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BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÁY MÓC 
 

Trung gian bảo hiểm:  _____________________________________________________  Mã số:  ______________  

Số điện thoại:  ______________________________________ Số fax: _____________________________________  

Thư điện tử: ____________________________________________________________________________________  

 

Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi dưới đây bằng cách viết hoặc đánh dấu vào  nơi tương ứng. 

 

I. Người yêu cầu bảo hiểm 

Tên đăng ký kinh doanh: __________________________________________________________________________  

Địa chỉ giao dịch: _______________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Số điện thoại:  ______________________________________ Số fax: _____________________________________  

Thư điện tử: ____________________________________________________________________________________  

Địa điểm đặt máy móc:  __________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Ngành nghề kinh doanh (xin miêu tả chi tiết): _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Mã số thuế _____________________________________________________________________________________  

Số đăng ký kinh doanh: ___________________________________________________________________________  

Số năm hoạt động kinh doanh: _____________________________________________________________________  

Tên của Kỹ sư trưởng hoặc quản đốc nhà máy:  ________________________________________________________  

Ga tàu lửa hoặc sân bay gần nhất:  __________________________________________________________________  

 

2. Thời hạn bảo hiểm:   Từ:  __________________________ Đến ___________________________________  

 

3. Máy móc có yêu cầu bảo hiểm 

(a) Có yêu cầu bảo hiểm cho bệ máy không?    Có     Không 

Nếu có đề nghị kê khai rõ các hạng mục đó: _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

USER
Typewriter
ĐÀO THANH HẢI

USER
Typewriter
00156188

USER
Typewriter
0931 497 627

USER
Typewriter
hai.dao.saliberty@gmail.com
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 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

(b) Qui trình bảo trì 

(i) Bao lâu bảo trì một lần: __________________________________________________________________  

(ii) Mô tả sơ lược: _________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

(iii) Do công ty nào bảo trì: __________________________________________________________________  

(c) Nguồn thay thế 

(i) Cách địa điểm đặt máy bao xa: ___________________________________________________________  

(ii)Thị trường nào: _______________________________________________________________________  

(iii) Phương tiện vận chuyển:   Hàng không   Tàu hỏa       Khác: ______________________  

(d) Có phải bảng kê chi tiết máy móc có yêu cầu bảo hiểm đã bao gồm tất cả máy móc không?    

 Có      Không 

Nếu không, có phải máy móc có yêu cầu bảo hiểm thể hiện tất cả máy móc trong một phần của nhà máy?  

 Có      Không 

 

4. Mở rộng 

(a) Có yêu cầu bảo hiểm cho các chi phí phụ (trong trường hợp xảy ra tổn thất) không? 

(i) chi phí vận chuyển nhanh, làm thêm, làm đêm, làm ngày lễ   Có     Không 

(ii) chi phí vận chuyển nhanh bằng không hàng không   Có     Không   

   

Hạn mức bồi thường chi phí vận chuyển nhanh bằng đường hàng không: ______________________________  

(b) Cho biết chi tiết các yêu cầu mở rộng phạm vi bảo hiểm (các điều khoản bổ sung có yêu cầu) 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

5. Lịch sử tổn thất 

Vui lòng nêu cụ thể tất cả các tổn thất trong vòng 5 năm qua. 
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   Ngày xảy ra thiệt hại  Bản chất của thiệt hại            Số tiền tổn thất (USD/VND) 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  

 

6. Lịch sử bảo hiểm 

Có công ty bảo hiểm nào đã từng: 

(a) Từ chối yêu cầu bảo hiểm của quí vị không?     Có       Không 

Nếu có, xin nêu cụ thể:  __________________________________________________________________________  

(b) Từ chối tái tục đơn bảo hiểm của quí vị không?     Có       Không 

Nếu có, xin nêu cụ thể: ___________________________________________________________________________  

(c) Hủy đơn bảo hiểm của quí vị không?      Có       Không 

Nếu có, xin nêu cụ thể: ___________________________________________________________________________  

(d) Yêu cầu tăng phí bảo hiểm hoặc áp đặt thêm điều kiện không?  Có       Không 

Nếu có, xin nêu cụ thể: ___________________________________________________________________________  

 

7. Chi tiết về bảo hiểm sắp đáo hạn 

Xin vui lòng cung cấp các thông tin sau: 

(a) Công ty bảo hiểm: ____________________________________________________________________________  

(b) Số tiền bảo hiểm  (USD/VND) __________________________________________________________________                                                     

(c) Phí bảo hiểm năm (USD/VND):  _________________________________________________________________    

(d) Mức miễn thường:  ___________________________________________________________________________  

(e) Các điều kiện và điều khoản đặc biệt:  ____________________________________________________________  

(f) Ngày đáo hạn: _______________________________________________________________________________  

 

8. Phương thức thanh toán 

 Chuyển khoản   Nộp tiền mặt tại Công ty Bảo hiểm 

 Nộp tiền mặt cho Đại lý hay cho nhân viên bán hàng của Công ty Bảo hiểm 

 

9. Ngôn ngữ Hợp đồng 

 Tiếng Anh    Tiếng Việt 
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Cam kết 

 

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 MÁY MÓC 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/ ĐIÊU 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” 

 

 

 

 

 

 ___________________________________   ______________________________________  

Ngày              Người yêu cầu bảo hiểm (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Trách nhiệm của Công ty sẽ không phát sinh cho đến khi Giấy yêu cầu bảo hiểm này được Công ty chấp thuận. 
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CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC MÁY MÓC CẦN BẢO HIỂM 
 

 

Số 

thứ 

tự 

Miêu tả hạng mục 

Đề nghị ghi đầy đủ và miêu tả chính xác tất cả 

các máy móc, bao gồm tên của hãng sản xuất, 

loại, sản lượng, công suất, tốc độ, cân nặng, điện 

thế sử dụng, cường độ dòng điện, chu kỳ, nhiên 

liệu sử dụng, áp suất, nhiệt độ .v.v.. 

Năm sản 

xuất 

Ghi chú 

Đề nghị ghi chi tiết về sự hỏng hóc, ngừng hoạt 

động của bất cứ một bộ phận nào của thiết bị 

trong vòng 3 năm trước cũng như các bộ phận 

hiện nay cần sửa chữa, hoặc gặp rủi ro đặc biệt. 

Chi tiết của Công ty bảo hiểm trước đây (nếu 

có) 

Giá trị thay thế 

Đề nghị ghi rõ chi phí hiện tại để thay thế máy bằng 

một máy mới cùng loại và công suất (bao gồm cả dầu 

nếu là máy biến thế và bộ chuyển đổi) cộng chi phí vận 

chuyển, thuế hải quan, chi phí lắp đặt và chi phí xây bệ 

máy nếu bệ máy được bảo hiểm.  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   Tổng cộng giá trị:  

 


