
 
 

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM 
 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG 

Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
   
Đề nghị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) nhận bảo hiểm xe cơ giới dưới đây trên cơ sở 

những thông tin và yêu cầu bảo hiểm sau: 

Tên Người được bảo hiểm: ……………………………………………………………………………… 

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại ......................................... Fax ....................................... Mã số thuế ................................ ……. 

Tài khoản Ngân hàng số: .................................................................................................................. ……. 

I.   Thông tin chi tiết xe ô tô : 

1.   Biển kiểm soát :  7.  Năm sản xuất :  

2.   Số khung :  8.  Loại xe :  

3.   Số máy :  9.  Trọng tải :  

4.   Nhãn hiệu :  10.  Số chỗ ngồi :  

5.   Dung tích máy :  11. Giá trị thị trường :   VNĐ 

6.  Màu sơn :  12.  Xe kinh doanh   Xe không kinh doanh    

II.   Yêu cầu bảo hiểm : 

Loại hình bảo hiểm Mức trách nhiệm bảo hiểm/số tiền bảo hiểm 

1. Trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ XCG 
Về người :  tr.đ/ng/vụ 

Về tài sản :  tr.đ/vụ 

2. Trách nhiệm dân sự tự nguyện đ/v hành khách 
Số người :   

MTN :  tr.đ/ng/vụ 

3. Trách nhiệm dân sự đ/v hàng hóa  
Trọng tải :  tấn 

MTN :  tr.đ/tấn 

4. Tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe 
Số người :   

MTN :  tr.đ/ng/vụ 

5. Bảo hiểm vật chất xe Số tiền bảo hiểm :  

6. Thời hạn bảo hiểm :  Từ ngày …./…../ 20….. đến ngày …./…../ 20…. 

7. Điều khoản bổ sung :  ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

Cam kết: Tôi xin cam kết rằng những kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực. 

Tôi hiểu và thỏa thuận rằng, BHV chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm  

của Quy tắc bảo hiểm được áp dụng. 

 ………,  ngày …. tháng …. năm 20….. 

 Người yêu cầu bảo hiểm 

XCG.GYC 


