
 

 
GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM MÔTÔ, XE MÁY   

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 

(*: phần ghi bắt buộc) 

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (Chủ xe/Người sử dụng xe)  

*Họ và tên: 

*Giới tính:         Nam      Nữ                      *Ngày tháng năm sinh:……./……./……………. 

*Địa chỉ: 

  Điện thoại nhà:                                               Điện thoại di động:  

  Fax:                                                               Email: 

*CMND số:                                                    *Ngày cấp:……/……./…………….     Nơi cấp:  

 

II. THÔNG TIN XE ĐƯỢC BẢO HIỂM:  

*Biển số đăng ký:                                           *Ngày đăng ký:……./……/……………. 

*Số máy:                                                       *Số khung:  

* Nhà sản xuất:                                              *Tên thương mại:      

*Dung tích xy-lanh:                               *Màu xe:                            

*Năm sản xuất:     *Giá thị trường:  

Ghi chú: Nếu số lượng xe nhiều hơn 1 chiếc, xin vui lòng lập bảng kê danh sách xe tham gia bảo hiểm theo các nội dung trên. 

 

III. NỘI DUNG YÊU CẦU BẢO HIỂM Tham gia Mức trách nhiệm/Số tiền bảo hiểm 

Bảo hiểm tổn thất toàn bộ và mất cắp  
                                  

.........................................................................đồng  

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) 

  

 

 

TNDS bắt buộc 
Về người: 100  triệu đồng/người/vụ 

Về tài sản :      50  triệu đồng/người/vụ 

TNDS tự nguyện 
Về người: ….………..triệu đồng/người/vụ 

Về tài sản : ……….…triệu đồng/người/vụ 

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người trên xe    
……………..........................................triệu 

đồng/người/vụ 

 

IV. THỜI HẠN BẢO HIỂM 

                                         Từ ……. giờ …... phút , ngày …… tháng .….. năm 20....  
                                        Đến ……giờ …….phút , ngày ………tháng ……năm 20.… 

 

Trách nhiệm khai báo của Người yêu cầu bảo hiểm được điều chỉnh bởi Luật Kinh doanh Bảo hiểm và/hoặc các văn 
bản pháp lý liên quan. Người yêu cầu bảo hiểm phải có trách nhiệm khai báo đầy đủ và trung thực tất cả các sự 
kiện thực tế quan trọng liên quan đến đối tượng được bảo hiểm mà Người yêu cầu bảo hiểm biết hoặc lẽ ra nên 
biết; nếu không Hợp đồng bảo hiểm được xác lập trên cơ sở lời khai của Người yêu cầu bảo hiểm có thể bị vô hiệu 
và sẽ không nhận được bất cứ quyền lợi gì từ Hợp đồng bảo hiểm giữa Người yêu cầu bảo hiểm và Bảo hiểm AAA. 

 
………..Ngày........tháng.........năm...................  

Nhà phân phối/Đại lý: Người yêu cầu (ký tên và/hoặc đóng dấu)  
……………………………………………………………………………. 

Mã nguồn kinh doanh:  ………………………………………….. 

 
 

 


