
Số hợp đồng/Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm Bên mua bảo hiểm Số tiền Nội dung yêu cầu

Hủy hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ*

Hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc

Hủy ngang hợp đồng nhận giá trị hoàn lại

Hoàn phí bảo hiểm nộp dư

Rút từ giá trị tài khoản

Vay từ giá trị hoàn lại

Thanh toán quyền lợi đáo hạn

Thanh toán quyền lợi tiền mặt

Khác: ___________________

Bên mua bảo hiểm: Số hợp đồng bảo hiểm:

Chủ tài khoản:

Số tài khoản:

Ngân hàng: Chi nhánh:

Địa chỉ ngân hàng:

Quý khách vui lòng chọn và điền thông tin vào mục muốn thay đổi sau đây:

A. NỘI DUNG YÊU CẦU

B. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Số tiền: (VNĐ)

Bằng chữ:

Lý do hủy hồ sơ/hợp đồng bảo hiểm:

* Trường hợp hủy hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ, Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời sẽ tự động chấm dứt hiệu lực, Quý khách sẽ được hoàn lại số phí bảo hiểm tạm tính
đã đóng (không có lãi) trừ đi chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có).

CHUYỂN KHOẢN (Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tài khoản chuyển tiền để BIDV MetLife hoàn phí hoặc thanh toán quyền lợi hợp đồng)

CHUYỂN TIỀN SANG HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM KHÁC TẠI BIDV METLIFE

Yêu cầu chuyển tiền tới hợp đồng/hồ sơ bảo hiểm sau đây:

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM/QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

Tầng 10, Tháp A, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

TT CSKH: (84 24) 6282 0606 | ĐT: (84 24) 6282 0808 | Fax: (84 24) 6299 0808 | Website: bidvmetlife.com.vn

Có Không Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu "Giấy bổ sung thông tin theo đạo luật FATCA"

Câu hỏi về Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA):
Quý khách có thuộc trường hợp: là công dân hoặc thường trú tại Hoa Kỳ; hoặc sinh tại Hoa Kỳ; hoặc có địa chỉ thường trú, địa chỉ hòm thư, địa chỉ liên lạc gửi giữ thư tại Hoa Kỳ 
hoặc có số điện thoại tại Hoa Kỳ hoặc có yêu cầu thanh toán từ một tài khoản này sang tài khoản khác ở Hoa Kỳ; hoặc có Giấy tờ ủy quyền hiện hành cho người có địa chỉ tại Hoa 
Kỳ hay không?

Cam kết:
Tôi/Chúng tôi đã kiểm tra và được nghe Tư vấn viên giải thích nội dung Đơn yêu cầu và các biểu mẫu khác (nếu có), và xác nhận Tôi/Chúng tôi đã cung cấp và trả lời các thông 
tin trong Đơn yêu cầu/Biểu mẫu này. Đơn yêu cầu này và (các) biểu mẫu được Tôi/Chúng tôi ký xác nhận được xem là một phần của hợp đồng bảo hiểm khi Đơn yêu cầu được 
công ty chấp thuận.Tôi/Chúng tôi hiểu rằng yêu cầu điều chỉnh trên chỉ bắt đầu có hiệu lực khi được BIDV MetLife chấp thuận bằng văn bản. Tôi/Chúng tôi bằng việc ký dưới đây 
xác nhận đã đọc và đồng ý với các cam kết được nêu tại mặt sau đơn này.

Bên mua bảo hiểm Người được bảo hiểm Phần dành cho ngân hàng:
Chi nhánh:

Phòng Giao dịch:
Người tiếp nhận:

Mã số TVV: 

Mẫu PAF003 - V 2.1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

/      /Ngày



I. LƯU Ý DÀNH CHO QUÝ KHÁCH

II. CAM KẾT SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIN NHẮN SMS/DỊCH VỤ THƯ ĐIỆN TỬ:

Tôi/Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho BIDV MetLife bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến thông tin cá nhân bao gồm cả số điện thoại di động và địa chỉ 
thư điện tử cá nhân. Trừ khi nhận được thông báo thay đổi, BIDV MetLife sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ nhắn tin/thư điện tử cá nhân mà Tôi/Chúng tôi đã 
đăng ký.
Dịch vụ là hoạt động hỗ trợ khách hàng, BIDV MetLife không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh trong quá trình cung cấp dịch 
vụ.
BIDV MetLife không chịu trách nhiệm đối với sự ngắt quãng, chậm trễ, không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào trong quá trình cung cấp dịch 
vụ do nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát của công ty.
Sử dụng dịch vụ sẽ áp dụng cho tất cả các hợp đồng do Tôi/Chúng tôi là Bên mua bảo hiểm.
BIDV MetLife có quyền ngưng, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Điều khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (gọi tắt là Đạo luật FATCA):Trong trường hợp Bên 
mua bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế theo yêu cầu của Đạo luật FATCA, Bên mua bảo hiểm đồng ý và cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin 
sau đây cho Công ty tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm và cập nhật thay đổi (nếu có) trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm:
     + Số hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ chứng minh Bên mua bảo hiểm là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ;
     + Mã số thuế tại Hoa Kỳ;
     + Nơi sinh, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ;
     + Địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ;
Công ty được phép cung cấp các thông tin nêu trên và các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (số hợp đồng bảo hiểm, giá trị tài khoản hoặc giá trị 
tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm tính đến thời điểm cung cấp thông tin) cho cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ, phù hợp với nghĩa vụ của người khai báo thuế 
hoặc nộp thuế tại Hoa Kỳ.

a.

b.

c.

d.
e.
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