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GIẤY YÊU CẦU 

BẢO HIỂM TÀI SẢN 

Giấy yêu cầu bảo hiểm và bản kê khai này là cơ sở của hợp đồng giữa Người yêu cầu bảo hiểm cũng là 

Người được bảo hiểm và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV). Người yêu cầu bảo hiểm 

sẽ phải chỉ rõ trong giấy yêu cầu bảo hiểm đầy đủ và trung thực những thông tin mà họ biết và lẽ ra phải  

biết, bằng không hợp đồng bảo hiểm phát hành theo đây sẽ bị mất hiệu lực (Điều 18, Mục 2b, Chương II, 

 Luật kinh doanh bảo hiểm) 

 

I. Thông tin chung 

1.    Tên và địa chỉ Người yêu cầu bảo hiểm/Người được bảo hiểm (Đầy đủ): ............................................ 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................  

2.    Tên và địa chỉ Người thụ hưởng (Đầy đủ): ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

3.    Địa điểm được bảo hiểm ....................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

4. Loại tài sản được yêu cầu bảo hiểm: Là tài sản hữu hình thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm bao 

gồm cả những tài sản thuê mướn hay tài sản của các bên khác mà Người được bảo hiểm có trách 

nhiệm gìn giữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài sản sau đây 

Văn phòng  Nhà máy  Nhà kho  Nhà riêng  Máy móc thiết bị văn phòng 

Máy móc thiết bị sản xuất         Hàng hóa lưu kho  Loại khác (ghi rõ) .................... 

5. Ngành kinh doanh: ............................................................................................................................... 

6. Thời hạn bảo hiểm: …………. tháng từ ………..giờ………. đến ………….. giờ ............................ 

 

II. Phạm vi bảo hiểm 

Loại hình bảo hiểm (đề nghị đánh dấu vào các ô loại hình yêu cầu được bảo hiểm) 

1. Cháy, Nổ bắt buộc 

2. Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 

 Rủi ro chính: 

 A. Cháy; 

 Rủi ro phụ (đề nghị đánh dấu vào các ô rủi ro yêu cầu được bảo hiểm): 

 B. Nổ; 

 C. Máy bay và Các phương tiện trên không 

rơi vào; 

 D. Bãi công đình công, Bạo động; 

 E. Hành động cố ý 

 F. Động đất, Núi lửa phun; 

 G. Giông, Bão; 

 H. Giông, Bão, Lụt; 

 I. Nước tràn ra từ bể chứa; 

 J. Đâm va do xe cộ hay động vật 

3. Mọi rủi ro tài sản   

IV. Chi tiết số tiền được bảo hiểm (Nếu không ghi rõ, xin kèm theo bảng danh mục tài sản) 

A. Thiệt hại vật chất 

Chi tiết Số tiền bảo hiểm 

1. Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo: ................................................................ 
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2. Máy móc, Thiết bị sản xuất: ................................................................................ 

3. Thiết bị văn phòng/Vật dụng khác: ................................................................................ 

4. Đồ đạc cố định: ................................................................................ 

5. Hàng hóa lưu kho: ................................................................................ 

6. Chi phí chữa cháy (Nếu yêu cầu): ................................................................................ 

7. Chi phí dọn dẹp hiện trường (Nếu yêu cầu) ................................................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . 

Tổng cộng ................................................................................ 

B.Gián đoạn kinh doanh 

1. Lợi nhuận gộp: ................................................................................ 

2. Lương: ................................................................................ 

3. Chi phí kiểm toán: ................................................................................ 

Tổng cộng ................................................................................ 

V. Những thông tin khác 

1. Có hợp đồng bảo hiểm tài sản tương tự còn hiệu lực với BHV hoặc các Công ty Bảo hiểm khác 

không? Có  Không 

Nếu có, nêu rõ tổng giá trị và tên Công ty Bảo hiểm: ......................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

2. Bạn đã từng có một yêu cầu hoặc một tái tục bị từ chối chưa hoặc hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ, 

hoặc sự tái tục được yêu cầu ở tỷ lệ phí cao hơn? Có  Không 

Nếu có, nói rõ tên của Công ty bảo hiểm đó và chi tiết của mỗi trường hợp: 

............................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................................................. . 

3. Đã từng có tổn thất do các rủi ro mà bạn yêu cầu bảo hiểm chưa? Có  Không 

Nếu có, ghi chi tiết:  ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Cam kết 

 h ng tôi cam kết rằng tất cả các chi tiết cung cấp cho bản câu h i và yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và 

trung thực mà ch ng tôi c  được.  h ng tôi cũng đồng   rằng bản câu h i và yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở 

và là b  ph n không tách rời hợp đồng giấy ch ng nh n bảo hiểm được cấp liên quan đến các rủi ro trên. 

 h ng tôi đồng   và th a thu n rằng, Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm ph  hợp v i điều khoản của hợp 

đồng giấy ch ng nh n bảo hiểm và ch ng tôi-Người được bảo hiểm, dư i bất k  hình th c nào cũng không 

đưa ra bất k  khiếu nại nào khác v i những yêu cầu của ch ng tôi. Người bảo hiểm tiếp nh n các thông tin 

trên hoàn toàn tin tưởng và phải cam kết giữ bí m t tuyệt đ i. 

................... ngày ...... tháng năm 20 

Người yêu cầu 
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Sơ đồ phác thảo / thông tin bổ sung 

Xin cung cấp sơ đồ phác thảo và thông tin bổ sung nếu cần thiết 
 

 

 


