
GIẤY YÊU CẦU 
BẢO HIỂM TOÀN DIỆN NHÀ TƯ NHÂN

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và tên:                                                                   Số CMND/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:                                                    Email:

Địa điểm ngôi nhà:

2Tổng diện tích sử dụng:                    (m )*             Số tầng hầm                     Số tầng cao                       Năm xây dựng

Loại nhà                                                   

Quyền sở hữu                                        

Kết cấu tường nhà, cột chịu lực       

Kết cấu mái, trần nhà                                

Hệ thống an ninh                                   

Hệ thống PCCC

Chiều rộng lòng đường trước nhà                                      

Kết cấu tường rào                                 

Kết cấu cửa sổ, cửa chính                   

Mục đích sử dụng của ngôi nhà          

                                                                  

                                                                  

                                                                 

Loại hình bảo hiểm đã tham gia trước:

Công ty bảo hiểm đã tham gia                                                                                                  Ngày hết hiệu lực

Các vụ tổn thất trong 3 năm gần đây

Quý khách vui lòng trả lời các thông tin và đánh dấu vào các ô trống dưới đây

THÔNG TIN NGÔI NHÀ ĐỀ NGHỊ BẢO HIỂM

Ngày xảy ra tổn thất MÔ TẢ                 Giá trị tổn thất được bồi thường

Căn hộ chung cư/tập thể            

Chủ sở hữu                                    

Gạch, Bê tông cốt thép                

Bê tông cốt thép  

Camera 

Báo khói, báo chạy tự động

Sắt 

Sắt 

Nhà ở - sinh sống    

Kinh doanh nhỏ   

Văn phòng  

Sản xuất   

Nhà riêng

Đi thuê

Gỗ

Ngói

Chuông báo động

Bình cứu hỏa

Gạch

Kính

Diện tích sử dụng

Diện tích sử dụng

Diện tích sử dụng

Diện tích sử dụng

Biệt thự

Cho thuê

Sắt

Tôn

Không

Không

Gỗ

Gỗ

Gỗ

Chiều cao

2(m )

2(m )

2(m )

2(m )

Kính gửi: BẢO HIỂM PVI



YÊU CẦU BẢO HIỂM

Rủi ro yêu cầu bảo hiểm

Rủi ro cơ bản (Cháy, Nổ, Sét)

Rủi ro bổ sung (Giông, bão, gió xoáy, lũ lụt, động đất; núi lửa, tràn nước; trộm cướp kèm dấu hiệu đột nhập; hành động ác ý; 

va chạm với phương tiện giao thông; máy bay và thiết bị hàng không rơi vào; cây/cành cây gãy đổ)

Phần Ngôi nhà được bảo hiểm:                                                                                                                        VNĐ 

Phần tài sản bên trong được bảo hiểm:

Ghi tên Chương trình bảo hiểm theo DANH MỤC TÀI SẢN BÊN TRONG ĐƯỢC BẢO HIỂM đính kèm.

Người yêu cầu bảo hiểm 

(ký, ghi rõ họ tên)

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan những thông tin được kê khai ở trên là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác. Tôi/Chúng tôi sẽ thông báo 

cho Bảo hiểm PVI về tất cả những thay đổi quan trọng nào có thể ảnh hưởng đến điều kiện an toàn của Ngôi nhà và tài sản được

bảo hiểm. Tôi/Chúng tôi đã đọc kỹ Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân của Bảo hiểm PVI và tự nguyện chấp nhận tất cả các

điều kiện và điều khoản của Quy tắc bảo hiểm này.

Người thụ hưởng bảo hiểm:

Địa chỉ người thụ hưởng:

THỤ HƯỞNG BẢO HIỂM

CAM KẾT

Ngày            tháng            năm

Số tiền bảo hiểm
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