
             
 

Giấy tờ đính kèm:  
- Bản sao giấy CMND của người trở thành Bên mua bảo hiểm mới;  
- Bản sao Giấy chứng tử của Bên mua bảo hiểm;  

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ               
TRỞ THÀNH BÊN MUA BẢO HIỂM  

Ngày ……… tháng ……… năm …………… 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam (“Hanwha Life Việt Nam”) 

Tôi tên: …………………………………………………………………..…Ngày sinh: ……...…/…..…/………. 

CMND/CCCD số: ………………………………………….…Ngày cấp: …….…/..…..…./………….………… 

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ thường trú: Số nhà, đường: ……………………………………………………………………………… 

Phường/Xã: ………………………..Quận/Huyện:………………………..Tỉnh/TP: …………………………… 

Địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ thường trú): Số nhà, đường: ……………………………………………… 

Phường/Xã: ………………........ Quận/Huyện: …….……………………… Tỉnh/TP:………………………… 

Điện thoại: Nhà riêng: ..…………………..…… Nơi làm việc: …………………….......Di động: …………… 

Quan hệ với Bên mua bảo hiểm đã chết: ………………………………………………………………………. 

Quan hệ với Người được bảo hiểm chính: …………………………………………………………………….. 

Đề nghị Hanwha Life Việt Nam chấp thuận cho tôi được trở thành Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo 
hiểm số:…………..……………............................................................................................................ 

Với các lý do như sau: 

1. Ông/Bà ……………………………………………………………… là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng 
bảo hiểm nêu trên đã chết vào ngày …….…../……...…./……………...... 

2. Bên mua bảo hiểm đã chết và không để lại di chúc liên quan đến việc thừa kế Hợp đồng bảo hiểm.  

3. Những người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm đã chết đã đồng ý để tôi trở thành Bên mua 
bảo hiểm mới và tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên căn cứ theo 
(các) giấy tờ sau: 

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

Tôi cam kết rằng toàn bộ nội dung kê khai tại văn bản này là chính xác, trung thực và tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước Hanwha Life Việt Nam và trước pháp luật đối với mọi tranh chấp, khiếu nại của 
những người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm đã chết liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm nêu 
trên phát sinh sau này, nếu có.  

Tôi xin đăng ký mẫu chữ ký để giao dịch với Hanwha Life Việt Nam với 
tư cách là Bên mua bảo hiểm mới như sau: 

Chữ ký xác nhận 
của Người được 

bảo hiểm chính về 
việc thay đổi Bên 

mua bảo hiểm  
Chữ ký thứ nhất Chữ ký thứ hai Chữ ký thứ ba 

  

 

 

 

  

 
 
………………………………………………………………………………………… 
 (Xin vui lòng ghi rõ họ và tên bằng chữ thường) 

 

 
 
……………………… 
 (Xin vui lòng ghi rõ họ và 
tên bằng chữ thường) 

 


