
 

 

 

 

[PTI] – DANH SÁCH CÁC CHỨNG TỪ CẦN CUNG CẤP CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 

Phân loại giấy tờ bảo hiểm  Loại giấy tờ 

Chứng từ phải cung cấp đầy đủ   

Tử vong 

do tai 

nạn giao 

thông 

1 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm Bản gốc 

2 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Hợp đồng bảo hiểm)  Bản sao 

3 Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn 

Bản sao có công chứng 

4 Sổ hộ khẩu & CMND của Người được bảo hiểm 

5 
Giấy phép lái xe của Người được bảo hiểm và giấy đăng ký mô tô xe máy (phương tiện Người được bảo hiểm 

sử dụng lưu thông lúc tai nạn trong trường hợp tại nạn giao thông). 

6 
CMND/Giấy khai sinh của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất  

7 
Giấy chứng tử 

8 Kết luận điều tra của cơ quan công an nơi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị tai nạn 

Bản sao 

9 Biên bản khám nghiệm hiện trường 

10 Biên bản khám nghiệm xe 

11 Sơ đồ hiện trường 

12 

Các chứng từ liên quan đến việc điều trị y tế của NĐBH: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe của 

Người được bảo hiểm do Bác sĩ hoặc Bệnh viện cấp, Kết quả cận lâm sàng (chụp X-Quang, xét nghiệm, …), hóa 

đơn điều trị … (nếu có điều trị y tế) 

13 CMND của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

14 Biên bản khám nghiệm tử thi (Nếu có) 

15 Giấy khai sinh của NĐBH (Nếu những người thuộc hàng thừa kế chưa đủ tuổi cấp CMND) 

16 Một số chứng từ khác (nếu có) để xác định phạm vi bảo hiểm tùy theo từng trường hợp cụ thể dẫn đến tử 

vong của NĐBH  

17 Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp 
Bản gốc 

18 Giấy chứng nhận độc thân của NĐBH (trong trường hợp NĐBH còn độc thân) 

      
 



Tử vong 

do tai 

nạn khác 

1 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm 
Bản gốc 

2 Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi NĐBH  bị tai nạn 

3 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Hợp đồng bảo hiểm)  

Bản sao 
4 

Các chứng từ liên quan đến việc điều trị y tế của NĐBH: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe của 

Người được bảo hiểm do Bác sĩ hoặc Bệnh viện cấp, Kết quả cận lâm sàng (chụp X-Quang, xét nghiệm, …), hóa 

đơn điều trị … (Nếu có điều trị y tế) 

5 
Một số chứng từ khác để xác định phạm vi bảo hiểm tùy theo từng trường hợp cụ thể dẫn đến tử vong của 

NĐBH (Nếu có) 

6 
Giấy phép lái xe của Người được bảo hiểm và giấy đăng ký mô tô xe máy (phương tiện Người được bảo hiểm 

sử dụng lưu thông lúc tai nạn trong trường hợp tại nạn giao thông). 

Bản sao có công chứng 7 Giấy chứng tử 

8 Sổ hộ khẩu & CMND của Người được bảo hiểm 

9 CMND/Giấy khai sinh của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất  

10 Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn 

Bản sao 11 CMND của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

12 Giấy khai sinh của NĐBH (Nếu những người thuộc hàng thừa kế chưa đủ tuổi cấp CMND) 

13 Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp 
Bản gốc 

14 Giấy chứng nhận độc thân của NĐBH  

      
 

Thương 

tật do tai 

nạn giao 

thông  

1 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm Bản gốc 

2 Kết luận điều tra của cơ quan công an nơi Người được bảo hiểm (NĐBH) bị tai nạn 

Bản sao 

3 Biên bản khám nghiệm hiện trường 

4 Biên bản khám nghiệm xe 

5 Giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn của Hội đồng giám định y khoa (trong trường hợp thương tật vĩnh viễn) 

6 
Một số chứng từ khác (nếu có) để xác định phạm vi bảo hiểm tùy theo từng trường hợp cụ thể dẫn đến 

thương tật của NĐBH 

7 
Giấy phép lái xe của Người được bảo hiểm và giấy đăng ký mô tô xe máy (phương tiện Người được bảo hiểm 

sử dụng lưu thông lúc tai nạn trong trường hợp tại nạn giao thông).  Bản sao có công chứng 

8 Sổ hộ khẩu & CMND của Người được bảo hiểm 

9 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Hợp đồng bảo hiểm)  

Bản sao 

10 Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn 

11 Sơ đồ hiện trường 

12 Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có) 

13 CMND của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 



14 

Các chứng từ liên quan đến việc điều trị y tế của NĐBH: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe của 

Người được bảo hiểm do Bác sĩ hoặc Bệnh viện cấp, Kết quả cận lâm sàng (chụp X-Quang, xét nghiệm, …), hóa 

đơn điều trị … (Nếu có điều trị y tế) 

      
 

Thương 

tật do tai 

nạn khác 

1 Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm 
Bản gốc 

2 Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi NĐBH  bị tai nạn 

3 Giấy chứng nhận thương tật vĩnh viễn của Hội đồng giám định y khoa (trong trường hợp thương tật vĩnh viễn) 
Bản sao 

5 
Một số chứng từ khác (nếu có) để xác định phạm vi bảo hiểm tùy theo từng trường hợp cụ thể dẫn đến 

thương tật của NĐBH 

6 
Giấy phép lái xe của Người được bảo hiểm và giấy đăng ký mô tô xe máy (phương tiện Người được bảo hiểm 

sử dụng lưu thông lúc tai nạn trong trường hợp tại nạn giao thông).  Bản sao có công chứng 

7 Sổ hộ khẩu & CMND của Người được bảo hiểm 

8 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Hợp đồng bảo hiểm)  

Bản sao 

9 Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn 

10 

CMND của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

 


