
 

[BAOMINH] – DANH SÁCH CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP 

 

Loại giấy tờ 

Chứng từ phải cung cấp    

Tử vong 
do tai 
nạn  

(*Đột 
tử* sẽ 
được 
tính là 

Tử vong 
do tai 
nạn)  

1 Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm  Bản gốc 

2 Hợp đồng bảo hiểm  Bản gốc 

3 

Một trong các hồ sơ sau đây:  

- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi Tai 

nạn xảy ra hoặc trường học nơi Người được bảo hiểm đang học (nếu Tai nạn xảy ra tại 

trường), hay tại cơ quan, văn phòng nơi Người được bảo hiểm đang làm việc tại thời 

điểm xảy ra Tai nạn làm Người được bảo hiểm chết (đối với tai nạn lao động)  

- Hồ sơ tai nạn của cơ quan Cảnh sát Giao thông (nếu bị tai nạn giao thông)  

Bản sao 

4 Chứng minh nhân dân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
Bản sao có công 

chứng 

5 Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế 

Bản gốc hoặc Bản 
sao có công chứng 

6 
Giấy phép lái xe hợp lệ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định của 

pháp luật. 

7 Các chứng từ bệnh viện nếu sau tai nạn có cấp cứu hoặc nằm viện 

8 Giấy chứng tử do UBND phường/ xã cấp trong trường hợp người được bảo hiểm chết. 

9 Giấy báo tử của Người được bảo hiểm do Bác sỹ hay Bệnh viện cấp  

      

 

Thương 
tật toàn 
bộ vĩnh 
viễn do 
tai nạn 

(Từ 60% 
trở lên) 

1 Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm  Bản gốc 

2 Hợp đồng bảo hiểm  Bản gốc 

3 

Giấy chứng nhận tình trạng thương tật của Người được bảo hiểm do Cơ quan y tế có 

thẩm quyền cấp (nếu có) / Áp dụng theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật tòan bộ 

của Bảo Minh ban hành (đính kèm Điều khỏan này) trong trường hợp người được bảo 

hiểm bị thương tật vĩnh viễn  

Bản gốc hoặc Bản 
sao có công chứng 

4 Các chứng từ bệnh viện nếu sau tai nạn có cấp cứu hoặc nằm viện 

5 

Một trong các hồ sơ sau đây:  

- Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương nơi Tai 

nạn xảy ra hoặc trường học nơi Người được bảo hiểm đang học (nếu Tai nạn xảy ra tại 

trường), hay tại cơ quan, văn phòng nơi Người được bảo hiểm đang làm việc tại thời 

điểm xảy ra Tai nạn làm Người được bảo hiểm chết (đối với tai nạn lao động)  

- Hồ sơ tai nạn của cơ quan Cảnh sát Giao thông (nếu bị tai nạn giao thông)  

Bản sao 

6 Chứng minh nhân dân của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bản sao có công 
chứng 7 Giấy tờ chứng minh quyền được thừa kế  

8 
Giấy phép lái xe hợp lệ khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định của 

pháp luật. 
Bản gốc hoặc Bản 
sao có công chứng 

 


