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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM – BẢNG BÁO GIÁ BẢO HIỂM
CHĂM SÓC SỨC KHỎE ƯU VIỆT
Đơn vịị tiền tệ

VND

Đơn bảo hiểm số
Số đơn tái tục
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO
HIỂM
Chủ hợp đồng
Người được bảo hiểm
Địa chỉ liên hệ

Bản gốc:
Bản sao:
Bản
copy:

:
:
:
THÔNG TIN BẢO HIỂM
Đến

Thời hạn bảo hiểm
: Từ
Ngày bắt đầu tham gia
:
Phạm vị địa lý
: …………………..
Điều kiện tham gia bảo hiểm : Độ tuổi tham gia bảo hiểm: Từ đủ 01 tuổi cho đến hết 70 tuổi
- Không mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, không sử dụng ma túy.
- Không bị thương tật vĩnh viễn quá 50%.
Điều khoản thanh toán phí : Phí bảo hiểm phải được thanh toán trước ngày:xx/xx/2020
Công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm trong trường hợp
phí bảo hiểm không được thanh toán đúng và đủ theo như thời hạn quy định trên trừ
khi có thỏa thuận khác.
PHẠM VI BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bảo
hiểm
cho các Quyền lợi được liệt kê dưới đây gây ra bởi các nguyên nhân không
Phạm vi bảo hiểm
:
bị loại trừ
theo điều kiện, điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm, các sửa đổi bổ sung và/hoặc các
thỏa
thuận khác đính kèm theo Hợp đồng bảo hiểm:
GÓI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE ƯU VIỆT
Hạng mục bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm
- Tử vong & thương tật vĩnh viễn do bệnh
- Tử vong & thương tật vĩnh viễn do tai nạn
- Điều trị nội trú và chi phí phẫu thuật do tai nạn, ốm đau,
bệnh tật
- Điều trị ngoại trú
- Thai sản và Sinh con
- Tử vong & thương tật vĩnh viễn khi tham gia
phương tiện giao thông công cộng
Tổng cộng:
PHÍ BẢO HIỂM

Tổng phí bảo hiểm

Phí bảo
hiểm
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CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN
Theo quy tắc bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việtnam)
Các điều khoản bổ sung
1
2
3
4
5
6

Điều khoản loại trừ chiến tranh và nội chiến (LRMA G51)
Điều khoản bổ sung loại trừ khủng bố
Điều khoản loại trừ và hạn chế do lệnh cấm vận
Điều khoản loại trừ các rủi ro về chính trị
Điều khoản tự động phục hồi hiệu lực đơn bảo hiểm
Điều khoản bảo đảm thanh toán phí – 30 ngày
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THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE
Có người được bảo hiểm nào trong danh sách YCBH trên đang theo dõi hoặc điều trị thương tật, bệnh tật
không?

Có
Khôn
g

Có bất kỳ người nào trong danh sách người được bảo hiểm đang mắc một trong những chứng bệnh như
Có
sau: ung thư, u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét ruột, viêm gan các
loại, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các
Khôn
hệ thống tiết niệu và đường mật, đục thủy tinh thể, bệnh lao,viêm xoang, đục thủy tinh thể, bệnh đái tháo
g
đường, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo không?
Nếu câu hỏi nào ở trên được trả lời là “có”, vui lòng cung cấp chi tiết (họ tên, loại bệnh, thời gian khám và điều trị)
CAM KẾT
Chúng tôi/ Tôi cam kết rằng những thông tin được cung cấp trong “Giấy yêu cầu bảo hiểm – Bảng báo giá” này là
hoàn toàn trung thực, chính xác và lấy làm cơ sở để đi đến quyết định chấp thuận và thực hiện hợp đồng bảo
hiểm giữa Chúng tôi/ Tôi và Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt nam) theo các điều khoản, điều kiện của quy
tắc bảo hiểm Sức khỏe và tai nạn con người.
Nếu những thông tin cung cấp trên là sai sự thật Công ty bảo hiểm có quyền từ chối một phần hay toàn
bộ trách nhiệm bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.
Chúng tôi/ Tôi cũng cam kết sẽ thông báo cho Công ty bất cứ thay đổi nào liên quan đến “Giấy yêu cầu bảo hiểm –
Bảng báo giá” và thực hiện thanh toán phí theo đúng thời hạn quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.
Chữ ký người được bảo hiểm:
Chữ ký môi giới/ Đại lý

Được duyệt bởi:
Ngày duyệt
Ngày:
Ngày:
Fubon bảo lưu quyền cấp hợp đồng bảo hiểm sau khi nhận được Thông tin về tình trạng sức khỏe.
Phần dành riêng cho công ty bảo hiểm
Tổng
Trưởng
Giám đốc
Giám đốc
phòng

Nhân viên
thẩm định

Tái

Kiểm tra

Nhập đơn

Nhân viên
phụ trách

Môi giới/
Đại lý

