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GIẤY YÊU CẦU 

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN 
 

CAM KẾT 

Người yêu cầu bảo hiểm cam kết sẽ cung cấp thông tin được biết một cách đầy đủ và trung thực vào giấy 

yêu cầu bảo hiểm này và nếu Người yêu cầu bảo hiểm không thực hiện đúng như cam kết thì đơn bảo hiểm 

được cấp sau này cũng sẽ không có hiệu lực.  

Vui lòng sử dụng CHỮ IN HOA. 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT 

Người yêu cầu bảo hiểm 

(ghi đầy đủ họ tên) 

 

Nghề nghiệp  

Số điện thoại/Fax .   

Địa chỉ liên hệ  

Điạ điểm rủi ro  

Thời hạn bảo hiểm Từ :      Đến : 

Rủi ro yêu cầu bảo hiểm RỦI RO CHÍNH: CHÁY; NỔ 

PHẠM VI BẢO HIỂM BỔ SUNG:  

 Giông bão, lũ lụt  ;   

 Vỡ tràn nước ;  

 Va chạm với ngôi nhà ; 

 Trộm cướp ;  

 Chi phí thuê nhà sau tổn thất ;  

 Bảo hiểm cháy, mất cắp xe ô tô, xe gắn máy, để ở nhà gửi xe chung cư  

 Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba   

BẢO HIỂM NGÔI NHÀ  

Phần xây dựng của ngôi nhà (hoặc căn hộ), bao gồm phần trang trí nội thất.      

Số tiền bảo hiểm 

(Tổng giá trị tài sản). 

VND 

BẢO HIỂM TÀI SẢN BÊN TRONG 

Tài sản bên trong ngôi nhà/căn hộ được bảo hiểm  

 

 

VND 

 

VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀO CÁC CÂU HỎI SAU  

1. Ngôi nhà yêu cầu bảo hiểm là loại nhà ở riêng 

biệt hay căn hộ chung cư có lối đi riêng? 

 

Chung cư:  Số tầng: 

Nhà liền kề; Biệt thự:   

Chiều rộng đường vào nhà:……m 

2. Cấu trúc xây dựng của ngôi nhà/căn hộ Tường: Mái nhà: Sàn nhà: 

 Cầu thang/ Thang máy Độ tuổi của ngôi nhà: 

3. Mục đích sử dụng của ngôi nhà/căn hộ 

 
Để ở     Kinh doanh  
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4. Ngôi nhà có sử dụng để buôn bán, kinh doanh 

hay sản xuất gì không? Nếu có kinh doanh, 

vui lòng cho biết ngành nghề kinh doanh cụ 

thể. 

 

 

 

I/ Chúng tôi, người ký tên dưới đây, mong muốn tham gia loại hình bảo hiểm Nhà tư nhân với các điều 

kiện điều khoản của BảoMinh và cam kết rằng tất cả các kê khai bên trên là đúng sự thật và không bỏ sót 

bất cứ thông tin nào và đồng ý rằng giấy yêu cầu bảo hiểm này sẽ là cơ sở hình thành hợp đồng bảo hiểm 

giữa chúng tôi và BảoMinh. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày         Chữ ký Người yêu cầu   

   

 

Hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi BảoMinh chấp nhận bảo hiểm theo giấy yêu cầu bảo hiểm này.  


