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(GIẤY TIÊU ĐỀ CÔNG TY) 

 

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN 
 

Người yêu cầu bảo hiểm: ………………………………………………………………………. 

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………………Cấp ngày……………………………………. 

Điện thoại cố định:…………………………….. Di động: ………………………………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………… 

Người thụ hưởng:………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ người thụ hưởng…………………………………………………………………………. 

Là người  Chủ sở hữu   Chủ sở hữu nhà cho thuê          Người thuê nhà 

 

Tôi đề nghị được tham gia Bảo hiểm Nhà ở tại Quý Công ty với các thông tin khai báo như sau: 
 

I. Thông tin về ngôi nhà yêu cầu bảo hiểm 
 

 Địa chỉ ngôi nhà yêu cầu bảo hiểm:……………………………………………………………. 

 Năm xây dựng: ………………… Diện tích…………………… số tầng…………………… 

Tổng diện tích sử dụng: ………………..m
2
    Năm hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng (*): ……………..... 

Là nhà                Nhà liền kề/biệt thự  Chung cư Số tầng của tòa nhà: ……………………………. …….. 

Mục đích sử dụng         Ở  Khác (nêu rõ): ………………………………….…………………… 

 Lịch sử tổn thất trong gần nhất (nếu có): …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
Thời hạn bảo hiểm: .................................Từ ………………………Đến…………............................... 

(*) Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng, đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM  

 

Mục bảo hiểm 

  
Mô tả Số tiền bảo hiểm 

Ngôi nhà   

Tài sản bên trong  
(chỉ chọn khi khách hàng tham gia 

bảo hiểm cho Ngôi nhà. Giới hạn 

bồi thường cho mỗi đồ vật là 

50.000.000VNĐ 

1.   

2.   

3.  

4.  

5.  

Tổng cộng  

Trách nhiệm cá nhân Giới hạn trách nhiệm  

 

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM  

Tôi/chúng tôi cam kết những kê khai trên đây là đúng sự thực và đầy đủ theo những gì chúng tôi biết và đồng ý 

rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm nhà tư nhân này là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm và chấp nhận các điều kiện bảo 

hiểm quy định tại Hợp đồng bảo hiểm. 

 

Người được bảo hiểm ký tên: ………………...…………………………………….Ngày………………………. 

 

 

 


