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Giấy yêu cầu Bảo hiểm Bảo lãnh vay cá nhân 
 

 
Tôi/Chúng tôi, Người mua bảo hiểm, theo đây cam kết tuân thủ Quy tắc bảo hiểm, Các điều khoản và điều kiện đặc biệt, tất cả các điều khoản thỏa 

thuận riêng khác, điều chỉnh về Đơn bảo hiểm bảo lãnh do Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Chi nhánh Hà Nội cấp, và khẳng định rằng các điều được nêu 
bên dưới đây là chính xác và trung thực, và nộp Giấy yêu cầu này như một đề xuất giao kết. 

 

Bảo hiểm Số.  Kính gửi Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội 
 

Người mua bảo hiểm Người được bảo hiểm 

Tên Tên và Chữ ký hợp lệ Tên  

Số CMND 
(Số Hộ chiếu)  Số ĐKKD   

Số CMND trước 
đây 

(nếu có) 
 Địa chỉ  

 

Điều kiện bảo hiểm 

Số tiền Bảo hiểm  Mức phí bảo hiểm 2.118 % / năm 

Thời hạn bảo 
hiểm Tháng Phương thức 

thanh toán 

□Trả trước □Trả từng đợt 
□Người mua bảo hiểm □Người được bảo hiểm □ 
Người khác 

Phạm vi bảo 
hiểm Bảo hiểm thanh toán khoản bồi thường theo Hợp đồng cơ sở 
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và điều kiện đặc 

biệt 
- 
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 Thỏa thuận theo Giấy yêu cầu  
 
 

Căn cứ vào Giấy yêu cầu Bảo hiểm Bảo lãnh vay cá nhân, Thỏa thuận này sẽ được áp dụng đối với Hợp đồng Bảo hiểm Bảo lãnh. Liên quan đến Người mua bảo hiểm 
ký kết Hợp đồng Bảo hiểm Bảo lãnh với Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (sau đây gọi là “Công ty”), chúng tôi, Người mua bảo hiểm, và/hoặc 
(những) Người bồi thường sẽ cùng chịu trách nhiệm liên đới đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của Người mua bảo hiểm, bảo đảm với Công ty rằng chúng tôi sẽ thực 
hiện trung thực các nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản dưới đây. 

 

 
Điều 1 (Số tiền Bảo hiểm và Thời hạn Bảo hiểm) ① Số tiền Bảo hiểm và Thời hạn Bảo hiểm của Hợp đồng Bảo hiểm Bảo lãnh, mà Người mua bảo hiểm ký kết với Công ty, sẽ 
như sau: 

Số tiền Bảo hiểm 
 

KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TIỀN BẢO HIỂM ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI MUA BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ, SỐ TIỀN BẢO HIỂM SẼ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC ĐIỀU 
CHỈNH THEO KHOẢN VAY MÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CẤP CHO NGƯỜI MUA BẢO HIỂM 

Thời hạn Bảo 
hiểm 

 
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN THỜI HẠN BẢO HIỂM ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI MUA BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ, THỜI HẠN BẢO HIỂM SẼ TỰ ĐỘNG ĐƯỢC 

ĐIỀU CHỈNH THEO THỜI HẠN VAY MÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM QUYẾT ĐỊNH 

Tỷ lệ Bảo hiểm  

② Quyết định của Công ty về khoản tiền và thời Thời hạn Bảo hiểm sẽ là cuối cùng và bắt buộc đối với Người mua bảo hiểm mà không cần xét đến đề nghị của Người mua bảo 
hiểm. 
 
Điều 2 (Ký kết Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh) ① Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh sẽ được ký kết khi Công ty chấp nhận Giấy yêu cầu bảo hiểm bảo lãnh này do Người mua bảo 
hiểm nộp và nhận được phí bảo hiểm, và như là bằng chứng của việc ký kết Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh, Công ty sẽ cấp Đơn bảo hiểm bảo lãnh theo cách thức mà Công ty xét 
thấy phù hợp bao gồm cả việc phát hành Đơn bảo hiểm bảo lãnh trực tiếp cho Người được bảo hiểm bằng phương tiện điện tử. 
② Trường hợp Người được bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm, Người được bảo hiểm có tất cả các quyền liên quan đến phí bảo hiểm, bao gồm cả việc hoàn lại phí bảo hiểm.  
 
Điều 3 (Thực hiện Nghĩa vụ và Trách nhiệm trung thực) Người mua bảo hiểm sẽ không được gây ra bất cứ mất mát hay thiệt hại nào cho Công ty bằng việc thực hiện trung thực 
các nghĩa vụ và trách nhiệm của Người mua bảo hiểm, mà Công ty bảo lãnh theo Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh như quy định tại Điều 1 hay các sửa đổi liên quan (bao gồm việc tăng 
hoặc giảm Số tiền Bảo hiểm, rút ngắn hay gia hạn Thời hạn Bảo hiểm, và các sửa đổi khác). 
 
Điều 4 (Bồi thường Tổn thất và Chi phí) ① Trường hợp Công ty đã thanh toán bất cứ số tiền bồi thường nào cho Người được bảo hiểm theo Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh do 
việc vi phạm của Người mua bảo hiểm trong việc thực hiện các nghĩa vụ hay trách nhiệm của mình đã được Công ty bảo lãnh (sau đây gọi là “Sự kiện Tổn thất”), Người mua bảo 
hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải ngay lâp tức trả lại số tiền bồi thường đã được thanh toán bởi Công ty. Trường hợp trì hoãn hoàn trả lại số tiền bồi thường đã thanh toán 
cho Công ty, Bên mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại xảy ra do việc trì hoãn cùng với số tiền bồi thường đã được thanh toán.  
② Trường hợp số tiền bồi thường được thanh toán, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải hoàn lại các khoản đó cho Công ty bằng Đồng Việt Nam, và nếu số 
tiền bồi thường được thanh toán bằng ngoại tệ, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải hoàn trả lại các khoản đó theo tỷ giá hối đoái (quy định trong Quy tắc bảo 
hiểm của bảo hiểm Bảo lãnh) vào ngày thanh toán số tiền bồi thường. 
③ Khoản tổn thất phát sinh do việc trì hoãn quy định tại Khoản ① sẽ bị tính lãi bằng cách nhân khoản tiền bồi thường mà Công ty đã thanh toán với lãi suất mà tương đương với 
150% lãi suất áp dụng quy định trong Hợp đồng cơ sở nhắc đến trong đơn (sau đây gọi là “Hợp đồng cơ sở”) với các khoản chậm trả trong toàn bộ thời gian tính từ ngày tiếp theo 
của ngày Công ty thanh toán số tiền bồi thường cho đến ngày mà toàn bộ các khoản phải thanh toán đã được hoàn trả đầy đủ, tính lãi từng ngày với 365 ngày cho một năm. 
④ Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ lập tức hoàn trả cho Công ty các chi phí mà Công ty phải chịu sau đây, cũng như tất cả các tổn thất phát sinh do việc trì 
hoãn thanh toán như quy định tại Khoản ① nêu trên: 
1.Chi phí phát sinh để bảo lưu (bao gồm hủy bỏ), chuyển giao và thực hiện đòi bồi thường hay đòi thế quyền đối với Người mua bảo hiểm, (những) Người bồi thường, và (những) 
Người bồi thường của giao dịch thế chấp;   
2.Chi phí phát sinh từ việc điều tra, thu hồi và xử lý tài sản bảo đảm;  
3.Chi phí tố tụng, chi phí pháp lý phát sinh đối với việc bảo vệ thực hiện yêu cầu bồi thường (bao gồm hủy bỏ), thực hiện đòi bồi thường, và chi phí cho các yêu cầu đối với tài sản 
của Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường; 
4.Các chi phí khác mà Người mua bảo hiểm phải chịu theo quy định pháp luật và bất cứ thỏa thuận nào. 
 
Điều 5 (Hoàn trả trước) ① Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải hoàn trả trước khoản nợ khi (các) nguyên nhân quy định dưới đây xảy ra với Người mua 
bảo hiểm, ngay cả trước khi Công ty thanh toán tiền bồi thường, và Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền vay có liên quan cho 
Công ty. Trong trường hợp này, Công ty có thể thực thi yêu cầu hoàn trả trước khoản nợ (sau đây gọi là “Quyền yêu cầu Hoàn trả trước”) đối với Người mua bảo hiểm và/hoặc 
(những) Người bồi thường mà không cần đưa ra thông báo trước hay thông báo bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp có (các) nguyên nhân xảy ra thuộc Khoản 5 đến Khoản 8, 
Công ty có thể thực thi Quyền yêu cầu Hoàn trả trước chỉ khi (các) nguyên nhân đã được thông báo bằng văn bản trước khi thực thi.  
1.Sự kiện Tổn thất xảy ra theo Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh này;      
2.Có (các) nguyên nhân đối với việc đăng ký thông tin do Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam xảy ra như là chậm thanh toán, thực hiện thế quyền, trả 
thay, và phá sản (bao gồm cả thông tin về (những) người liên quan), thông tin về vi phạm quy tắc tài chính và thông thông tin sai phạm công khai;     
3.Có đơn yêu cầu thủ tục phá sản, thủ tục phục hồi (bao gồm cả khôi phục cá nhân), hay giải thể; 
4.Khi có các biện pháp tạm thời, các biện pháp cưỡng chế, hay thông báo tịch thu khi xử lý vi phạm pháp luật (bao gồm thông báo thanh toán trước ngày đến hạn) đối với các khoản 
tiền mà Người mua bảo hiểm nhận được từ Công ty hoặc đối với tài sản bảo đảm cho Công ty liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh này hoặc khi thực hiện việc cưỡng chế thi 
hành án hay xử lý vi phạm pháp luật theo các hình thức khác; 
5. Toàn bộ hay một phần hoạt động bị ngưng; 
6. Một Sự kiện Tổn thất xảy ra theo bất kỳ (các) Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh nào khác được ký kết giữa Công ty và Người mua bảo hiểm; 



(10-00-000, 2015.00.00) 

7.Khi có biện pháp tạm thời, biện pháp cưỡng chế hay thông báo tịch thu khi xử lý vi phạm pháp luật (bao gồm cả thông báo thanh toán trước ngày đến hạn) đối với tài sản của 
Người mua bảo hiểm mà không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, trong đó tình trạng tín dụng của Người mua bảo hiểm bị giảm sút nghiêm trọng, gây ra những cản trở đối 
với việc thu hồi nợ của Công ty.   
8.Có sự việc đã được xác nhận rằng Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh đã được ký kết không đúng đắn, ví dụ như việc cung cấp giấy tờ giả. 
② Nếu Công ty thực hiện Quyền yêu cầu Hoàn trả trước quy định tại Khoản ① và (các) tài sản bảo đảm liên quan đến Quyền yêu cầu Hoàn trả trước hiện hữu, Công ty có thể 
chuyển đổi tài sản bảo đảm để bù đắp tổn thất mà Công ty phải chịu. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho trường hợp khi tài sản bảo đảm không đủ để bù đắp cho toàn bộ các tổn thất hay 
trường hợp có (các) vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi nợ, Công ty có thể thực hiện các các biện pháp để bảo vệ quyền thu hồi nợ như là các biện pháp khẩn cấp mặc dù có tồn 
tại tài sản bảo đảm. 
③ Trường hợp có Sự kiện Tổn thất, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường, ngay cả trước khi Công ty thanh toán tiền bồi thường, sẽ phải chuyển giao cho Công ty, 
theo yêu cầu của Công ty, (các) đối tượng của Hợp đồng cơ sở, để Công ty lưu giữ, quản lý và sử dụng (những) đối tượng này. 
 
Điều 6 (Yêu cầu Cưỡng chế để Trả nợ, v.v..) ① Nếu Người mua bảo hiểm hay (những) Người bồi thường đã trả một khoản, hoặc nếu Công ty đã thu hồi một khoản bằng cách 
thực hiện các quyền đối với tài sản bảo đảm, bù trừ hay thu hồi nợ mà không đủ để chi trả các khoản nợ của Người mua bảo hiểm, việc thanh toán nợ sẽ được thực hiện theo trình tự 
các chi phí, tiền bồi thường (Người mua bảo hiểm), và các thiệt hại phát sinh do việc chậm trả. 
② Nếu có nhiều hơn 1 khoản nợ đã được trả và khoản mà Người mua bảo hiểm hoặc (những) Người bồi thường trả hoặc khoản mà Công ty đòi được do thực hiện quyền với tài sản 
bảo đảm, bù trừ hay thu hồi nợ mà không đủ để thanh toán đầy đủ số nợ, trừ khi có quy định pháp luật khác đi như là Bộ luật Dân sự Việt Nam, thì việc thu tài sản sẽ được thực hiện 
phù hợp với đề xuất mà Người mua bảo hiểm hoặc (những) Người bồi thường đưa ra, nhưng trong trường hợp không có đề xuất nào được đưa ra, Công ty sẽ thu tài sản dựa trên ý 
định chủ quan của mình phù hợp với các quy tắc xã hội thừa nhận: Với điều kiện đề xuất mà Người mua bảo hiểm hoặc (những) Người bồi thường đưa ra có thể làm ảnh hưởng đến 
việc bảo vệ quyền yêu cầu của Công ty, Công ty có thể ngay lập tức thực hiện phản đối và thay đổi đề xuất thu hồi nợ có xét đến các tài sản bảo đảm hay bảo lãnh phù hợp, yêu cầu 
mà trong đó các quyền thu hồi nợ sẽ bị giới hạn trong thời hiệu, v.v.  
Điều 7 (Tài sản bảo đảm) ① Khi thấy cần thiết để bảo vệ quyền yêu cầu của Công ty, vì (các) nguyên nhân như giảm tín dụng của Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người 
bồi thường, hay việc giảm sút giá trị của tài sản bảo đảm, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường, theo yêu cầu của Công ty, sẽ phải thay thế (những) tài sản bảo đảm 
hoặc cung cấp thêm (những) tài sản bảo đảm mà được Công ty chấp thuận, hoặc thay thế hoặc có thêm (những) Người bồi thường mà Công ty chấp thuận. 
② Trong trường hợp Công ty trả tiền bồi thường, tài sản bảo đảm mà người cấp bảo đảm bàn giao sẽ được xử lý theo thủ tục pháp lý có liên quan và theo hợp đồng xác lập giao 
dịch bảo đảm. Tuy nhiên, Công ty có thể xử lý bất cứ tài sản bảo đảm bằng bất cứ cách thức, thời gian và giá cả mà Công ty thấy rằng phù hợp, với điều kiện rằng có một giá đưa ra 
cho tài sản bảo đảm bằng cách trao đổi hay các cách khác mà Công ty mong muốn nhận được những điều khoản xử lý có lợi thế, và Công ty có thể áp dụng bù trừ sau khi khấu trừ 
các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý từ số tiền thu được từ việc xử lý, để bù đắp các khoản nợ chưa thanh toán.    
 
Điều 8 (Bảo lãnh Liên đới) ① (Những) Người bồi thường bảo đảm với Công ty rằng (những) Người bồi thường sẽ cùng liên đới bảo lãnh cho việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
và trách nhiệm của Người mua bảo hiểm đối với Công ty theo Thỏa thuận này. 
② (Những) Người bồi thường đồng ý rằng bất cứ tài sản bảo đảm nào và/hoặc các thứ khác (những) Người bồi thường cung cấp cho Công ty có thể bị Công ty thay thế hoặc hủy bỏ 
trong trường hợp thấy rằng cần thiết cho giao dịch của Công ty.  
③ (Những) Người bồi thường sẽ thông báo với Công ty ngay lập tức khi có bất cứ thay đổi nào đối với tên, địa chỉ, tên công ty và các thông tin liên lạc và/hoặc trong trường hợp 
có Sự kiện Tổn thất xảy ra hoặc dự kiến xảy ra. 
④ Khi có bất cứ sự việc nào sau đây, Công ty sẽ thông báo cho (những) Người bồi thường bằng văn bản, gửi đến địa chỉ mới nhất mà (những) Người bồi thường cung cấp. Tuy 
nhiên, khi mà Công ty phát hiện rằng (những) Người bồi thường đã thay đổi nơi cư trú từ địa chỉ cũ sang địa chỉ mới thông qua bản sao hộ khẩu đăng ký hoặc bản sao chứng nhận 
đăng ký thành lập, Công ty sẽ gửi thông báo đến địa chỉ mới. 
1. (Những) yêu cầu bồi thường được đệ trình do xảy ra Sự kiện Tổn thất. 
2. Người mua bảo hiểm đã không thực hiện nghĩa vụ đối Công ty quy định tại Khoản ① của Điều 4 (Bồi thường Tổn thất và Phí tổn) trong 1 tháng hoặc lâu hơn. 
⑤ Liên quan đến Khoản ④, nếu Công ty có bất cứ chứng từ nào xác thực Công ty đã thông báo cho (những) Người bồi thường, thông báo được cho rằng đã gửi, và khi thời gian 
yêu cầu phải gửi thông báo đã trôi qua, thông báo sẽ được coi là đã được tống đạt. 
 
Điều 9 (Trách nhiệm Thông báo) ① Khi nộp giấy yêu cầu này, Người mua bảo hiểm hoặc người đại diện của họ sẽ thông báo các thông tin được yêu cầu theo mẫu giấy yêu cầu 
(bao gồm các bảng câu hỏi) với nhận thức đúng đắn nhất của mình. 
② Nếu có xảy ra các sự kiện sau đây sau khi Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh được ký kết, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty 
bằng văn bản; 
1.Khi muốn thay đổi bất cứ bất cứ thứ gì quy định trong Đơn bảo hiểm bảo lãnh hoặc thấy rằng có xảy ra bất cứ thay đổi nào trong giấy yêu cầu này; 
2.Thay đổi về Người mua bảo hiểm; 
3.Thay đổi về Người được bảo hiểm; 
4.Các vấn đề mà có ảnh hưởng quan trọng đến trách nhiệm của Công ty để trả tiền bồi thường, như là khoản bồi thường, thời hạn, v.v... theo Hợp đồng cơ sở. 
③ Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường phải chịu tất cả các thiệt hại mà xảy ra do việc bỏ qua thông báo được yêu cầu theo Khoản ① và ②. 
④ Nếu Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người bồi thường đã thay đổi địa chỉ hay thông tin liên lạc của mình, người đó phải lập tức báo cho Công ty về việc này: Với điều 
kiện nếu Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường không gửi thông báo, thông báo bằng văn bản mà Công ty gửi cho Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường 
theo địa chỉ hoặc thông tin liên lạc mới nhất được thông báo cho Công ty sẽ được coi là đã tống đạt cho Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người bồi thường, khi kết thúc thời 
hạn được yêu cầu phải thông báo.  
 
Điều 10 (Trách nhiệm Xuất trình Tài liệu) ① Người mua bảo hiểm sẽ lập tức nộp các tài liệu sau đây (sau đây được gọi là "Tài liệu") ngay khi Công ty yêu cầu; 
1.Tài liệu kiểm chứng khả năng thực hiện của Người mua bảo hiểm, như là các báo cáo mô tả số lượng đơn hiện tại mà Người mua bảo hiểm đã nhận, và tiến trình của Hợp đồng cơ 
sở. 
2.Bảo lãnh Thanh toán bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của Người được bảo hiểm. 
3.Các tài liệu kiểm chứng thực hiện Hợp đồng cơ sở, như là các báo cáo mô tả tình hình tài chính của Người được bảo hiểm và những bên có quyền lợi liên quan khác của Hợp đồng 
cơ sở, kinh doanh phù hợp, hay khả năng thực hiện. 
② Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các tổn thất phát sinh từ (những) nguyên nhân như là, nhưng không giới hạn, giả mạo, 
xuyên tạc, hay thông tin không đầy đủ liên quan đến Tài liệu mà Người mua bảo hiểm nộp cho Công ty. 
 
Điều 11 (Nguy cơ Thiệt hại và Từ bỏ quyền) ① Trường hợp các giấy chứng nhận và các tài liệu liên quan (sau đây gọi là “Giấy chứng nhận”) do Người mua bảo hiểm và/hoặc 
(những) Người bồi thường nộp cho Công ty bị mất, hủy hoại, hư hỏng hay bị trì hoãn do (những) sự kiện bất khả kháng, sự cố, thảm họa, hay tai nạn trong quá trình chuyển giao tài 
liệu mà Công ty không chịu trách nhiệm, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ phải hoàn trả nợ trên cơ sở sổ sách, chứng từ, hay tài liệu điện tử, v.v... của Công ty 
và sẽ nộp các Tài liệu mới theo yêu cầu của Công ty. 
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② Nếu Công ty so sánh dấu hay chữ ký trên Giấy chứng nhận với những văn bản mà Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người bồi thường đã thông báo với mức độ kỹ lưỡng 
hợp lý và quyết định rằng không có khác biệt trước khi giao kết, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các thiệt hại phát sinh từ việc 
sử dụng không đúng hay các sự cố như là giả mạo, xuyên tạc hay sử dụng các con dấu, chữ ký hay Giấy chứng nhận không được phép, và Người mua bảo hiểm và (những) Người 
bồi thường sẽ phải chịu trách nhiệm như quy định trong tất cả Giấy chứng nhận đó. 
 
Điều 12 (Công khai) ① Trong giới hạn tối đa mà pháp luật cho phép, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường theo đây yêu cầu Công ty, và đồng ý rằng Công ty có thể 
thu thập, sử dụng, công khai, chuyển giao và trao đổi các thông tin khác nhau và dữ liệu cá nhân liên quan đến Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường (sau đây gọi là 
“Dữ liệu”) tới hay với người hay tổ chức mà Công ty thấy rằng cần thiết vì bất cứ mục đích nào bao gồm các các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hay nước ngoài và bất cứ nhà 
cung cấp dịch vụ nào, bất cứ bên thứ ba, bất cứ đối tác kinh doanh nào mà Công ty có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh. 
② Để thuận tiện, Công ty có thể thu thập Dữ liệu thông qua Người được bảo hiểm hoặc bất cứ bên thứ ba nào khác mà Công ty thấy rằng phù hợp, và Người mua bảo hiểm và 
(những) Người bồi thường đồng ý rằng việc ký giấy yêu cầu này sẽ tạo thành một sự cho phép bằng văn bản đối với việc thu thập Dữ liệu. 
  
Điều 13 (Thẩm quyền) Công ty và Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người bồi thường có thể khởi kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận này, và trong trường 
hợp này, Công ty và Người mua bảo hiểm và/hoặc (những) Người bồi thường đồng ý rằng bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ được đưa ra và giải quyết sau cùng 
bởi Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội.  
 
Điều 14 (Luật điều chỉnh) Trừ khi quy định khác đi tại đây, thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải về mọi khía cạnh theo luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam. 
 
Điều 15 (Các điều khoản thỏa thuận riêng) Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường theo đây xác nhận rằng các điều khoản thỏa thuận riêng dưới đây và do đó ký tên 
và đóng dấu. 
 

 
 
 

Ngày   YYYY / MM / DD 
 
 
 
 

Chúng tôi, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường, xác nhận và khẳng định rằng chúng tôi đã được giải thích đầy đủ và hiểu các điều khoản liên quan, bao gồm 
nhưng không giới hạn Giấy yêu cầu Bảo hiểm Bảo lãnh vay cá nhân này (bao gồm cả Thỏa thuận theo Giấy yêu cầu), Quy tắc bảo hiểm, Các điều khoản và điều kiện đặc biệt 
và các thỏa thuận bổ sung khác liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh (nếu được áp dụng, bao gồm cả bản ký chấp thuận kèm theo). 
 
Chúng tôi, Người mua bảo hiểm và (những) Người bồi thường, xác nhận và đồng ý rằng giấy yêu cầu này, nếu được chấp nhận, như được chúng tôi ký tên dưới đây cùng với 
các tài liệu khác đề cập ở trên tạo thành một hợp đồng có giá trị pháp lý ràng buộc chúng tôi và Công ty, và Hợp đồng Bảo hiểm bảo lãnh sẽ được giao kết mặc dù chưa có chữ 
ký của Công ty. 

 
 
 
 
 
 
 

Người mua bảo hiểm 
 

Tên Tên và chữ ký hợp lệ Số CMND 
(Số Hộ chiếu)  

Địa chỉ Gửi thư 
Thường trú 

e-Mail 
Điện thoại 

 
Cố định        
Di động 

 
 
 
 
 

(Những) Người bồi thường 
 

Tên Tên và chữ ký hợp lệ Số CMND 
(Số Hộ chiếu)  

Địa chỉ Gửi thư 
Thường trú 

e-Mail 
Điện thoại 

 
Cố định        
Di động 

 

Tên Tên và chữ ký hợp lệ Số CMND 
(Số Hộ chiếu)  

Địa chỉ Gửi thư 
Thường trú 

e-Mail 
Điện thoại 

 
Cố định        
Di động 

 

 


