
 

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 
(Là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm) 

 

Kính gửi:  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƢƠNG 
 

Đề nghị Tổng 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 VỀ CHỦ XE 

Tên chủ xe: ......................................................................................... Số CMND/ Hộ chiếu: .............................................. 

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

Điện thoại : ........................................................................................ Fax:......................................................................... 

II. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI THỤ HƢỞNG (nếu không phải chủ xe) 

Người thụ hưởng: …………………………………………………..Số CMND/Giấy phép: ............................................... 

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

Điện thoại :   ........................................................................................ Fax:.......................................................................... 

III. THÔNG TIN VỀ XE ĐƢỢC BẢO HIỂM 

Biển kiểm soát: .............................................................. 

Số khung: ...................................... Số máy: ................... 

Mục đích sử dụng: □ Kinh doanh 

□ Không kinh doanh 

□ Khác 

Hiệu xe:...............................Kiểu xe:........................................ 

Năm sản xuất: ..................................................... 

Số chỗ ngồi: ............... Người 

Trọng tải ............................................................ Tấn 

Giá trị thị trường của xe ................................... Trđ 

 uá tr nh tham gia bảo hiểm trước: 

Nơi tham gia bảo hiểm:................................................... 

Các tổn thất trong vòng 03 năm gần đây: ............ 

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

IV. LOẠI HÌNH, PHẠM VI YÊU CẦU ĐƢỢC BẢO HIỂM 

□ 1. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới Mức bảo hiểm bắt buộc: - Đối với người: 100 trđ/người/vụ 

- Đối với tài sản: 100 trđ/vụ 

Mức bảo hiểm tự nguyện: - Đối với người:……trđ/người/vụ 

- Đối với tài sản: .............. trđ/vụ 

□ 2. Bảo hiểm vật chất xe Giá trị tham gia BH (Số tiền BH): .......................... đồng. 

Mức khấu trừ ........................................................... đồng/vụ 

□ Điều khoản bổ sung: 

□ AU001.BHV: BH mới thay cũ 

□ AU002.BHV: Lựa chọn cơ sở sửa chữa 

□ AU006.BHV: BH thiệt hại động cơ do thủy kích 

 
□ AU009.BHV: BH mất trộm, cướp bộ phận 

□ Điều khoản bổ sung khác: ................................... 

□ 3. Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa trên 

xe 

Trọng tải:...................................................................... Tấn 

Số tấn hàng hóa được bảo hiểm ................................... Tấn 

Mức trách nhiệm bảo hiểm ................................... Trđ/vụ 

□ 4. Tai nạn lái phụ xe và ngƣời ngồi trên xe Số chỗ ngồi: ............................................................. người 

Mức trách nhiệm bảo hiểm: ..................... Trđ/người/vụ. 



 

 

V. THỜI HẠN BẢO HIỂM 

Từ ….giờ..…ngày ..…tháng……năm……….. Đến..….giờ……ngày ……tháng…..năm……………. 

VI.THỜI HẠN VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

Phương thức thanh toán phí bảo hiểm: □  Tiền mặt □ Chuyển khoản 

Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm ....................................................................... kề từ ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm. 

Nếu không thực hiện thanh toán trong thời hạn nêu trên hiệu lực bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt. 

VII. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM: 
Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm 

bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. 
Quy tắc Bảo hiểm xe cơ giới hiện hành Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương. 

 

LỜI CAM KẾT: 

Sau khi t m hiểu kỹ Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ tài chính quy định quy tắc, điều khoản,  

biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và  uy tắc bảo hiểm xe cơ giới hiện hành 

của Công ty CPBH Hùng Vương. Chúng tôi/Tôi đồng   tham gia bảo hiểm theo các điều khoản của các  uy tắc này và 

cam kết rằng xe tham gia bảo hiểm đang hoạt động trong t nh trạng b nh thường, những câu trả lời/thông tin khai báo 

nêu trên là đúng sự thật, xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã kê khai và nộp đủ phí bảo hiểm như phần tính phí 

trên đây. 

Nếu có sự thay đổi mức độ rủi ro mà Chúng tôi/Tôi không thông báo và nộp thêm phí bảo hiểm th  Bảo hiểm Hùng 

Vương có quyền từ chối hoặc bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền phí đã nộp và số tiền phí phải nộp khi có sự kiện được 

bảo hiểm xảy ra. 

Chúng tôi/Tôi đồng   rằng Giấy yêu cầu bảo hiểm này các Phụ lục đính kèm (nếu có) cùng với những cam kết nói trên 

là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm giữa Chúng tôi/Tôi với  u  Công ty. 

Ngày …….tháng…….năm 201….. 

 
NGƢỜI YÊU CẦU BẢO HIỂM 

 

 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


