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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM 
Sản phẩm BH Bệnh ung thư 

(Giấy yêu cầu bảo hiểm là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm) 

 

Trách nhiệm của Bên mua  bảo hiểm:  

─ Đọc kỹ ghi chú dưới đây trước khi điền vào Giấy Yêu cầu Bảo hiểm (GYCBH). 

─ Khai báo cho Công ty bảo hiểm toàn bộ những thông tin đã biết liên quan đến tình trạng 

sức khỏe tại thời điểm mua bảo hiểm để Công ty bảo hiểm quyết định chấp nhận hay 

không chấp nhận yêu cầu tham gia bảo hiểm . Thông tin trên GYCBH phải do Người 

được bảo hiểm (NĐBH) kê khai và ký xác nhận.  

─ Khai báo các thông tin trước khi mở rộng, thay đổi một Hợp đồng bảo hiểm.  

─ Trường hợp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo mọi thông tin, Công ty bảo 

hiểm có toàn quyền giảm trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ đối với khiếu nại Hợp 

đồng này. Nếu việc không khai báo nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm, Công ty bảo hiểm 

có quyền hủy/ vô hiệu hóa Hợp đồng bảo hiểm ngay từ ngày bắt đầu có hiệu lực. 

 

1. THÔNG TIN VỀ BÊN MUA BẢO HIỂM 

Họ và tên  Ngày tháng năm 

sinh 

       /          / 

Địa chỉ liên hệ  Số CMND/CCCD  

Email   Số điện thoại  

 

2. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Họ và tên  Ngày tháng năm 

sinh 

       /          / 

Quan hệ với người YCBH  Số CMND/CCCD  

Giới tính  Số điện thoại  

Địa chỉ liên hệ  Email  

 

3. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THỤ HƯỞNG BẢO HIỂM 

Họ và tên  Số CMND/CCCD  

Quan hệ với NĐBH  Số điện thoại  

Địa chỉ liên hệ  Email  

 

4. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE 

 Trước khi tham gia bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm đã từng 

được bất kỳ cơ sở y tế hay nhân viên y tế nào xác định: 

4.1. Mắc bệnh ung thư:   □ CÓ     □ KHÔNG 

4.2. Đã từng bị đột quỵ:   □ CÓ     □ KHÔNG 

4.3. Bị suy thận mạn giai đoạn 4 trở lên; hoặc bị biến chứng của tiểu đường; hoặc bị suy tim độ 

3 trở lên; hoặc bị bệnh động mạch vành:      

    □ CÓ     □ KHÔNG  

 

* Đối với Hợp đồng bảo hiểm có từ 100 Người được bảo hiểm trở lên đều là cán bộ, nhân 

viên của Bên mua bảo hiểm và có số tiền bảo hiểm giống nhau, Bên mua bảo hiểm không 
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phải thực hiện khai báo mục 2, 3 và 4 nêu  trên mà sẽ thực hiện khai báo theo mẫu Danh 

sách Người được bảo hiểm đính kèm. 

 

5. LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM  

Quyền lợi bảo hiểm chính 

Số tiền bảo hiểm yêu cầu:  

 

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung (lựa chọn tham gia hoặc không): 

Quyền lợi tử vong do đột quỵ    □ CÓ THAM GIA  □ KHÔNG THAM GIA 

Số tiền bảo hiểm yêu cầu:  

 

Thời hạn bảo hiểm: từ       /      /         đến         /       /    

 

 

Cam kết của Người mua  bảo hiểm 

─ Tôi và (tất cả những) Người được bảo hiểm cam đoan rằng hiện tại chúng tôi hoàn toàn 

khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần.  

─ Tôi cam đoan rằng tất cả những lời khai trên là đúng sự thật.  

─ Tôi đồng ý sẽ thông báo cho Công ty bảo hiểm về bất kỳ sự thay đổi và đồng ý rằng Giấy 

yêu cầu bảo hiểm sẽ là cơ sở của Hợp đồng giữa tôi và Công ty bảo hiểm. 

─ Tôi đã được Công ty bảo hiểm giải thích tất cả các điều kiện điều khoản của Giấy chứng 

nhận bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm. Tôi đã hiểu và đồng ý với tất cả 

các điều khoản điều kiện đó và sẽ nộp phí bảo hiểm đầy đủ đúng quy định. 
 

.............. , ngày ............. tháng ............. năm ................  

Người mua  bảo hiểm               Người được bảo hiểm  

(ký và ghi rõ họ tên)                     (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Phần phê duyệt của Công ty bảo hiểm 

□ Chấp nhận bảo hiểm   

□ Từ chối nhận bảo hiểm do khách hàng đã có tiền sử được xác định mắc bệnh ung thư, đột quỵ 

hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác. 

 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

 

STT Người được bảo hiểm Người thụ hưởng Xác 

nhận 

của 

NĐBH 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Số 

CMND/ 

CCCD 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Số 

CMND

/ 

CCCD 

Quan 

hệ với 

NĐBH 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

…          

          

* Trường hợp Người được bảo hiểm chỉ định Người thụ hưởng thì bắt buộc phải có sự đồng ý 

và ký xác nhận bởi Người được bảo hiểm đó vào cột cuối cùng. 


