Bảo hiểm VietinBank (VBI)
Tầng 10, 11 tòa nhà 126 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Tel 04 3942 5650 | Fax 04 3942 5646
Website: vbi.vietinbank.vn

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM TÀI SẢN
THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC BẢO HIỂM
Họ và tên người được bảo hiểm: .................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................................
Mục đích sử dụng tài sản được bảo hiểm:

□ Văn phòng
□ Nhà máy sản xuất
□ Nhà kho
□ Nhà ở
□ Mục đích khác, đề nghị ghi rõ: ................................................................................................................................
Địa điểm được bảo hiểm:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh của người được bảo hiểm: ....................................................................................................
Thời gian sản xuất từ khi doanh nghiệp khai trương (năm):........................................................................................
Tổng số ngưòi lao động: ..............................................................................................................................................
Thời gian làm việc: ......................................................................................................................................................
Thời hạn được bảo hiểm: từ .......................................................
đến: ...................................................................
RỦI RO YÊU CẦU ĐƢỢC BẢO HIỂM
1.

Bảo hiểm thiệt hại vật chất

□ Bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt
□ A. Hỏa hoạn, sét, nổ
□ B. Nổ
□ D. Đình công, bãi công
□ E. Hành động ác ý
□ G. Giông bão
□ H. Giông bão, lụt
□ J. Va chạm xe cộ
1.2 □ Đơn bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
1.3 □ Đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
1.4 □ Đơn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
2. □ Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
1.1

□ C. Máy bay rơi
□ F. Động đất, núi lửa
□ I. Rò rỉ thoát nước

Chú ý: Chỉ lựa chọn phần Gián đoạn kinh doanh khi đồng thời tham gia phần Thiệt hại vật chất
THÔNG TIN CHUNG VỀ TÀI SẢN ĐƢỢC BẢO HIỂM
1.

Kết cấu xây dựng
a. Tƣờng bao

□ Gạch
□ Bê tông
□ Amiang
□ Không có tường bao
□ Vật liệu khác, xin nêu rõ: .............................................................................................................................
b. Mái lợp

□ Ngói
□ Bê tông
□ Amiang
□ Tôn
□ Vật liệu khác, xin nêu rõ: ...............................................................................................................................

c. Khung nhà

□ Kim loại
□ Bê tông
□ Gỗ
□ Vật liệu khác, xin nêu rõ: ...............................................................................................................................
2.

Ngôi nhà chứa tài sản đƣợc bảo hiểm có tiếp giáp với ngôi nhà nào khác không?

□ Có

□ Không

Nếu có hãy nêu rõ:.................................................................................................................................................
a. Mục đích sử dụng của ngôi nhà liền kề đó: ...................................................................................................
b.

Ngôi nhà liền kề đó được làm bằng vật liệu gì : □ Tường bao

□ Mái lợp

Nếu không, đề nghị nêu rõ khoảng cách giữa ngôi nhà chứa tài sản được bảo hiểm với ngôi nhà kế cận:
..............................................................................................................................................................................
3.

Có hoạt động kinh doanh nguy hiểm nào đƣợc thực hiện gần ngôi nhà chứa tài sản hoặc bất kỳ yếu tố
nào khác có thể làm tăng nguy cơ cháy không ?

□ Có

□ Không

Nếu có, đề nghị kê khai rõ hoạt động đó: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4.

Ngôi nhà chứa tài sản bảo hiểm đƣợc xây dựng từ khi nào .............................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

5.

Hoạt động kinh doanh đƣợc thực hiện tại ngôi nhà chứa tài sản bảo hiểm từ khi nào .................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6.

Hãy mô tả
a. Hệ thống phòng cháy

□ Bình xịt
b.

□ Hệ thống chữa cháy tự động

□ Có canh gác tuần tra

□ Không có

Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở

□ Đã thành lập
8.

□ Không có

Hệ thống bảo vệ

□ Có chốt & khóa □ Có hệ thống báo động
7.

□ Hệ thống báo cháy

□ Không có

Khoảng cách từ Doanh nghiệp tới đồn cứu hoả gần nhất ................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

PHẦN YÊU CẦU BẢO HIỂM
I.

PHẦN BẢO HIỂM THIỆT HẠI VẬT CHẤT (Thông tin chi tiết về tài sản được bảo hiểm (nếu không
thể ghi rõ, xin hãy điền vào bản kê khai chi tiết được đính kèm)
Hạng mục tài sản bảo hiểm

1. Ngôi nhà
2. Máy móc thiết bị
3. Hàng hóa
4. Các tài sản khác
Tổng số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

II. PHẦN GIÁN ĐOẠN KINH DOANH
Hạng mục tài sản bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

1. Thời hạn bồi thường tối đa (tháng)
2. Hạng mục yêu cầu bảo hiểm
a. Lợi nhuận gộp
Đề nghị kê khai các chi phí hoạt động không
được bảo hiểm
b. Phí kiểm toán
c. Tiền công, tiền lương
Lưu ý: Trường hợp lợi nhuận gộp không bao gồm
tiền công, tiền lương phải trả cho người lao động,
xin vui lòng cho biết số tiền công, tiền lương có
yêu cầu bảo hiểm cho thời hạn bồi thường đã lựa
chọn ở trên
d. Chi phí khác được bảo hiểm, đề nghị ghi rõ
Tổng số tiền bảo hiểm
Các quyền lợi sau có thể đƣợc bảo hiểm thay cho cách bảo hiểm nêu trên
Hạng mục tài sản bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

a. Các chi phí cố định, xin vui lòng ghi rõ
b. Lợi nhuận ròng
c. Phí kiểm toán
d. Tiền công, tiền lương
Tổng số tiền bảo hiểm
THÔNG TIN KHÁC
1.

Có bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào còn hiệu lực đang bảo hiểm cho các tài sản trên bởi bất kỳ Công ty bảo
hiểm nào không?

□ Có

□ Không

Nếu có, đề nghị nêu rõ số tiền bảo hiểm và tên công ty bảo hiểm của hợp đồng đó: ............................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2.

Có công ty bảo hiểm nào từ chối không nhận bảo hiểm hay tái tục bảo hiểm cho tài sản yêu cầu bảo hiểm
hoặc chỉ nhận tái tục với điều kiện tăng phí bảo hiểm không?

□ Có

□ Không

Nếu có, đề nghị nêu rõ tên công ty bảo hiểm và chi tiết sự việc đó.......................................................................
...............................................................................................................................................................................
3.

...............................................................................................................................................................................
Người yêu cầu bảo hiểm đã từng bị thiệt hại tài sản do bất kỳ rủi ro nào yêu cầu bảo hiểm gây ra chưa?

□ Có

□ Không

Nếu có, cho biết chi tiết tất cả các tổn thất trong 05 năm gần đây (nguyên nhân, mức độ)...................................
...............................................................................................................................................................................

CÁC TÀI LIỆU DANH MỤC ĐÍNH KÈM

□ Danh mục tài sản được bảo hiểm
□ Sơ đồ khu vực được bảo hiểm
CAM KẾT
Chúng tôi cam kết rằng lời kê khai trong Giấy yêu cầu bảo hiểm này là đầy đủ và trung thực. Chúng tôi cũng đồng
ý rằng, Giấy yêu cầu bảo hiểm này là cơ sở đồng thời là bộ phận không thể tách rời của đơn bảo hiểm được cấp
liên quan tới các rủi ro trên. Chúng tôi chấp nhận đơn bảo hiểm của Bảo hiểm Vietinbank theo các điều khoản,
điểm loại trừ và các điều kiện được quy định, sửa đổi bổ sung hoặc đính kèm theo đơn bảo hiểm
Ngày ……../……./………..
Ngƣời yêu cầu bảo hiểm

THÔNG TIN BỔ SUNG
Người thụ hưởng

1.

□ Người được bảo hiểm là người thụ hưởng .......................................................................................................
□ Người khác, nêu rõ ........................................................................................................................................
Thỏa thuận đóng phí

2.

□ Một kỳ
□ Khác, nêu rõ số kỳ ..........................................................................................................................................
SƠ ĐỒ KHU VỰC ĐƢỢC BẢO HIỂM
Đề nghị Người yêu cầu bảo hiểm cung cấp sơ đồ khu vực bảo hiểm và các thông tin bổ sung (nếu cần thiết)
BẢN DANH MỤC TÀI SẢN ĐƢỢC BẢO HIỂM
STT

Tên các hạng mục tài sản
đƣợc bảo hiểm

Số lƣợng

1
2
….

Tổng số tiền bảo hiểm

Đơn giá

Giá trị

Số tiền bảo hiểm

