơn.
Số đơn tái tục:

Mã báo giá:

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Người được bảo hiểm

:

Địa chỉ liên hệ

:

Email

:

MST:

Tel:

THÔNG TIN XE ĐƯỢC BẢO HIỂM
Hiệu xe/ Model xe

:

Dung tích/Trọng tải :

Năm sản xuất

:

Số chỗ :

Biển số đăng ký

:

Mục đích sử dụng :

Số khung

:

Số máy :

Giá trị xe

:

GTTT ước tính :

BẢNG TÍNH PHÍ BẢO HIỂM
PHẦN 1 - BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC
Thời hạn bảo hiểm:

Từ ngày

PHÍ BẢO HIỂM
đến :

:

Thiệt hại về người

: VNĐ

/ người

Thiệt hại về tài sản

: VNĐ

/ vụ

Tổng : VNĐ
10% VAT : VNĐ
Tổng phí : VNĐ

PHẦN 2 - BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN
Thời hạn bảo hiểm:

Từ ngày

PHÍ BẢO HIỂM
đến :

:

2.1 - Bảo hiểm Thiệt hại vật chất xe
Số tiền Bảo hiểm

: VNĐ

Mức khấu trừ

: VNĐ

Tỷ lệ phí
%
500,000

/ mỗi tổn thất
Tổng phí : VNĐ

2.2 - Bảo hiểm TNDS Tự nguyện
Thiệt hại về người

: VNĐ

/ người

Thiệt hại về tài sản

: VNĐ

/ vụ

Mức trách nhiệm tối đa : VNĐ

/ vụ
Tổng phí : VNĐ

2.3 - Bảo hiểm Tai nạn Lái/Phụ xe và người ngồi trên xe
Số tiền BH / Người

: VNĐ

Số người được BH

:

Phí Bảo hiểm / Người

: VNĐ
Tổng phí : VNĐ
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2.4 - Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự tự nguyện của chủ xe đối với
hàng hóa vận chuyển trên xe
Mức trách nhiệm bảo hiểm/ tấn

: VNĐ

Hạn mức trách nhiệm/ vụ

: VNĐ
Tổng phí : VNĐ

2.5 - Phạm vi Bảo hiểm mở rộng
.................................................................................................................

: VNĐ

.................................................................................................................

: VNĐ

.................................................................................................................

: VNĐ

Điều khoản cam kết thanh toán phí bảo hiểm - 30 Ngày (Đối với BH tự
nguyện)
Điều khoản tự động khôi phục hiệu lực bảo hiểm

: VNĐ
: VNĐ
Tổng phí : VNĐ

Phí bảo hiểm tự nguyện (trước thuế): VNĐ
10% VAT (Không bao gồm phần 2.3): VNĐ
Tổng phí bảo hiểm tự nguyện: VNĐ
Tổng phí bảo hiểm thanh toán (1)+(2)

VNĐ

Mức khấu trừ là số tiền mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất. Công ty bảo hiểm chỉ có trách nhiệm đối với giá
trị tổn thất còn lại sau khi trừ mức khấu trừ đó.
Bảo hiểm dưới giá trị: nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn tổng giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, thì Người được
bảo hiểm sẽ phải tự gánh chịu phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị hoặc trách nhiệm bồi thường của FUBON sẽ bằng giá trị
Thiệt hại nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ này
được áp dụng riêng rẽ với từng hạng mục tài sản theo Đơn bảo hiểm này.
* Lưu ý:

1. Công ty Bảo hiểm Fubon (Việt nam) bảo lưu quyền đồng ý cấp (hay không cấp) Hợp đồng Bảo hiểm sau khi nhận được hình ảnh
của xe cơ giới có yêu cầu được bảo hiểm.
2. Fubon (Việt Nam) bảo lưu quyền cấp lại báo giá nếu có bất cứ tổn thất nào xảy ra sau ngày cấp báo giá.
3. Nếu thay đổi mục đích sử dụng xe, khách hàng cần thông báo ngay cho Fubon trong vòng 10 ngày để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm.

Chúng tôi, Người Được Bảo Hiểm (hoặc Bên mua bảo hiểm), xác nhận đã được giải thích đầy đủ và hiểu về Cơ sở khai báo Số tiền bảo hiểm,
các Mức miễn thường, Bảo hiểm dưới giá trị và mọi thuật ngữ, điều kiện và điều khoản khác liên quan đến báo giá này.
CHÚNG TÔI/TÔI BẰNG GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM NÀY TUYÊN BỐ VÀ ĐOAN KẾT RẰNG những câu trả lời/thông tin trên về mọi phương diện
là chính xác và đúng sự thật và Chúng tôi/Tôi không che giấu bất cứ một thông tin nào có thể gây ảnh hưởng đến quyết định chấp thuận Giấy
yêu cầu bảo hiểm này. Chúng tôi/Tôi đồng ý rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm này cùng với những cam đoan nói trên sẽ là cơ sở của Hợp đồng
bảo hiểm giữa Chúng tôi/Tôi và Công ty. Chúng tôi/Tôi cũng chấp thuận Hợp đồng bảo hiểm của Công ty theo các điều khoản, các loại trừ và
điều kiện được thể hiện, được sửa đổi bổ sung hoặc được đính kèm theo Hợp đồng bảo hiểm đó.
Người Yêu cầu BH/ Người Được BH
Ký xác nhận - Ngày:
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Nhân viên/ Đại lý
Ký xác nhận - Ngày:
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