BẢO HIỂM
NGƯỜI CHƠI GOLF

GIẤY YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Lưu ý:
 Việc Giấy yêu cầu bồi thường này được chấp nhận không có nghĩa
Công ty Bảo hiểm sẽ cam kết trả tiền bảo hiểm cho yêu cầu được nếu
trong đó.
 Nếu Bảo Việt yêu cầu cung cấp giấy tờ làm bằng chứng hoặc bản
tường trình, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí cung cấp
giấy tờ đó
 Để yêu cầu bồi thường được hoàn thành đúng thời hạn, khách hàng
vui lòng gửi về Bảo Việt: Giấy yêu cầu bồi thường đã được điền đầy
đủ thông tin và các giấy tờ khác trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy
ra tổn thất.
 Vui lòng không bỏ trống bất cứ câu hỏi nào, nếu không có câu trả lời,
vui lòng điền “Không có thông tin”

Số thẻ bảo hiểm
Số HSBT
(dành cho Bảo Việt)

THÔNG TIN VỀ CHỦ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Họ và tên
Giới tính

£ Nam

Ngày sinh

£ Nữ

Địa chỉ
Số CMND/Hộ chiếu

Nghề nghiệp

Điện thoại

Email

Lưu ý: Trường hợp tử vong, vui lòng điền thông tin của người yêu cầu bảo hiểm

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (không cần điền nếu cùng thông tin như bên trên)
Họ và tên
Giới tính

£ Nam

Ngày sinh

£ Nữ

Địa chỉ
Số CMND/Hộ chiếu

Nghề nghiệp

Điện thoại

Email

Lưu ý: Trường hợp tử vong, vui lòng điền thông tin của người yêu cầu bảo hiểm

THÔNG TIN VỀ TỔN THẤT
Ngày xảy ra tổn thất

Giờ xảy ra tổn thất

Nơi xảy ra tổn thất
Mô tả chi tiết

Tên & thông tin
liên lạc của người
chứng kiến sự việc

Có đơn bảo hiểm nào bảo hiểm cho tổn thất này không?
Trụ sở chính 104 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

£ Có
|

Tel (+84 24) 3826 2614

£ Không
|

Fax (+84 24) 3825 7188

|

Email bvvn@baoviet.com.vn

LOẠI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Vui lòng đánh dấu X vào loại yêu cầu bồi thường. Bảo Việt có thể yêu cầu thêm thông tin để giải quyết yêu cầu.
£ A. Tai nạn cá nhân/ Chi phí y tế
1. Nguyên nhân tai nạn

2. Tai nạn này có gây ra thương tật vĩnh viễn không? (Nếu có, vui lòng viết thông tin chi tiết)

£ Có

£ Không

3. Số tiền yêu cầu bồi thường
Giấy tờ kèm theo:

£ Hóa đơn gốc;
£ Chứng từ y tế, Giấy ra viện, mức độ thương tật vĩnh viễn và nguyên nhân tai nạn
£ Biên bản của công an/biên bản của câu lạc bộ Golf nơi xảy ra tổn thất
£ Giấy chứng tử, biên bản khám nghiệm tử thi và kết luận của cơ quan điều tra (trường hợp tử vong)
£ Giấy xác nhận quan hệ của người yêu cầu bồi thường và người được bảo hiểm (trường hợp tử vong)

£ B. Dụng cụ chơi Golf & Tài sản cá nhân
Miêu tả tài sản bị mất/hỏng
(Thương hiệu, NSX & Model)

Thời gian
& nơi mua hàng

Giá mua hàng

Hóa đơn mua
hàng (Có/Không)

Chi phí sửa chữa
/thay mới

Số tiền (VNĐ)

1. Tình trạng mất/ hỏng của tài sản được phát hiện bởi ai và vào lúc nào?
2. Mức độ thiệt hại:
3. Tài sản được nhìn thấy lần cuối cùng ở đâu, lúc nào?
4. Tài sản được nhìn thấy lần cuối cùng bởi ai?
5. Nếu có biên bản điều tra của công an, vui lòng cung cấp biên bản và nêu thông tin của đồn cảnh sát

6. Các tài sản bị mất đã được tìm kiếm như thế nào?

Giấy tờ kèm theo:

£ Biên bản kết luận của công an/ Giấy xác nhận tình trạng mất/hỏng của Câu lạc bộ Golf nơi xảy ra tổn thất.
£ Ảnh của tài sản bị hỏng tại nơi xảy ra tổn thất
£ Giấy tờ đánh giá mức độ hỏng hóc của người sửa chữa
£ Ít nhất 2 báo giá sửa chữa hoặc thay thế của tài sản bị mất/ hỏng
£ Hóa đơn gốc của tài sản bị mất/ hỏng
£ Hóa đơn gốc của việc sửa chữa, thay thế tài sản

Vui lòng không vứt/hủy tài sản bị hỏng cho đến khi Bảo Việt giải quyết xong yêu cầu bồi thường của khách hàng, trong một số trường hợp, Bảo Việt cần
phải xác nhận tình trạng hỏng của tài sản đó.
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£ C. Đạt Hole-in-One
Ngày đạt giải
Sân Golf nơi đạt được
Hole-in-One
Số tiền yêu cầu bồi thường
Giấy tờ kèm theo:

£ Giấy xác nhận của câu lạc bộ Golf
£ Bản Copy của Chứng chỉ Hole-in-One
£ Hóa đơn gốc của tiệc chiêu đãi

£ D. Trách nhiệm công cộng
1. Bạn được thông báo về tai nạn vào lúc nào?
2. Nếu có người bị thương, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
Họ và tên
Số CMND/Hộ chiếu
Địa chỉ
3. Có bất kỳ giấy triệu tập nào yêu cầu bạn phải có mặt hầu tòa không? Nếu có, ai đã kiện?

Lưu ý: Khách hàng không nên cam kết hay thừa nhận trách nhiệm chi trả bất kỳ một khoản tiền nào. Tất cả những giấy tờ, thư từ của bên thứ ba cần được
chuyển tiếp cho Bảo Việt ngay khi khách hàng nhận được.
Giấy tờ kèm theo:

£ Giấy xác nhận của Câu lạc bộ Golf về tai nạn
£ Thư, giấy triệu tập từ bên thứ ba và các tài liệu chứng minh nếu có (VD: hóa đơn tài sản, báo giá sửa chữa)

CAM KẾT
Tôi cam kết những thông tin trong Giấy yêu cầu này là đúng và đầy đủ và tôi không giấu bắt cứ thông tin quan trọng nào.
Với mục đích giải quyết yêu cầu bồi thường này,
a. Tôi đồng ý cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có các thông tin liên quan đến khiếu nại, bao gồm bất kỳ bác sỹ, nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe hoặc tổ chức, công ty bảo hiểm hoặc các cơ quan điều tra được tiết lộ và trao đổi các thông tin liên quan (bao gồm cả
thông tin về tình trạng sức khỏe) do Bảo Việt hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bồi thường yêu cầu.
b. Tôi ủy quyền cho Bảo Việt và các nhà cung cấp dịch vụ bồi thường thu thập, sử dụng, tiết lộ và trao đổi với những người hoặc tổ chức được
liệt kê phía trên bất kỳ thông tin nào (bao gồm cả thông tin về tình trạng sức khỏe)
c. Tôi đồng ý cho phép tiết lộ thông tin (bao gồm cả thông tin về tình trạng sức khỏe) về người được bảo hiểm nếu nếu yêu cầu bồi thường
này được thực hiện thay mặt cho họ.
Tôi đồng ý bản sao hoặc bản scan của người ủy nhiệm này sẽ có giá trị như bản chính.

, ngày

/

/

, ngày

Chủ hợp đồng bảo hiểm
(ký và ghi rõ họ tên)

/

/

Người được bảo hiểm
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
Vui lòng gửi Giấy yêu cầu đã điền đầy đủ thông tin và đính kèm những tài liệu như được yêu cầu. Hồ sơ chỉ được giải quyết khi có đầy đủ thông tin và các
tài liệu khác. Vui lòng gửi Giấy yêu cầu Bồi thường này về Công ty Bảo hiểm Bảo Việt gần nhất.
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