
 

FORM-CLAIM-12, Issue date:  April.,1st, 2015 

THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

                                                                                          DÙNG CHO BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 

Số Hồ sơ Bồi thường:                                                   Số hợp đồng BH  

Ngày thông báo Ngày……..Tháng ……..Năm……….. Thanh toán phí BH □ Đã Thanh toán  □ Chưa TT 

Phạm vi bảo hiểm  □ Thân xe □ Mất cắp toàn bộ □ Trách nhiệm bên thứ ba □ Tài xế và Hành khách 

Người được BH  Số ĐT:  

Địa chỉ liên hệ.  

Hiệu xe / Đời xe  

Biển số đăng ký  Số máy. SK: 

Thời hạn BH  

(Ngày-Tháng-Năm) 
Từ:                     Đến:                     Năm cấp GPLX của tài xế  

Thông tin cá nhân tài xế 

□ Cũng là Người được bảo hiểm. Nếu không ,vui lòng điền thông tin bên dưới 

Tên  Số CMND  Ngày Sinh  

Nơi xảy ra tai nạn.  

Thời gian xảy ra tai nạn （Giờ/ngày /tháng /năm） 

Nguyên nhân tai nạn  

Mô tả tai nạn Sơ đồ  

hiện trường 
 

 

 

 

 

Bên thứ ba 

Thiệt hại tài sản: Tài xế                                Số CMND                     

Chủ xe                          Số xe                Số ĐT.:                        

Người bị tai nạn: Tên                                  Số ĐT.:                        

Thông tin liên quan khác: 

Công Ty Bảo hiểm FUBON (Việt Nam) căn cứ theo Hợp đồng Bảo hiểm có thể từ chối hoặc giảm số tiền bồi thường nếu Người được bảo hiểm cung cấp nội dung được 

kê khai trên không chính xác hoặc không trung thực.  

Tôi/Chúng tôi là Người được bảo hiểm, thông qua Thông báo tai nạn này đồng ý cho Tài xế nêu trên hoặc Ông/Bà ………………..……………….. đại diện cho Tôi/Chúng 

tôi tiến hành nghiệm thu và ký xác nhận Biên bản nghiệm thu, đồng thời ủy quyền cho đơn vị sửa chữa nhận số tiền bồi thường theo báo giá đã duyệt từ Fubon khi kết 

quả sửa chữa đạt yêu cầu. 

Người được bảo hiểm ký   

                     

 

Người liên hệ: 

Số ĐT：     

Email:                                                                                   

□ Bắt buộc 

□ Tự nguyện 

Trụ sở chính:  
Tầng 15 tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn 
Bơ, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel:   (84-28) 3943 5678 
Fax:  (84-28) 3943 5363 

Các hồ sơ gửi kèm: 

*Đăng ký xe  Hình ảnh hiện trường  

*Giấy phép lái xe  Biên bản Công an  

*Chứng nhận kiểm định  Các hồ sơ khác  

 GCN bảo hiểm    

(*)Các hồ sơ không thể thiếu 


