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GIẤY YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN 
 

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG 

 

1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Họ và tên:  ..........................................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu: …………………… Quan hệ với Người được bảo hiểm:  ...................................................  

Điện chỉ liên hệ:  ................................................................................................................................................  

Điện thoại: Di động:……………………. .Nhà riêng: ………………… Cơ quan:  ................................................  

Email:  ................................................................................................................................................................  

2. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

Số Giấy chứng nhận bảo hiểm: ……………………………………… Ngày cấp:  ................................................  

Địa điểm được bảo hiểm:  ..................................................................................................................................  

Họ tên Người được bảo hiểm:  ...........................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu: ………………………………………………… Ngày sinh:  ..................................................  

Điện chỉ thường trú:  ...........................................................................................................................................  

Điện chỉ liên lạc:  ................................................................................................................................................  

3. THÔNG TIN SỰ KIỆN BẢO HIỂM 

Sự kiện bảo hiểm:…………………………………………………………………………………………. 

Thời điểm tổn thất: vào lúc …….. giờ………phút, ngày …/…/…….. 

Nơi xảy ra tổn thất:  ............................................................................................................................................  

Mô tả nguyên nhân, diễn biến tổn thất:  ...................................................................... …………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

Thông tin về tài sản bị tổn thất: 

Tài sản bảo hiểm bị tổn thất 
Mức độ (tỷ lệ) tổn thất 

ước tính 

Giá trị tổn thất tương đương tại thời 

điểm tổn thất 

   

   

   

 

4. Ngoài yêu cầu giải quyết bồi thường với Bảo Long, Ông/Bà còn có yêu cầu nào với các Công ty bảo 

hiểm khác hay không? Nếu có, xin cho biết tên Công ty bảo hiểm (Nếu không có thông tin gì vui lòng 

ghi KHÔNG). 

Tên công ty Địa chỉ Số điện thoại 
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5. Tài liệu kèm theo 

Có Danh sách tài liệu kèm theo 

 Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (theo mẫu của BẢO LONG); 

 Giấy chứng nhận bảo hiểm bản chính; 

 Biên bản giám định thiệt hại của BẢO LONG (hoặc của cơ quan giám định độc lập); 

 Biên bản giám định vụ tổn thất của cảnh sát PCCC; Kết luận điều tra sự việc của cơ quan cảnh 

sát điều tra có thẩm quyền; 

 Bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền các chứng từ chứng minh quyền sở hữu Nhà 

của Người được bảo hiểm và các hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà có liên quan; 

 Biên bản hòa giải (trong trường hợp hòa giải); 

 Bản án hoặc Quyết định của Toà án (trường hợp có tranh chấp tại Toà án); 

 Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

 Các tài liệu khác kèm theo: ......................................................................................... …………………………… 

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

 

Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Tôi xin 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của những thông tin trên. 

 …………, ngày………tháng………năm 201…  

 Người yêu cầu 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 


