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ĐƠN YÊU CẦU BẢO HIỂM 
PROPOSAL 

 

   i h nh     hi   : BH Nhà cửa                           M  s   hách hàn          :     
Insurance Class    Liberty Homecare                         Account No.  

 

Đơn yêu cầu s  :                                               Tên Trun   ian     hi  : Đà  Thanh H i - 00156188 

Proposal No.                                                                                                Intermediary Name 
                

 
N   i    c B   hi   
The Insured 

 

 
: 

 
 __________________________________________________________  

Đ a ch  
Address 

 

:  __________________________________________________________  

S  CMND/ Hộ chiếu 
ID Card No./ Passport No. 

 

:  __________________________________________________________  

Th i h n     hi   
Period of Insurance 
 

: Từ       _________  00:00                                  Đến          _________      23:59 
From                                                                   To 

 
Đ a  i   B   hi   
Insured Premises 
 

 
: 

 

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  
 
   i nhà 
Type of Building 

 
: 

 

 Căn hộ chung cư    Nhà liền kề 

 Nhà riêng     Biệt thự (Villa) 
 
Tuổi tòa nhà 
Year Built 

 
: 

 

 Dưới 15 năm     Từ 15 đến dưới 20 năm 

 Từ 20 đến dưới 25 năm    Trên 25 năm 
 
Ph ơn  tiện PCCC 
Fire Fighting Appliances 

 
: 

 
Câu hỏi dành cho Căn hộ chung cư: 

 Có hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler) 

 Không có hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler) 
 
Cấu trúc xây dựn  
Construction Structure 

 

 
: 

 
Câu hỏi dành cho Nhà riêng/ Nhà liền kề/ Biệt thự (Villa): 

 Kiên cố, bán kiên cố 

 Khác:  ___________________________________________________  
 

PHẦN 1 – THIỆT HẠI VẬT CHẤT 
 
Ch ơn  tr nh     hi   
Type of package 

:  Cơ bản   Nâng cao   Toàn diện 

Tài s n Đ  c     hi   
Property Insured 

: 1. Ngôi nhà 

2. Chi phí tân trang/ sửa sang 

3. Tài sản bên trong 

4. Tài sản xách tay (Việt Nam) (*) 

5. Tài sản xách tay (Toàn cầu) (*) 

VND     _________________  

VND     _________________  

VND     ___________________  

VND     ___________________  

VND     _________________  
 

Tổn  S  tiền B   hi    

Total Sum Insured 
 

: VND  _____________________  
 

Mức  iễn th  n  
Deductible 

: VND 3,000,000 cho mỗi vụ tổn thất 
VND 2,000,000 cho mỗi vụ tổn thất đối với tài sản xách tay 
 

(*) Chỉ được mua nếu tham gia chương trình bảo hiểm Toàn diện 

 

PHẦN 2 – TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 

Giới h n trách nhiệ  
Limit of Liability 

: VND  ________________________________  
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Quyền phán quyết 
Jurisdiction 

 

: Việt Nam 

Mức  iễn th  n  
Deductible 
 

: VND 2,000,000 cho mỗi vụ tổn thất đối với thiệt hại tài sản 

PHẦN 3 – QUYỀN  ỢI BỔ SUNG – KHÔNG TÍNH PHÍ 
   
1. CHI PHÍ PHÁT SINH THÊM CHO CHỖ Ở TẠM THỜI 
 
Giới h n Bồi th  n  
Limit of Indemnity 

 

: 10% số tiền bảo hiểm của các phần (Ngôi nhà, Chi phí tân trang, Tài sản bên trong) 
 
Số tháng được bảo hiểm: tổng cộng tối đa 6 tháng. 
 

2. BỒI THƯỜNG TỬ VONG CHO NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 
 
Tên N   i    c B   hi   
Named Insured Person 

 

:  _____________________________________  

Giới h n Bồi th  n  
Limit of Indemnity  

: 50% số tiền bảo hiểm của các phần (Ngôi nhà, Chi phí tân trang, Tài sản bên 
trong), tối đa VND 160,000,000. 

   
3. TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI GIÚP VIỆC (**) 
 
Giới h n Bồi th  n  
Limit of Indemnity 

:  VND 4,000,000. 

(**) Chỉ áp dụng cho chương trình bảo hiểm Toàn diện 

 

PHẦN BỔ SUNG – TAI NẠN CÁ NHÂN TRONG GIA ĐÌNH 
 
Tên N   i    c B   hi   
Named Insured Person 

Và/and 
S  tiền     hi   chính 
Capital Sum Insured 
 

: Số tiền bảo hiểm chính: VND  ____________________________________  

(Xin vui lòng cung cấp thêm thông tin về danh sách người được bảo hiểm ở bên 
dưới) 

Giới h n   a lý 
Geographical Limit 
 

: Việt Nam 

Mức  iễn th  n  
Deductible 
 

: Không áp dụng 
 

Tên n   i    c     hi   Quan hệ với chủ h p  ồn  N ày thán  nă  sinh 

   

   

   

   

   
 

 

 
1) CHÚNG TÔI/TÔI ĐOAN KẾT RẰNG những câu trả lời và thông tin cung cấp cho Công Ty là chính xác, đầy đủ và có thật. Chúng tôi/Tôi đồng ý rằng 
các câu trả lời và thông tin nêu ở đây là cơ sở của Hợp đồng bảo hiểm giữa Chúng tôi/Tôi và Công ty. Chúng tôi/Tôi đã nhận được, đã đọc và hiểu, và 
đồng ý với bản Quy tắc bảo hiểm Nhà cửa của Công ty đang áp dụng bao gồm cả các điều khoản bảo hiểm, các điểm loại trừ và các điều kiện liên quan. 
Chúng tôi/Tôi đồng ý cho Công Ty (i) gửi các thông tin và giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của Công Ty, cũng như các thông tin chăm sóc khách hàng 
khác, đến số điện thoại và/hoặc địa chỉ liên lạc của Chúng tôi/Tôi và (ii) gửi và lưu trữ các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm này tại các bên 
thứ ba làm dịch vụ xử lý, lưu trữ và/hoặc sao lưu dữ liệu cho Công Ty.” 
2) Điều khoản loại trừ liên quan giới hạn cấm vận : “Liberty sẽ không bảo hiểm và không có trách nhiệm thanh toán bồi thường cho bất kỳ yêu cầu bồi 
thường hoặc cung cấp các quyền lợi nào dưới đây nếu như việc việc cung cấp bảo hiểm, thanh toán các yêu cầu bồi thường này hoặc cung cấp quyền 
lợi như vậy sẽ làm cho Liberty vi phạm bất kỳ quy định cấm vận, ngăn cấm, hoặc hạn chế theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc  hoặc các  lệnh cấm 
vận kinh tế hay thương mại, luật pháp hoặc quy định của Liên Hiệp Châu Âu, Vương Quốc Anh hoặc Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Người yêu cầu bảo hiểm (Ký và ghi rõ họ tên) 


