
Sau khi hoàn tất mẫu này, xin gửi trực tiếp cho Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam, địa chỉ: 
Tầng 14, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM hoặc thông qua Tư Vấn tài Chính.  
 

   

 
 
 
 
 
Số Hợp đồng:  
Tên Người Được Bảo Hiểm:   Điện thoại:   
Số CMND:                                                   Ngày cấp:   Nơi cấp:   
Tên Người nhận tiền:  

 

 
 

PHƯƠNG THỨC NHẬN TIỀN 

� Nhận tiền mặt (dưới 20.000.000 đồng) tại Văn phòng chi nhánh Công ty Hanwha Life.  
Địa chỉ:  

� Lưu lại Công ty và khấu trừ vào phí bảo hiểm (chỉ chọn khi Hợp đồng vẫn tiếp tục hiệu lực).  
 

� Nhận tiền qua Ngân hàng: 
A- Nếu Quý khách có tài khoản tại ngân hàng, đề nghị cung cấp thông tin tại mục 1,2,3 và gửi kèm 

Giấy chứng nhận Tài khoản (nếu có) 

B- Nếu Quý khách không có tài khoản, đề nghị thông báo cho chúng tôi thông tin về Ngân hàng gần 
nơi cư ngụ của Quý khách theo Mục 3 đến Mục 5 và gửi kèm bản sao CMND của Người nhận tiền. 
Chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán qua Ngân hàng theo số CMND và thông tin được cung cấp, Ngân 
hàng sẽ thông báo cho Quý khách về việc chi trả này.            

 
 

 1.  Tên chủ tài khoản:  
 2.  Số tài khoản:  
 3.  Tên Ngân hàng, chi nhánh:  
 4.  Địa chỉ Ngân hàng:  
 5.  Số điện thoại Ngân hàng:  
  

Việc tôi, hoặc Người được tôi ủy quyền, nhận đủ số tiền theo Thông báo về việc giải quyết Quyền lợi 
bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam thể hiện rằng tôi hoàn toàn đồng ý với 
Quyết định giải quyết QLBH của Công ty và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có xảy ra khiếu nại về 
việc nhận QLBH này.  
  

Ngày…… tháng…… năm 20 
Bên mua bảo hiểm/ Người thụ hưởng 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Ngày…… tháng…… năm 20 
Người nhận tiền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

   

 

* Ghi chú: 

1. Vui lòng mang theo CMND khi đi nhận tiền. 
2. Trường hợp Quý khách ủy quyền cho người khác thay Quý khách nhận QLBH, đề nghị Quý khách gửi cho 

chúng tôi Giấy ủy quyền (có xác nhận của chính quyền địa  phương) và cung cấp cho chúng tôi phương thức 
nhận tiền theo thông tin của Người được ủy quyền. 

Yêu cầu phương thức nhận tiền 


