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Mẫu số 08 kèm theo Công văn số 5147/BVNT - QLHĐ
Ngày 21/12/2018 của Bảo Việt Nhân thọ

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG TỪ GIÁ TRỊ GIẢI ƯỚC/
RÚT MỘT PHẦN TỪ GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Hợp đồng số:
Kính gửi: BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Bên mua bảo hiểm: ………………………………………..…………….

Điện thoại: ……………………………………….

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: ................……....................... Cấp ngày:........./........./............ Nơi cấp:.............................
Địa chỉ liên hệ: ..................................... .................... ........................................ ................................................................
Nếu có thay đổi so với địa chỉ đã đăng ký, đề nghị Bảo Việt Nhân thọ sử dụng địa chỉ nêu trên để liên hệ.
Tôi đề nghị:

 Tạm ứng từ Giá trị giải ước (GTGƯ):

Số tiền: .............................................................................................. đồng

(Bằng chữ ............................................ .................... ........................................ ............................................ ..................)
Tôi, Bên mua bảo hiểm, đã được giải thích và hiểu rõ các quy định về tạm ứng từ GTGƯ của hợp đồng bảo hiểm nhân
thọ (được nêu tại mặt sau giấy đề nghị này). Tôi đồng ý và cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ mọi quy định này cũng như
các quy định liên quan của pháp luật (nếu có).

 Rút một phần từ Giá trị tài khoản: Số tiền: ...................................................................................................

đồng

(Bằng chữ ............................................ .................... ........................................ .............................................................. )
Đề nghị hình thức nhận tiền:

 Nhận tiền tại Trụ sở của Bảo Việt Nhân thọ.
 Nhận tiền mặt tại
Ngân hàng:........................................................................................................................
Chi nhánh : .......................................................................................................................

 Qua chuyển khoản:

Chủ TK: ...........................................................................................................................
Số TK:..............................................................................................................................
Ngân hàng: ........................................................... Chi nhánh..........................................
......................,ngày........tháng........năm..........
Bên mua bảo hiểm
(ký, ghi rõ họ tên)

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

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Hồ sơ kèm theo/Lưu ý:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Tiếp nhận hồ sơ ngày ……./……./……..

 Xác nhận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ BMBH tại văn phòng Công ty
 Xác nhận đã kiểm tra nhân thân và chữ ký của BMBH
Cán bộ tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ | Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Ðường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm,
TP. Hà Nội Tổng đài 1900 558899 nhánh số 4 | Fax (04) 3577 0958 | Email baovietnhantho@baoviet.com.vn | Website
http://baovietnhantho.com.vn

QUY CHẾ PL04/2017
QUY CHẾ TẠM ỨNG TỪ GIÁ TRỊ GIẢI ƯỚC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Kèm theo Quyết định số 001/2016/QĐ/TGĐ-BVNT ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ)

Quy chế này cụ thể hoá các quy định về Tạm ứng từ GTGƯ
(GTGƯ)/Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (sau đây quy
định chung là “Tạm ứng từ GTGƯ”). Khoản tạm ứng từ GTGƯ
được quy định trong các điều khoản của hợp đồng (HĐ) hoặc
được giao kết riêng giữa Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) và Bên
mua bảo hiểm/Người tham gia bảo hiểm (gọi chung là Bên
mua bảo hiểm - BMBH). Phù hợp với điều khoản bảo hiểm của
từng hợp đồng mà việc BVNT quy định là “tạm ứng từ GTGƯ”
dưới đây sẽ tự động được hiểu là “vay theo hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ”. Nếu điều khoản hợp đồng không có quy định
về tạm ứng từ GTGƯ, BMBH vẫn có thể được tạm ứng từ
GTGƯ trừ trường hợp việc cung cấp khoản tạm ứng có ảnh
hưởng bất lợi đến tình hình tài chính của BVNT. Các quy định
dưới đây sẽ được BVNT điều chỉnh theo từng thời kỳ phù hợp
với các quy định pháp luật và Điều khoản hợp đồng.
1. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC TẠM ỨNG
Bên mua bảo hiểm có thể sử dụng HĐ đang có hiệu lực để tạm
ứng từ GTGƯ nếu thoả mãn các điều kiện sau:
1.1. Người yêu cầu tạm ứng là Bên mua bảo hiểm;

Lãi tạm ứng từ GTGƯ được gộp vào tổng dư nợ tạm ứng từ
GTGƯ hiện tại để xác định tổng dư nợ tạm ứng mới tại thời
điểm hoặc khi xảy ra các sự kiện sau:
• Tại ngày đầu tiên của mỗi tháng dương lịch; hoặc
• Tại ngày BMBH tạm ứng thêm từ GTGƯ; hoặc
• Tại ngày BMBH hoàn trả một phần hoặc toàn bộ khoản tạm
ứng từ GTGƯ; hoặc
• Tại ngày BVNT thay đổi lãi suất tạm ứng từ GTGƯ; hoặc
• Tại ngày HĐ đáo hạn hoặc chấm dứt hiệu lực; hoặc
• Tại ngày khoản tạm ứng từ GTGƯ được thu hồi một phần
hoặc toàn bộ khi BVNT giải quyết quyền lợi bảo hiểm/thanh
toán lãi chia/thanh toán quyền lợi định kỳ/thanh toán Niên
kim/giải quyết thay đổi điều kiện HĐ như giảm Số tiền bảo
hiểm, dừng nộp phí và chuyển STBH/NK giảm/rút một phần
Giá trị tài khoản...
Số ngày tạm ứng thực tế: được tính theo số ngày dương lịch
thực tế từ ngày xác định tổng dư nợ tạm ứng gần nhất đến
ngày liền trước ngày xảy ra các sự kiện sau:

1.2. HĐ có GTGƯ và có hiệu lực từ đủ 24 tháng trở lên (với
các HĐ không phải là HĐ liên kết chung, liên kết đơn vị);

• Ngày xác định tổng dư nợ tạm ứng mới; hoặc
• Ngày thu hồi/hoàn trả toàn bộ khoản tạm ứng từ GTGƯ; hoặc
• Ngày HĐ chấm dứt hiệu lực.

1.3. HĐ có GTGƯ (với các HĐ liên kết chung, liên kết đơn vị).

5. THỦ TỤC TẠM ỨNG

1.4. HĐ không có khoản tạm ứng quyền lợi bảo hiểm.

5.1. Bên mua bảo hiểm phải trực tiếp thực hiện các thủ tục tạm
ứng tại trụ sở của BVNT. Khi làm thủ tục tạm ứng, Bên mua
bảo hiểm cần xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ
căn cước công dân còn hiệu lực theo quy định của pháp luật
và Hợp đồng bảo hiểm gốc.

Điều kiện cho mỗi lần tạm ứng từ GTGƯ tiếp theo áp dụng
theo các quy định của BVNT tại thời điểm phát sinh khoản tạm
ứng thêm.
2. SỐ TIỀN ĐƯỢC TẠM ỨNG
2.1. Số tiền tạm ứng tối đa
Số tiền tối đa mà BMBH có thể tạm ứng theo một HĐ tại mỗi
thời điểm tạm ứng được xác định như sau:
HMTĐ = 80%*GTGƯ - OP - AL - PL
Trong đó:
HMTĐ : Số tiền tạm ứng từ GTGƯ tối đa.
GTGƯ: GTGƯ của HĐ chính và các Sản phẩm bổ trợ/Điều
khoản riêng (nếu có) tại thời điểm tạm ứng
OP : Phí bảo hiểm nợ (nếu có đối với HĐ không phải là HĐ liên
kết chung, liên kết đơn vị).
AL : Dư nợ tự động tạm ứng từ GTGƯ để đóng phí (gồm gốc
và lãi phát sinh) xác định tại thời điểm tạm ứng (nếu có đối với
HĐ không phải là HĐ liên kết chung, liên kết đơn vị).
PL : Dư nợ tạm ứng từ GTGƯ (gồm gốc và lãi phát sinh) xác
định tại thời điểm tạm ứng (nếu có).
2.2. Số tiền tạm ứng tối thiểu: do BVNT qui định.
3. LÃI SUẤT TẠM ỨNG
Lãi suất cho khoản tạm ứng từ GTGƯ do BVNT xác định và
thay đổi tùy theo từng thời kỳ phù hợp với các quy định của
pháp luật, được công bố công khai tại trụ sở của BVNT
và/hoặc trên website của BVNT.
4. CÁCH TÍNH LÃI TẠM ỨNG
Lãi tạm ứng được xác định theo công thức sau:
(Tổng dư nợ tạm ứng từ GTGƯ gần nhất x Lãi suất
tạm ứng từ GTGƯ/năm x Số ngày tạm ứng thực tế)

Lãi tạm ứng =
Số ngày trong năm tài chính hiện tại

5.2. BMBH hoàn tất “Đề nghị tạm ứng từ GTGƯ” theo mẫu quy
định và chuyển cho BVNT.
5.3. Căn cứ vào “Đề nghị tạm ứng từ GTGƯ” và tình trạng HĐ,
BVNT xác định và thông báo bằng văn bản cho BMBH số tiền
được tạm ứng và lãi suất tạm ứng.
6. HOÀN TRẢ KHOẢN TẠM ỨNG (số tiền tạm ứng và lãi phát
sinh)
6.1. Khoản tạm ứng từ GTGƯ có thể được hoàn trả trực tiếp
tại trụ sở của BVNT hoặc bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
6.2. Bên mua bảo hiểm có thể hoàn trả một phần hoặc toàn bộ
khoản tạm ứng từ GTGƯ phù hợp với quy định của BVNT.
7. THU HỒI KHOẢN TẠM ỨNG (số tiền tạm ứng và lãi phát
sinh)
7.1. BVNT có quyền thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản tạm
ứng từ GTGƯ trước khi thanh toán bất kỳ quyền lợi bảo hiểm
nào hoặc trong bất kỳ trường hợp thay đổi tình trạng/ điều kiện
HĐ nào, bao gồm các trường hợp tử vong/thương tật toàn bộ
vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo và tất cả trường hợp huỷ bỏ hay
chấm dứt hiệu lực HĐ theo quy định tại Điều khoản HĐ.
7.2. HĐ sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày tổng giá trị
các khoản tạm ứng (bao gồm cả tạm ứng từ GTGƯ, tạm ứng
từ GTGƯ để đóng phí và lãi phát sinh) vượt quá GTGƯ cộng
Lãi chia luỹ tích (nếu có) và các quyền lợi lũy tích (nếu có) của
HĐ.
Trong trường hợp này, BVNT sẽ thu hồi toàn bộ GTGƯ, Lãi
chia luỹ tích (nếu có) và các quyền lợi lũy tích (nếu có) của HĐ
để đối trừ cho các khoản tạm ứng và các khoản nợ khác. Mọi
sự kiện được bảo hiểm xảy ra kể từ ngày HĐ bảo hiểm chấm
dứt hiệu lực không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của BVNT.

