
 

 

 

[GIC] – DANH SÁCH CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 

Phân loại giấy tờ bảo hiểm  Loại giấy tờ 

Chứng từ phải cung cấp    

Tử 

vong do 

tai nạn 

giao 

thông 

1 Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm (theo mẫu của GIC) Bản gốc 

2 Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm  

Bản sao 

3 Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh Sát Điều Tra 

4 

Bảng tường trình nêu rõ cụ thể diễn biến, thời gian, sự việc xảy ra như thế nào, người làm chứng, nếu không có cơ quan công an 

điều tra và/hoặc không đưa điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào thì cần nêu rõ trong văn bản này và có chữ ký xác nhận của chính quyền 

địa phương và những người cùng chứng kiến sự việc - Trong tường hợp KHÔNG khai báo với Công An 

5 Sơ đồ hiện trường 

6 Giám định phương tiện 

7 Giám định pháp y (Biên bản khám nghiệm tử thi, Bản kết luận giám định pháp y về tử thi) 

8 Giám định nồng độ cồn 

9 Bản sao CMND của những người cùng chứng kiến sự việc 

10 
Hồ sơ bệnh án và các chứng từ y tế điều trị thương tật (Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, toa thuốc, hoá đơn, kết quả xét 

nghiệm, chụp chiếu hình ảnh,…) - Nếu có điều trị trước khi tử vong 

11 

Văn bản di chúc hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có) hoặc Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có xác nhận của chính 

quyền địa phương (kê khai đầy đủ họ tên, có chữ ký của tất cả những người thuộc thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ 

tự hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người được bảo hiểm) 

12 Giấy xác nhận độc thân - Nếu còn độc thân 

13 Giấy đăng ký kết hôn - Nếu đã kết hôn 

14 Giấy ly hôn - Nếu đã ly hôn 

15 Giấy khai sinh - Nếu những người thuộc hàng thừa kế chưa đủ tuổi cấp CMND 

16 Giấy chứng tử của những người thuộc hàng thừa kế - Đối với những người thừa kế hợp pháp đã chết 

17 CMND của người được BH 

Bản sao có 

công chứng 

18 Sổ hộ khẩu của người được BH 

19 Giấy phép lái xe  

20 Giấy trích lục khai tử/ giấy chứng tử/Giấy báo tử 



21 Giấy CMND của những người thuộc hàng thừa kế  

      
 

Tử 

vong do 

tai nạn 

lao 

động 

1 Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm  Bản gốc 

2 
Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh Sát Điều Tra hoặc Biên bản điều tra tai nạn lao động của liên đoàn điều tra Sở lao động Thương 

Binh Xã Hội 

Bản sao 

3 Hợp đồng bảo hiểm 

4 Biên bản khám nghiệm hiện trường 

5 Giám định pháp y (Biên bản khám nghiệm tử thi, Bản kết luận giám định pháp y về tử thi) 

6 Bản sao CMND của những người cùng chứng kiến sự việc 

7 
Hồ sơ bệnh án và các chứng từ y tế điều trị thương tật (Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, toa thuốc, hoá đơn, kết quả xét 

nghiệm, chụp chiếu hình ảnh,…) - Nếu có điều trị trước khi tử vong 

8 

Văn bản di chúc hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có) hoặc Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có xác nhận của chính 

quyền địa phương (kê khai đầy đủ họ tên, có chữ ký của tất cả những người thuộc thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ 

tự hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người được bảo hiểm) 

9 Giấy xác nhận độc thân - Nếu còn độc thân 

10 Giấy đăng ký kết hôn - Nếu đã kết hôn 

11 Giấy ly hôn - Nếu đã ly hôn 

12 Giấy khai sinh - Nếu những người thuộc hàng thừa kế chưa đủ tuổi cấp CMND 

13 Giấy chứng tử của những người thuộc hàng thừa kế - Đối với những người thừa kế hợp pháp đã chết 

14 

Bảng tường trình nêu rõ cụ thể diễn biến, thời gian, sự việc xảy ra như thế nào, người làm chứng, nếu không có cơ quan công an 

điều tra và/hoặc không đưa điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào thì cần nêu rõ trong văn bản này và có chữ ký xác nhận của chính quyền 

địa phương và những người cùng chứng kiến sự việc - Trong tường hợp không khai báo với Công An 

15 Giấy CMND của Người được bảo hiểm ( Sao y ) 

Bản sao có 

công chứng 

16 Sổ hộ khẩu ( Sao y ) 

17 Giấy trích lục khai tử/ giấy chứng tử/Giấy báo tử 

18 Giấy CMND của những người thuộc hàng thừa kế 

      
 

Tử 

vong do 

1 Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm Bản gốc 

2 Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh Sát Điều Tra  Bản sao 



tai nạn 

sinh 

hoạt 
3 

Bảng tường trình nêu rõ cụ thể diễn biến, thời gian, sự việc xảy ra như thế nào, người làm chứng, nếu không có cơ quan công an 

điều tra và/hoặc không đưa điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào thì cần nêu rõ trong văn bản này và có chữ ký xác nhận của chính quyền 

địa phương và những người cùng chứng kiến sự việc - Trong tường hợp không khai báo với Công An 

4 Biên bản khám nghiệm hiện trường 

5 Giám định pháp y (Biên bản khám nghiệm tử thi, Bản kết luận giám định pháp y về tử thi) 

6 Hợp đồng bảo hiểm 

7 Giấy CMND của những người thuộc hàng thừa kế 

8 Bản sao CMND của những người cùng chứng kiến sự việc 

9 
Hồ sơ bệnh án và các chứng từ y tế điều trị thương tật (Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, toa thuốc, hoá đơn, kết quả xét 

nghiệm, chụp chiếu hình ảnh,…) - Nếu có điều trị trước khi tử vong 

10 

Văn bản di chúc hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có) hoặc Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp có xác nhận của chính 

quyền địa phương (kê khai đầy đủ họ tên, có chữ ký của tất cả những người thuộc thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ 

tự hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người được bảo hiểm) 

11 Giấy xác nhận độc thân - Nếu còn độc thân 

12 Giấy đăng ký kết hôn - Nếu đã kết hôn 

13 Giấy ly hôn - Nếu đã ly hôn 

14 Giấy khai sinh - Nếu những người thuộc hàng thừa kế chưa đủ tuổi cấp CMND 

15 Giấy chứng tử của những người thuộc hàng thừa kế - Đối với những người thừa kế hợp pháp đã chết 

16 Sổ hộ khẩu  
Bản sao có 

công chứng 
17 Giấy CMND của Người được bảo hiểm  

18 Giấy trích lục khai tử/ giấy chứng tử/Giấy báo tử 

      
 

Thương 

tật 

toàn bộ 

- vĩnh 

viễn (Tỷ 

lệ 

thương 

tật > 

81%) 

1 Giấy yêu cầu trả tiền Bảo hiểm Bản gốc 

2 
Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh Sát Điều Tra hoặc Biên bản điều tra tai nạn lao động của liên đoàn điều tra Sở lao động Thương 

Binh Xã Hội 

Bản sao 

3 Kết quả giám định thương tật toàn bộ vĩnh viễn của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc thành phố 

4 Hợp đồng bảo hiểm 

5 Sơ đồ hiện trường 

6 
Hồ sơ bệnh án và các chứng từ y tế điều trị thương tật (Giấy ra viện, giấy chứng nhận phẫu thuật, toa thuốc, hoá đơn, kết quả xét 

nghiệm, chụp chiếu hình ảnh,…) 

7 Bản sao CMND của những người cùng chứng kiến sự việc 

8 Giám định phương tiện - Trường hợp tai nạn 

9 Giám định nồng độ cồn - Trường hợp tai nạn giao thông 



10 Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp - Nếu Người được bảo hiểm không có khả năng nhận tiền 

11 Giấy ủy quyền nhận tiền BH hợp pháp - Nếu Người được bảo hiểm không có khả năng nhận tiền 

12 

Bảng tường trình nêu rõ cụ thể diễn biến, thời gian, sự việc xảy ra như thế nào, người làm chứng, nếu không có cơ quan công an 

điều tra và/hoặc không đưa điều trị ở bất kỳ cơ sở y tế nào thì cần nêu rõ trong văn bản này và có chữ ký xác nhận của chính quyền 

địa phương và những người cùng chứng kiến sự việc - Trong tường hợp không khai báo với Công An 

13 Giấy phép lái xe (Trường hợp tai nạn giao thông) 
Bản sao có 

công chứng 14 Giấy CMND của Người được bảo hiểm  

15 Sổ hộ khẩu  

 

Bảo 

hiểm 

tài sản 

(Mất 

cắp, 

mất 

cướp 

và tổn 

thất 

toàn bộ 

xe ô tô, 

xe máy)  

1 Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (theo mẫu do GIC cung cấp). 

Bản gốc 
2 Biên bản mất cắp, mất cướp xe có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp xe bị mất cắp, mất cướp). 

3 

Bản sao có xác nhận của nhân viên GIC hoặc cơ quan có thẩm quyền các giấy tờ sau: 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm.  

- Giấy phép lái xe của Lái xe. 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. 

Bản sao 4 

Bản sao hồ sơ tai nạn của Công an nơi thụ lý tai nạn bao gồm: 

- Sơ đồ hiện trường tai nạn giao thông 

- Biên bản khám nghiệm hiện trường 

- Biên bản khám nghiệm xe liên quan tới tai nạn giao thông. 

- Biên bản giải quyết tai nạn giao thông (nếu có). 

- Bản kết luận điều tra tai nạn của Công an (nếu có). 

- Quyết định của Tòa án về việc chỉ định giám định độc lập (nếu có). 

5 Phiếu hoặc thẻ giữ xe, giấy phép của điểm trông giữ xe (trường hợp xe bị mất cắp toàn bộ tại điểm trông giữ xe) 

6 Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

7 Hợp đồng tín dụng và tiến độ thanh toán nợ vay của Người được bảo hiểm đối với Tổ chức tín dụng. 

8 
Giấy chuyển quyền thụ hưởng, định đoạt tài sản và giấy chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong trường hợp tổn thất của xe mô tô, 

xe máy do người thứ ba gây ra. Bản gốc 

9 Các giấy tờ khác có liên quan đến việc giải quyết bồi thường (nếu có). 

 


