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Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678    

Giấy Yêu cầu Bảo hiểm  

Bảo hiểm Trách nhiệm Pháp lý Ô nhiễm Môi 

trường™  

Thông báo Quan trọng     
Bảo hiểm trên cơ sở Phát sinh Khiếu nại và theo 
Thông báo   

Hợp đồng bảo hiểm này được phát hành trên cơ sở 

phát sinh khiếu nại và theo thông báo. Điều này có 

nghĩa là hợp đồng bảo hiểm này chỉ bảo hiểm cho các 

Khiếu nại (như được định nghĩa) lần đầu tiên được 

đưa ra chống lại Quý Khách hàng trong Thời hạn Hợp 

đồng (như được định nghĩa) và được thông báo cho 

công ty bảo hiểm bằng văn bản trong Thời hạn Hợp 

đồng. Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho bất 

kỳ Khiếu nại nào được đưa ra chống lại Quý Khách 

hàng trong Thời hạn Hợp đồng nếu vào bất kỳ thời 

điểm nào trước khi bắt đầu Thời hạn Hợp đồng, Quý 

Khách hàng đã biết về các sự việc có thể làm phát sinh 

các Khiếu nại được đưa ra chống lại Quý Khách hàng, 

hoặc nếu các điều kiện Ô nhiễm làm phát sinh Khiếu 

nại chống lại Quý Khách hàng đã tồn tại trước Ngày 

Hồi tố được quy định trong Bảng Tóm tắt Hợp đồng 

Bảo hiểm.  

Nghĩa vụ Tiết lộ Thông tin của Quý Khách hàng  

Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, trước khi Quý Khách 

hàng ký kết một hợp đồng bảo hiểm với một công ty 

bảo hiểm, Quý Khách hàng có nghĩa vụ phải tiết lộ cho 

công ty bảo hiểm mọi vấn đề mà Quý Khách hàng biết, 

hoặc có thể, một cách hợp lý, là phải biết, có liên quan 

đến việc công ty bảo hiểm quyết định có chấp nhận rủi 

ro bảo hiểm hay không và, nếu chấp nhận, thì trên cơ 

sở các điều khoản nào.  

Quý Khách hàng cũng có nghĩa vụ tiết lộ về các vấn 

đề đó cho công ty bảo hiểm trước khi Quý Khách hàng 

tái tục, gia hạn, thay đổi hoặc khôi phục một hợp đồng 

bảo hiểm.  

Nghĩa vụ tiết lộ thông tin của Quý Khách hàng không 

yêu cầu Quý Khách hàng phải tiết lộ các vấn đề:  

• làm giảm bớt rủi ro mà công ty bảo hiểm phải 

chịu;    
• thuộc phạm vi hiểu biết thông thường;  
• mà công ty bảo hiểm của Quý Khách hàng 

biết hoặc, trong quá trình hoạt động kinh 

doanh bình thường của mình, cần phải biết;  
• mà việc tuân thủ nghĩa vụ tiết lộ thông tin của 

Quý Khách hàng liên quan đến vấn đề đó 

được công ty bảo hiểm miễn trừ.  

Nghĩa vụ tiết lộ thông tin này tiếp tục áp dụng sau khi 

đơn yêu cầu bảo hiểm đã được hoàn tất cho đến khi 

bắt đầu Thời hạn Hợp đồng.  

Hậu quả của việc Không Tiết lộ Thông tin   

Nếu Quý Khách hàng không tuân thủ nghĩa vụ tiết lộ thông 

tin của Quý Khách hàng, công ty bảo hiểm có thể có quyền 

giảm mức trách nhiệm của công ty bảo hiểm theo hợp 

đồng liên quan đến một khiếu nại hoặc có thể chấm dứt 

hợp đồng.  Nếu hành vi không tiết lộ thông tin của Quý 

Khách hàng có tính chất gian lận, công ty bảo hiểm cũng 

có thể có quyền lựa chọn để hợp đồng vô hiệu ngay từ thời 

điểm bắt đầu.  

Thế quyền   

Hợp đồng bảo hiểm này có các quy định loại trừ hoặc giới 

hạn trách nhiệm của công ty bảo hiểm liên quan đến một 

tổn thất trong trường hợp Quý Khách hàng đã làm phương 

hại đến quyền được thế quyền của công ty bảo hiểm hoặc 

trong trường hợp Quý Khách hàng là một bên của một thỏa 

thuận có quy định loại trừ hoặc giới hạn quyền của công ty 

bảo hiểm đối với việc thu hồi tổn thất từ một bên khác. 

Bằng đơn yêu cầu bảo hiểm này, Quý Khách hàng được 

thông báo về hiệu lực của các quy định này.  

Hướng dẫn  

(a) Bên yêu cầu bảo hiểm có trách nhiệm có được 

và rà soát bất kỳ hồ sơ nào sẵn có, dù là đang 

do bên yêu cầu bảo hiểm nắm giữ hoặc đã được 

công khai, cần thiết để trả lời bất kỳ câu hỏi nào 

trong đơn yêu cầu bảo hiểm này.  
(b) Đề nghị cung cấp các văn bản và tài liệu sau đây 

cùng với bản gốc đơn yêu cầu bảo hiểm đã 

được ký và ghi ngày với tất cả các câu hỏi đã 

được trả lời đầy đủ:  

(i) Bất kỳ cuộc Khảo sát/ Kiểm tra về Môi trường 

nào được tiến hành tại (các) địa điểm trong 

vòng năm (5) năm vừa qua     

     Tài liệu gửi kèm   

       Thông tin được cung cấp dưới đây   
       Không có  

(ii) Bất kỳ thư từ liên hệ nào với Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường liên quan đến (các) địa điểm  

       Tài liệu gửi kèm   
       Thông tin được cung cấp dưới đây   
       Không có   

(c) Nếu cần thiết, có thể cung cấp thông tin được 

yêu cầu bằng cách đính kèm thêm vào Giấy yêu 

cầu này.    
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Chấp thuận  
Chúng tôi/Tôi đồng ý, và nếu chúng tôi/tôi cung cấp thông tin liên quan đến một cá nhân khác, chúng tôi/tôi cam đoan 

và đảm bảo chúng tôi/tôi được phép cung cấp các thông tin cho FUBON và cá nhân đó cũng đồng ý, để FUBON thu 

thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi/ông ấy/bà ấy (dù thông tin cá nhân đó có được theo đơn bảo 

hiểm này hoặc thông qua cách khác) và cung cấp các thông tin cá nhân đó cho: (i) các công ty trong tập đoàn FUBON; 

(ii) các đơn vị cung cấp dịch vụ, tái bảo hiểm, đại lý, phân phối, đối tác kinh doanh của FUBON (hoặc của các công ty 

trong tập đoàn FUBON); (iii) đơn vị môi giới; (iv) các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội kinh doanh, tòa án, các cơ 

quan xét xử khác cho những mục đích sau:  
a. Xử lý, đánh giá, quản trị và quản lý quan hệ của chúng tôi/ông ấy/bà ấy với FUBON;   

b. Kiểm toán, tuân thủ, điều tra và kiểm tra và giải quyết các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;   

c. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quản lý nhà nước, quy trình quản lý rủi ro và chính sách nội bộ của FUBON;   

d. Quản lý cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh doanh của FUBON;  

e. Nghiên cứu và phân tích thị trường và khảo sát sự hài lòng; và    

f. Liên hệ với chúng tôi/tôi/ông ấy/bà ấy để giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm và/hoặc tài chính và/hoặc dịch 

vụ khác của FUBON, các công ty trong tập đoàn FUBON và/hoặc đối tác kinh doanh của FUBON.   

  

     



      

Trang | 3   
  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678    

Thông tin về Bên Yêu cầu Bảo hiểm  
  

1. Người được Bảo hiểm:  
  

a. Tên Người được Bảo hiểm: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  
b. Liệt kê các công ty con hoặc các công ty khác yêu cầu bảo hiểm: ________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
c. Địa chỉ: _______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

d. Website: ______________________________________________________________________  
  

e. Doanh thu năm hiện tại: (USD/ VND) _______________________________________________  
  

2. Người được Bảo hiểm được nêu tên là một:  

     Công ty     Hợp danh  

    Liên doanh    Khác  

  

3. Liệt kê dưới đây địa chỉ của các địa điểm sẽ được bảo hiểm. Điền đầy đủ Bảng Thông tin Địa điểm 

được Bảo hiểm đính kèm đối với từng địa điểm (xem Phụ lục 1).  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
4. Mô tả cụ thể các hoạt động trong quá khứ tại (các) địa điểm được bảo hiểm, kể cả bất kỳ bãi chôn 

lấp không hoạt động hoặc đã đóng cửa hoặc các hoạt động xử lý chất thải khác:  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  



      

Trang | 4   
  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678   00 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  
5. Mô tả cụ thể việc sử dụng trong tương lai và hiện tại đối với (các) địa điểm được bảo hiểm:  

  ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
6. Mô tả đầy đủ (các) môi trường xung quanh (bao gồm dân số, cư dân, các đặc điểm địa lý/các khu 

vực môi trường nhạy cảm, các ngành công nghiệp, đường sông, …) và tính chất của các hoạt động 

kinh doanh được tiến hành tại các cơ sở liền kề với (các) địa điểm được bảo hiểm:  

   ________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  
7. Cung cấp chi tiết về việc quản lý nước ngầm và nước trên bề mặt tại (các) địa điểm (các giấy 

phép, các công tác xử lý chất thải, các chấp thuận xả nước thải, …). Cung cấp bản sao của các báo 

cáo chất lượng nước ngầm và nước trên bề mặt mới nhất nếu có.   

________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
8. Cung cấp chi tiết về việc quản lý chất lượng không khí tại (các) địa điểm (các giấy phép, các hệ 

thống xử lý, các chấp thuận xả thải, …). Cung cấp bản sao của các báo cáo chất lượng không khí 

mới nhất nếu có.  

________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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9. Chất thải có được tạo ra và quản lý tại (các) địa điểm được bảo hiểm không?   
    
   Có    Không  

  
Nếu “Có”, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phụ lục 2 đính kèm đối với mỗi địa điểm.  
  

  

  

  
10. Có bể chứa nào tại (các) địa điểm được bảo hiểm không?   

  
   Có    Không  

  
Nếu “Có”, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phụ lục 3 đính kèm đối với mỗi địa điểm.  
  

11. Việc vệ sinh (các) địa điểm được bảo hiểm hiện có được lên kế hoạch hay đang tiến hành không?  
  

  Có        Không  
  
Nếu “Có”, kế hoạch vệ sinh đã được bất kỳ cơ quan quản lý nào (chẳng hạn như Cơ quan Bảo vệ Môi 

trường) phê duyệt và chấp nhận chưa?  
  

  Có        Không  
  
Nếu “Có”, vui lòng cung cấp chi tiết:  

________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
12. Cung cấp chi tiết về (các) chương trình quản lý môi trường được thực hiện tại (các) địa điểm 

được bảo hiểm (cụ thể là các kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp, đào tạo nhân sự, kiểm tra thực 

địa, …).   

________________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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Thông tin về Khiếu nại  
LƯU Ý: Cho mục đích của Câu hỏi 13 “QUÝ KHÁCH HÀNG” bao gồm Công ty, Tổ chức, hoặc Công ty 

Hợp danh của bên yêu cầu bảo hiểm và bất kỳ Giám đốc, Cán bộ hoặc Thành viên Hợp danh nào của bên 

yêu cầu bảo hiểm. Cần tìm hiểu về tất cả nhân sự liên quan trước khi trả lời các câu hỏi sau đây.  

13.   
a. Trong năm (5) năm vừa qua, Quý Khách hàng có từng xả hoặc làm tràn chất nguy hiểm, chất 

thải nguy hiểm hoặc bất kỳ chất ô nhiễm nào khác, như được định nghĩa theo các luật hoặc 

quy định áp dụng về môi trường, mà cần phải được báo cáo không?   
  

  Có    Không  
  

Nếu “Có”, vui lòng cung cấp chi tiết:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  
b. Trong năm (5) năm vừa qua, Quý Khách hàng có từng bị truy tố, hoặc bị đe dọa truy tố hoặc 

có hiện đang bị truy tố, về bất kỳ hành vi vi phạm nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ 

việc xả bất kỳ chất nào từ (các) địa điểm được bảo hiểm ra hệ thống thoát nước, sông, biển, 

không khí hoặc đất hoặc nước ngầm không?   
  

  Có    Không  
  

Nếu “Có”, vui lòng cung cấp chi tiết:    

 _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  

  
c. Trong năm (5) năm vừa qua hoặc trong hiện tại, có khiếu nại nào chống lại Quý Khách hàng 

mà chưa được giải quyết liên quan đến việc vệ sinh, thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài 

sản, phát sinh từ việc xả vào môi trường chất nguy hiểm, chất thải nguy hiểm, hoặc chất ô 

nhiễm khác từ địa điểm hoặc các địa điểm khác do Quý Khách hàng sở hữu hoặc vận hành 

không? Nếu có, đề nghị mô tả ngắn gọn về (các) khiếu nại đó, quyết định cuối cùng về hoặc 

tình trạng hiện tại của (các) khiếu nại đó.  
  

  Có    Không  
  

Nếu “Có”, vui lòng cung cấp chi tiết:  

    _____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
  

d. Vào thời điểm ký đơn yêu cầu này, Quý Khách hàng có biết về bất kỳ sự việc hoặc tình 

huống nào có thể được dự kiến một cách hợp lý sẽ làm phát sinh một hoặc nhiều khiếu nại 

chống lại Quý Khách hàng liên quan đến việc vệ sinh môi trường hoặc ứng phó sự cố môi 

trường, hoặc về thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ việc xả chất ô nhiễm 

vào môi trường không?   
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  Có    Không  
  

Nếu “Có”, vui lòng cung cấp chi tiết:  

    _____________________________________________________________________________  

    _____________________________________________________________________________  

Tuyên bố và Chấp thuận  
Bên yêu cầu bảo hiểm tuyên bố rằng đã thực hiện tất cả các tìm hiểu cần thiết về tính chính xác của các 

câu trả lời mà bên yêu cầu bảo hiểm đưa ra trong đơn yêu cầu bảo hiểm này và xác nhận rằng các nội 

dung trình bày và thông tin trong đơn yêu cầu bảo hiểm này đều đúng và đầy đủ và không có sự việc quan 

trọng nào bị bỏ sót, trình bày sai hoặc che giấu. Bên yêu cầu bảo hiểm đồng ý rằng nếu có sự thay đổi đối 

với bất kỳ thông tin nào được đưa ra trong đơn yêu cầu bảo hiểm này trong khoảng thời gian từ ngày ký 

đơn yêu cầu bảo hiểm này cho đến ngày bắt đầu của bảo hiểm mà đơn yêu cầu bảo hiểm này có liên quan, 

bên yêu cầu bảo hiểm sẽ ngay lập tức thông báo về thay đổi đó cho công ty bảo hiểm.   

Bên yêu cầu bảo hiểm xác nhận đã nhận được Thông báo Quan trọng trong đơn yêu cầu bảo hiểm này 

và xác nhận đã đọc và hiểu rõ nội dung của Thông báo đó.   

Các bên đồng ý rằng giấy yêu cầu bảo hiểm này sẽ là cơ sở hợp đồng nếu hợp đồng bảo hiểm được phát 

hành và sẽ được đính kèm với hợp đồng bảo hiểm. Tất cả các phần trình bày bằng văn bản và tài liệu do 

bên yêu cầu bảo hiểm cung cấp cho công ty bảo hiểm cùng với đơn yêu cầu bảo hiểm này được kết hợp 

vào đơn yêu cầu bảo hiểm này theo hình thức tham chiếu và là một phần của đơn yêu cầu bảo hiểm.   

Bên yêu cầu bảo hiểm đồng ý cho FUBON thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như được quy 

định trong thông báo về quyền riêng tư của FUBON trong đơn yêu cầu bảo hiểm này và hợp đồng bảo 

hiểm. Nếu bên yêu cầu bảo hiểm đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp cho FUBON thông tin về bất kỳ cá nhân 

nào khác, bên yêu cầu bảo hiểm xác nhận rằng bên yêu cầu bảo hiểm được cho phép tiết lộ thông tin cá 

nhân của cá nhân khác đó cho FUBON và đồng thời đưa ra sự đồng ý nêu trên nhân danh bên yêu cầu 

bảo hiểm và thay mặt cho cá nhân đó.   

Việc hoàn thành & ký tên trên giấy yêu cầu bảo hiểm này không ràng buộc bên yêu cầu bảo hiểm hoặc 

công ty bảo hiểm phải hoàn thành bảo hiểm này. Để chấp nhận phạm vi bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm 

được phát hành, bên yêu cầu bảo hiểm phải chấp nhận báo phí của công ty bảo hiểm và công ty bảo hiểm 

phải có văn bản đồng ý chấp nhận bảo hiểm.  

Người ký tên dưới đây xác nhận mình được ủy quyền hoàn tất, ký và nộp đơn yêu cầu bảo hiểm 

này thay mặt cho bên yêu cầu bảo hiểm.  

Tên:   ___________________________________________________________________________  

Chức vụ:  ___________________________________________________________________________  

Chữ ký:  ___________________________________________________________________________  

Ngày:  ___________________________________________________________________________  
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Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678   00 

Phụ lục 1: Bảng thông tin Địa điểm được Bảo hiểm  
Vui lòng hoàn tất thêm các bảng thông tin cho mỗi Địa điểm được Bảo hiểm.  

Tên địa điểm:  _____________________________________________________________  

Địa chỉ:  
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Mô tả các hoạt động 

chính:  
_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Số năm hoạt động:  _____________________________________________________________  

Tên của Người liên 

hệ:  

_____________________________________________________________  

Chức vụ:  _____________________________________________________________  

Địa chỉ liên hệ:  _____________________________________________________________  

Điện thoại liên lạc:  _____________________________________________________________  

Số fax:  _____________________________________________________________  
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Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678   00 

  

Phụ lục 2: Quản lý nguyên liệu/ chất thải thô  
Vui lòng hoàn tất thêm các bảng thông tin cho mỗi Địa điểm được Bảo hiểm.  

Các loại chất thải:  ______________________________________________________  

______________________________________________________  

Các chất thải thô hoặc đã 

được xử lý:  
______________________________________________________  

______________________________________________________  

Lượng chất thải phát sinh 

hằng năm:  
______________________________________________________  

______________________________________________________  

Nhóm nguy hiểm/ Tình trạng 

pháp lý:  
______________________________________________________  

______________________________________________________  

Phương thức lưu trữ:  
______________________________________________________  

______________________________________________________  

Quản lý môi trường (ví dụ 

kiểm tra, theo dõi điện 

tử, …):  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Mô tả cách thức quản lý và 

xử lý các chất thải tại cơ 

sở:   

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

Mô tả cách thức quản lý và 

xử lý các chất thải ngoài cơ 

sở: (bao gồm tên, địa chỉ và 

mô tả về các cơ sở xử lý 

và/hoặc chuyển chất thải):  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  

______________________________________________________  
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Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 15, toà nhà REE Tower 

Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, TP. HCM 

Tel: +84-28 3943 5678   00 

  

Phụ lục 3: Bể chứa  
Vui lòng hoàn tất thêm các bảng thông tin cho mỗi Địa điểm được Bảo hiểm.  

a. Mô tả về khu vực lưu trữ bồn chứa/ phuy:   
• Có bao nhiêu bồn chứa/ phuy?   

• Dung tích của mỗi bồn chứa/ phuy?   
• Loại bồn chứa phụ nào được cung cấp?  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

b. Mô tả về các bể chứa đặt nổi:  
• Có bao nhiêu bể chứa đặt nổi  
• Dung tích của mỗi bể chứa đặt nổi?   
• Tuổi và thông tin xây dựng của mỗi bể chứa đặt nổi?   
• Loại bồn chứa phụ nào được cung cấp?  
• Có hệ thống phát hiện rò rỉ nào đang được sử dụng không?   

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  
c. Mô tả về các bể chứa đặt ngầm:   

• Có bao nhiêu bể chứa đặt ngầm  
• Dung tích của mỗi bể chứa đặt ngầm?   
• Tuổi và thông tin xây dựng của mỗi bể chứa đặt ngầm?   
• Loại bồn chứa phụ nào được cung cấp?  
• Có hệ thống phát hiện rò rỉ nào đang được sử dụng không?  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 


