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GIẤY XÁC NHẬN HÀNG THỪA KẾ THỨ NHẤT VÀ GIẤY ỦY QUYỀN 
 

Kính gửi:  CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM 

(“HANWHA LIFE VIỆT NAM”) 

 

I. Chúng tôi là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của Ông/Bà 

……………………………………… (tử vong ngày …………………) – Là Bên mua bảo 

hiểm của Hợp đồng bảo hiểm số ……….........………………………, gồm có: 

 

1. Cha (đẻ/nuôi): ………………………………………, sinh ngày ……………………… 

CMND số:……………………… cấp ngày ………………… tại ……………………… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 

2. Mẹ (đẻ/nuôi):…………………………………………, sinh ngày……………………… 

CMND số:………………………  cấp ngày ………………… tại ………………...…… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 

3. Chồng/Vợ:……………………………………………, sinh ngày ……………………… 

CMND số: ……………………… cấp ngày ………………… tại …...………………… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 

4. Con (ruột/nuôi): ……………………………….….…, sinh ngày ………………..…… 

CMND số:……………………..… cấp ngày ……………….… tại …………….……… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 

5. Con (ruột/nuôi):………………………………………, sinh ngày……………………… 

CMND số:…………………….…. cấp ngày ……………….… tại …………….……… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 

6. Con (ruột/nuôi): …………………………….………, sinh ngày ……………….……… 

CMND số :……………………… cấp ngày ………………….. tại …………….……… 

Thường trú tại: …….………………………………………………………..…………… 

 

7. Con (ruột/nuôi): ………………………………….…, sinh ngày …………….………… 

CMND số:…………………….… cấp ngày …………….….… tại …………………… 

Thường trú tại: …………………………………………………………………………… 

 
 

 



II. Nay chúng tôi cùng thống nhất ủy quyền cho: 
 

Ông/Bà: ………………………………………………, sinh ngày ……………..……… 

CMND số:………………….…… cấp ngày ………………..… tại …………………… 

Thường trú tại: …………………..……………………………………………………… 

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

  

Nội dung ủy quyền: (lưu ý đánh dấu chọn  và không chọn  vào nội dung bên dưới) 

 Thay mặt chúng tôi nhận quyền lợi bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số: 

………..………….…..……với số tiền ...........………..………….…..…… (bằng chữ: 

………..………….…..……............................................) được chi trả bởi Hanwha 

Life Việt Nam cho trường hợp tử vong của Ông/Bà: ………..………….…..……......... 

 Đứng tên Bên mua bảo hiểm mới của Hợp đồng bảo hiểm nói trên. 

Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng đã khai đúng và đủ những người được thừa kế 

theo luật định và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này.   

 
 …………………, ngày …… tháng ……… năm ……… 

Họ tên và chữ ký của những người ủy quyền 
 
 
 
 Cha:…………………… Mẹ:…………………            Chồng/Vợ: ………………… 
 
  
 
 Con:………………      Con:…………………… Con:………………….. Con:……………… 
 
Họ tên và chữ ký của người được ủy quyền 
 

 
 
…………………………………………………… 

Xác nhận của chính quyền địa phương: 

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

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

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

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

 
 
Lưu ý: - Nộp bản sao Giấy CMND hoặc Giấy khai sinh của người thừa kế. 
 - Nếu vợ, chồng đã ly hôn thì ghi rõ là “Đã ly hôn”. 
 - Nếu người thừa kế đã chết thì ghi rõ là “Đã chết”. 

- Nếu người thừa kế dưới 15 tuổi thì người đại diện theo pháp luật sẽ ký thay. 


