YCKH-07
Mẫu số 07 kèm theo Công văn số 5147/BVNT-QLHĐ
Ngày 21/12/2018 của Bảo Việt Nhân thọ

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ YÊU CẦU BẢO HIỂM
Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Bên mua bảo hiểm: ………………………………………..…… Điện thoại: ………………………….. Email: ……………
CMND/HC/Thẻ CCCD số: ……………………………..…. Cấp ngày: …..…/.….…./….…… Nơi cấp:…………………….
Giấy yêu cầu bảo hiểm số: …………………………………………… Ngày kê khai: ……………………………………….
Giấy nộp phi bảo hiểm ước tính số: ……………………….. Ngày: ……../……./………

Số tiền: …………………….

Giấy nộp tiền số: ……………………………………………... Ngày: ……../……./………

Số tiền: …………………….

Tôi đề nghị hủy bỏ yêu cầu bảo hiểm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm trên như sau:
Hủy bỏ toàn bộ GYCBH
SPBT

Hủy bỏ SPBT

NĐBH

SPBT

1

1

2

2

3

3

NĐBH

Hình thức thanh toán
Nhận tiền mặt tại Công ty
Nhận tiền mặt bằng CMND tại ngân hàng ………………………………..……….. CN ………………………
Chuyển khoản qua ngân hàng: Chủ tài khoản: …………………………………………………………………
Số tài khoản: ……………………………. Tại ngân hàng:………………………………CN: ………………...
…………………………………………………………………………………….
Lý do hủy yêu cầu bảo hiểm

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

TVV hướng dẫn thủ tục
(ký, ghi rõ họ tên, mã số)

……………., ngày …… tháng …… năm …….
Bên mua bảo hiểm
(ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………

………………………………………….

Lưu ý: Quý khách cần mang theo CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD và Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính/Giấy nộp tiền khi
giao dịch với Bảo Việt Nhân Thọ.

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Phần dành cho CB tiếp nhận/giải quyết:
Ngày tiếp nhận hồ sơ: ………………………………………………………………
Kênh tiếp nhận: ……...………………………………………………………………

Cán bộ tiếp nhận
(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận yêu cầu của KH: .…..……………………………………………………
………………………...………………………………………………………………
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