
 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 

 

 

GIẤY YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM 
 

 

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu 

 

Tôi tên:  ...............................................................  sinh ngày, tháng, năm:  .....................  

Địa chỉ: ............................................................................................................................  

Nguyên nhân yêu cầu trả tiền bảo hiểm: ( nguyên nhân KH bị tai nạn) .........................  

Ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm: ( ngày KH bị tai nạn) ....................................................  

Nơi xảy sự kiện bảo hiểm: ( Nơi KH xảy ra tai nạn) ......................................................  

Diễn biến: ( Ghi những diễn biến sơ bộ về vụ tai nạn) ...................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Hậu quả: ..........................................................................................................................  

 

Đề nghị thanh toán số tiền bảo hiểm theo thứ tự ưu tiên như sau: 

1. Ngân hàng/Tổ chức tín dụng được nhận tiền bảo hiểm tương ứng khoản dư nợ tín dụng còn lại 

của Người được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm: 

 .........................................................................................................................................  

Địa chỉ:............................................................................................................................ 

Số tài khoản:  ...................................................................................................................  

Tên Tài khoản: ................................................................................................................  

Tại Ngân hàng:  ...............................................................................................................  

2. Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng được nhận tiền bảo hiểm còn lại (nếu có): 

 .........................................................................................................................................   

Địa chỉ:............................................................................................................................ 

Số tài khoản:  ...................................................................................................................  

Tên Tài khoản: ................................................................................................................  

Tại Ngân hàng:  ...............................................................................................................  

 

 
 Ngày……..tháng …..năm………. 

Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



HƯỚNG DẪN ĐIỀN THÔNG TIN 

 
(1) THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU TRẢ TIỀN BẢO HIỂM (HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH 

VÀ ĐỊA CHỈ) 

Ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.  

 TH1: Nếu Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm thì thông tin cần được 

ghi chính xác như trên “Hợp đồng bảo hiểm tai nạn người vay tín dụng”.  

 
 

 TH2: Nếu Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm là người thân (thuộc hàng thừa kế thứ 1) của  Người 

được bảo hiểm thì thông tin của Người yêu cầu trả tiền bảo hiểm phải được điền chính xác để 

Công ty bảo hiểm có thể hỗ trợ.  

 

(2) THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN BẢO HIỂM  

 Nguyên nhân yêu cầu trả tiền bảo hiểm: ghi rõ nguyên nhân bị tai nạn.  

o Ví dụ: nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông/tai nạn lao động/tai nạn sinh hoạt … 

 Ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm: ghi rõ ngày tháng năm xảy ra tai nạn/sự kiện yêu cầu bảo hiểm. 

 Nơi xảy sự kiện bảo hiểm: ghi chi tiết về nơi xảy ra tai nạn/sự kiện bảo hiểm ví dụ: đường, tỉnh, 

thành phố…và các thông tin này cần phải trùng khớp với thông tin trên các hồ sơ gửi về.  

 Diễn biến: mô tả sơ bộ về tai nạn/sự kiện bảo hiểm để công ty bảo hiểm có thể biết các tình huống 

xảy ra.  

 Hậu quả: ghi rõ hậu quả. Ví dụ: tai nạn dẩn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn …%, tử vong do tai 

nạn giao thông, tử vong do tai nạn lao động, tử vong do tai nạn sinh hoạt…. 

 

(3) THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

Ghi rõ ràng các thông tin tương ứng với các mục được hướng dẫn như sau:  

 



 Ngân hàng/Tổ chức tín dụng được nhận tiền bảo hiểm: Công ty tài chính TNHH MTV Home 

Credit Việt Nam.  

 Địa chỉ: Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, Số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, 

TPHCM. 

 Số tài khoản: 091 018 333 001 

 Tên ngân hàng: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

 Tại chi nhánh: Hồ Chí Minh 

 

(4) THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM/NGƯỜI THỤ HƯỞNG ĐƯỢC 

NHẬN TIỀN BẢO HIỂM CÒN LẠI (NẾU CÓ) 

Điền chính xác thông tin tài khoản ngân hàng của Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng (hàng thừa kế 

hợp pháp) để có thể nhận tiền bồi thường bảo hiểm nếu Yêu cầu bảo hiểm được chấp thuận.  

 Số tài khoản: điền chính xác rõ ràng số tài khoản để có thể nhận chuyển tiền bồi thường 

 Tên và địa chỉ ngân hàng: nên điền đầy đủ thông tin về chi nhánh ngân hàng đã mở tài khoản.  

 Tên tài khoản: điền rõ ràng và đầy đủ họ tên của chủ tài khoản (tên tài khoản phải trùng khớp với 

tên của Người được bảo hiểm/Người được thụ hưởng)  

 


