GIẤY YÊU CẦU MẪU C
(Quý khách vui lòng chỉ điền vào các ô cần yêu cầu)
Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm số: ……………………………………. Ngày yêu cầu:
Bên mua bảo hiểm:

.…….….…/……….……/…….….....

……………………………………. Người được bảo hiểm chính: ……………………………………….

Tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị:
口 Rút trước Bảo tức tích lũy

口 Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại số tiền: …………………………… đồng

口 Hủy Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

口 Rút tiền từ Giá trị tài khoản số tiền: …………………………… đồng

口 Nhận Quyền lợi: 口 Hỗ trợ chi phí Giáo dục 口 Tiền mặt định kỳ 口 Hỗ trợ tầm soát bệnh định kỳ 口 Đáo hạn hợp đồng
口 Hủy Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn xem xét lại/Hủy Hợp đồng bảo hiểm và nhận Giá trị hoàn lại
口 Nhận phí dư, số tiền: …………………………… đồng
Lý do hủy: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phương thức thanh toán:
口 Nhận tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hanwha Life Việt Nam (số tiền thanh toán tối đa là 20.000.000 đồng/lần). Tại
Văn phòng Tổng Đại lý Hanwha Life Việt Nam (số tiền thanh toán tối đa là 10.000.000 đồng/lần)
口 Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: …………………………………………………..Chi nhánh: …………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CMND (của Bên mua bảo hiểm) số: ………………..........…..Ngày cấp:………/………../………. Nơi cấp: ………………………
口 Chuyển khoản đến Ngân hàng:………………………………………………….Chi nhánh: …………………………………………
Tên chủ tài khoản:………………………………………………..Số tài khoản: ………………………………………………………..
(Chủ tài khoản phải là Bên mua bảo hiểm của Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm yêu cầu hủy)
口 Đóng Phí bảo hiểm và/hoặc hoàn trả khoản tạm ứng/khoản giảm thu nhập đầu tư
Số tiền (đồng)
Số Hồ sơ/Hợp đồng

Người được bảo hiểm chính
Phí bảo hiểm

Khoản tạm ứng/khoản giảm thu nhập đầu tư

Tôi cam kết Giấy yêu cầu này và các khai báo khác, nếu có, đều do chính tôi lập. Tôi đã đọc và đồng ý với những quy định về thanh toán trên
Giấy yêu cầu này.

Bên mua bảo hiểm
(Ký & ghi họ tên bằng chữ thường)

Xác nhận của TVTC/GĐKD
(Tôi xác nhận chữ ký bên là chữ ký của Bên mua bảo hiểm và tôi đã tư vấn đầy đủ cho khách hàng về quyền lợi và
những quy định liên quan đến yêu cầu hủy của khách hàng)

Tư vấn tài chính

Giám đốc Kinh doanh

Mã số: ……………… Chi nhánh: …………………

LƯU Ý
1. Thủ tục yêu cầu hủy:
- Giấy yêu cầu hủy Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm đầy đủ thông tin có chữ ký phù hợp của Bên mua bảo hiểm.
- Bản chính bộ Hợp đồng bảo hiểm (nếu hủy Hợp đồng).
2. Trường hợp nhận tiền mặt:
- Bên mua bảo hiểm cần mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu.
- Nếu Bên mua bảo hiểm uỷ quyền cho người khác đến nhận tiền thay tại văn phòng Hanwha Life Việt Nam thì Người được uỷ quyền cần
mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền có chứng thực của Chính quyền địa phương.

Hồ sơ kèm theo: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nhân viên nhận: …………………………………………………………………………, Ký tên:

MAUC_14_V7

