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BẢN CÂU HỎI VÀ GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM LẮP ĐẶT  

 

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:_____________________________________________________________________________________  

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

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Mã số thuế _____________________________________________________________________________________  

Số đăng ký kinh doanh: ____________________________________________________________________________  

Số năm hoạt động kinh doanh: _______________________________________________________________________________  

 

II. Thông tin về công trình lắp đặt 

1.  Tên công trình (nếu công trình xây dựng bao gồm nhiều gói thầu, nêu cụ thể gói thầu được bảo hiểm: _______  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

2.  Địa điểm công trình (Tên nước/Tỉnh thành/Quận, Huyện/Phường, xã): ________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

3.  Tên và địa chỉ của chủ đầu tư : _______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

4.  Tên và địa chỉ các nhà thầu chính: ____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

USER
Typewriter
ĐÀO THANH HẢI

USER
Typewriter
00156188

USER
Typewriter
0931 497 627

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

5.  Tên và địa chỉ của các nhà thầu phụ: ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

6.  Tên và địa chỉ của người chế tạo các hạng mục chính:  ____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

7.  Tên và địa chỉ của công ty giám sát công việc lắp đặt: 

8. 
 

Tên và địa chỉ của kỹ sư tư vấn: ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

9.  Đề nghị ghi rõ người nào từ mục 3 đến mục 8 trên đây là Bên mua bảo hiểm và những bên nào được khai báo 

là Người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm. _______________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

10.  Nêu rõ loại thiết bị được lắp đặt (nếu là thiết bị cũ - second hand thì đề nghị ghi rõ) 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

Nếu là máy móc: tên người chế tạo, số, loại, kích thước, công suất, trọng lượng, áp suất, nhiệt độ... 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

Nếu là nhà máy hoàn chỉnh: sơ đồ tổng thể, tính chất các công việc xây dựng (nếu có): 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

11. 9

. 

Thời hạn bảo hiểm:  

Bắt đầu thời hạn bảo hiểm:   _________________________________________________________________  

Thời gian lưu kho trước khi lắp ráp:  ___________  tháng 

Bắt đầu thời gian lắp đặt:     _______________________  

Thời gian lắp đặt/xây dựng:  _________________ tháng 

Thời gian chạy thử:  ________________________ tuần 
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Trường hợp yêu cầu bảo hiểm cả giai đoạn bảo hành 

Thời gian bảo hành:  _______________________ tháng 

Phạm vi bảo hiểm yêu cầu:  __________________________________________________________________  

Chấm dứt thời hạn bảo hiểm _________________________________________________________________  

 

12. 1

0

. 

Loại sơ đồ, thiết kế và nguyên vật liệu của công trình này đã được sử dụng và/hoặc thử trong: 

(i) Các công trình đã xây lắp trước đây       Có   Không 

(ii) Các công trình trước do chính chủ thầu tiến hành    Có   Không 

*Nếu có, đề nghị cho biết tên các công trình tương tự  mà chủ thầu đã tiến hành xây lắp:  _________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

13.  Đây có phải là mở rộng nhà máy sẵn có không?   Có   Không 

* Nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động trong quá trình lắp đặt không? (kèm theo sơ đồ nếu có) _________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

14.  Nhà xưởng và công việc xây dựng đã hoàn tất chưa?    Rồi    Chưa 

15.  Các công việc do nhà thầu phụ đảm nhận: 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

16.  Có khả năng xảy ra hiểm họa tích tụ rủi ro của: 

(i) Cháy          Có   Không 

(ii) Nổ          Có   Không 

Nếu có, cho biết cụ thể:  ____________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

17.  Mực nước ngầm: __________________________________________________________________________  

18.  Sông, hồ, biển...  gần nhất? 

(i) Tên: __________________________________________________________________________________  
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(ii) Khoảng cách tới công trình: ______________________________________________________________  

Mực nước của các song, hồ, biển … đó? 

(i) Mực nước:  Thấp nhất: ____________ Trung bình: __________ Cao nhất ghi nhận được: _____________  

(ii) Độ cao trung bình của công trình: __________________________________________________________  

19.  Điều kiện khí tượng? 

(i) Mùa mưa:  Từ: ___________________________ tới: ________________________________  

(ii) Lượng mưa cao nhất (mm): trong: 

 1 giờ:  _____________________________________________________________ 

 1 ngày: ____________________________________________________________  

 1 tháng: ____________________________________________________________  

(iii) Tốc độ gió lớn nhất:   Tần số bão:  Thấp                 Trung bình   Cao 

 

20.  Có rủi ro động đất, núi lửa, sóng thần không? 

(i) Trong lịch sử đã có núi lửa phun, sóng thần tại khu vực của nơi đặt công trình chưa? 

      Có   Không  

(ii) Đã có động đất ở vùng này chưa?  Có   Không 

     Nếu có, nêu rõ cường độ: _________________ (Mercalli), Độ lớn (Richter)  ________________________  

(iii) Thiết kế của công trình được bảo hiểm có dựa trên các quy định về kiến trúc tại vùng có động đất không?      

       Có  Không  

Điều kiện đất ngầm:  

 Đá    Sỏi   Cát   Đất sét  Đất mượn 

Có khiếm khuyết địa chất trong vùng phụ cận không?  Có   Không 

21.  Nếu có thể, ước tính tỷ lệ thiệt hại lớn nhất có thể xảy ra đối với giá trị bảo hiểm, trong một sự cố do: 

(i) Động đất: _____________________________________________________________________________  

(ii) Hỏa hoạn: ____________________________________________________________________________  

(iii) Các hiểm họa khác (nêu cụ thể): __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

22.  Có yêu cầu bảo hiểm cho trang thiết bị xây/lắp (dàn giáo, lán trại, dụng cụ...) không? 

 Có    Không  

* Cho biết sơ bộ và ghi rõ giá trị của hạng mục này vào mục số 28.3 dưới đây: 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

23.  Có yêu cầu bảo hiểm cho máy móc xây/lắp (máy xúc, ủi, cần cẩu ...) không? 

 Có    Không  

* Đính kèm danh mục các máy móc chủ yếu với giá trị thay mới của từng máy và ghi tổng giá trị của máy 
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móc. 

24.  Có yêu cầu bảo hiểm các ngôi nhà và/hoặc các công trình kiến trúc, có sẵn trên hay nằm kề sát bên công 

trường, thuộc sở hữu, chăm nom hay coi sóc của chủ thầu hay chủ đầu tư, cho các thiệt hại phát sinh do hậu 

quả  trực tiếp hay gián tiếp của công việc xây dựng không? Nêu rõ hạn mức trongmục 28.5 dưới đây. 

 Có    Không  

Nếu có, Miêu tả cụ thể các ngôi nhà/công trình kiến trúc đó:   

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

  

25. 1

7

. 

Có yêu cầu bảo hiểm  trách nhiệm đối với người thứ ba không?  

 Có   Không 

Nêu sơ bộ các ngôi nhà, và/hoặc các công trình kiến trúc không thuộc Chủ đầu tư hay chủ thầu (kèm theo sơ 

đồ nếu được) 

Ghi rõ giới hạn trách nhiệm muốn được bảo hiểm vào mục số 28.8, Phần II dưới đây: 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

26.  Có yêu cầu bảo hiểm thêm cả các chi phí phụ (trường hợp có tổn thất) cho: 

(i) Vận chuyển nhanh (express), làm nghề giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ?   Có   Không  

(ii) Vận chuyển bằng máy bay?       Có   Không  

27.  Ghi rõ các yêu cầu đặc biệt muốn được mở rộng phạm vi bảo hiểm: 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

28. 2

0

. 

Nêu rõ số tiền và giới hạn trách nhiệm cần thiết muốn bảo hiểm  

Phần I: Thiệt hại vật chất Loại tiền ____________________  

 Hạng mục được bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm  

(ghi riêng từng khoản dưới đây) 
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1. Công tác lắp đặt, chia ra như sau: 

 

 

1.1. Các hạng mục được lắp ráp  

1.2. Cước phí vận chuyển  

1.3. Thuế Hải quan và thuế khác  

1.4. Chi phí lắp đặt  

2. Công việc phần xây dựng  

3. Trang thiết bị xây/lắp       

4. Chi phí dọn dẹp vệ sinh (giới hạn)  

5. Tài sản nằm trên đất của Chủ đầu tư hay khu vực công trường, 

thuộc quyền sở hữu, quản lý, kiểm soát, coi sóc (Giới hạn bồi 

thường - xem khoản 4 của Quy tắc bảo hiểm lắp đặt) 

 

 Tổng số tiền được bảo hiểm theo phần I   

 Vui lòng nêu rõ Hạn mức trách nhiệm cho các rủi ro dưới đây  

 Các rủi ro đặc biệt có yêu cầu bảo hiểm Giới hạn trách nhiệm1 

 Động đất, núi lửa, sóng thần   

 Bão, lốc, lũ, lụt, đất lở   

Phần II: Trách nhiệm đối với bên thứ ba 

 Đối tượng được bảo hiểm                                 Giới hạn trách nhiệm2 

1. Thương tật - cho mỗi người    

2. Thương tật - cho tổng số  

3. Thiệt hại tài sản  

 Trường hợp yêu cầu một giới hạn trách nhiệm tổng cho cả thiệt 

hại vật chất và con người 

 

 Tổng giới hạn theo Phần II  

 

III. Lịch sử tổn thất 

Vui lòng nêu cụ thể tất cả các tổn thất trong vòng 5 năm qua (bao gồm thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với bên 

thứ ba) 

   Ngày xảy ra thiệt hại  Bản chất của thiệt hại            Số tiền tổn thất (USD/VND) 

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 
1 Hạn mức trách nhiệm đối với mỗi và mọi tổn thất hay thiệt hại hay hàng loạt tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ bất kỳ sự kiện nào  
2 Hạn mức trách nhiệm đối với mỗi rủi ro hay hàng loạt rủi ro phát sinh từ bất kỳ sự kiện nào 
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 _____________________________________________________________________________________________  

 

IV. 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: ___________________________________________________________________________  

 

V. Chi tiết về bảo hiểm sắp đáo hạn 

Xin vui lòng cung cấp các thông tin sau: 

(a) Công ty bảo hiểm: ____________________________________________________________________________  

(b) Ước tính Giá trị Công trình Xây lắp trong năm(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: _______________________________________________________________________________  

 

 

VI. Phương thức thanh toán 

 Chuyển khoản    Trả tiền mặt trực tiếp tại Công Ty Bảo Hiểm 

 Trả tiền mặt qua đại lý hoặc nhân viên bán hàng  

 

VIII. Ngôn ngữ Hợp đồng 

 Tiếng Anh    Tiếng Việt 

 

 

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 
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hiểu, và đồng ý với bản Quy tắc bảo hiểm MỌI RỦI RO LẮP ĐẶT 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. 

 


