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Mẫu biểu MB01-0547/QĐ-PHH 

 

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM 
Sản phẩm BH An ninh mạng 

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

đồng bảo hiểm/ Chứng nhận 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 trung thực cho Công ty bảo hiểm toàn bộ những thông tin đã biết liên quan đến 

tình trạng tài khoản, thẻ ngân  hàng,  tại thời điểm mua bảo hiểm. Thông tin trên GYCBH 

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

─ 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 

bảo hiểm/ Chứng nhận bảo hiểm 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/ Chứng nhận 

bảo hiểm ngay từ ngày bắt đầu có hiệu lực. 

 

1. THÔNG TIN VỀ BÊN MUA BẢO HIỂM 

Tên công ty/ Tên NĐBH  Mã số thuế  

Địa chỉ liên hệ  Số điện thoại  

Email   Số CCCD  

Số TK/ số CIF tại ngân 

hàng BIDV (nếu có) 

   

 

2. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

2.1. Đối với khách hàng là tổ chức 

Theo danh sách đính kèm 

 

Hoặc 

 

Là khách hàng VIP của BIDV thỏa mãn các điều kiện 

 

 

2.2. Đối với khách hàng cá nhân: Người được bảo hiểm là người được kê khai thông tin tại 

Mục 1 

 

3. THÔNG TIN LIÊN QUAN 

- Người được bảo hiểm hiện đang có tham gia bảo hiểm an ninh mạng cá nhân tại công ty bảo 

hiểm nào khác BIC không? 

 

□ CÓ THAM GIA  □ KHÔNG THAM GIA 

- Nếu có, vui lòng kê khai thông tin công ty bảo hiểm mà quý khách hàng đang tham gia bảo 

hiểm an ninh mạng cá nhân đó (bao gồm thông tin về số hợp đồng bảo hiểm) 

………………………………. 
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Cam kết của Người mua  bảo hiểm 

─ Bằng việc ký kết tại GYCBH này, chúng tôi/ tôi và (tất cả những) Người được bảo hiểm 

đồng ý tham gia bảo hiểm an ninh mạng cá nhân tại BIC và 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 bảo hiểm/ Chứng nhận bảo hiểm giữa tôi và 

Công ty bảo hiểm. 

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

bảo hiểm/ Chứng nhận 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. 

─ Người được bảo hiểm ủy quyền để Tổ chức tín dụng ………………..…...….. được quyền 

trích nợ tự động từ tài khoản của mình tại Tổ chức tín dụng để đóng phí bảo hiểm cho 

BIC. 
 

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

Người mua  bảo hiểm                   Người được bảo hiểm  

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

 

STT 

Người được bảo hiểm 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Số TK/ số CIF tại BIDV (nếu có) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

…     

     

 


