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GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM & 

 BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO XE ÔTÔ 
 

 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Người được bảo hiểm (chủ xe):     

Địa chỉ:                                           

Số CMND:                                                      Mã số thuế: 

Điện thoại bàn:                                              ĐT di động:                               Fax:                          

Địa chỉ email:                                                 Người đại diện: 

Lái xe:                                                           Số GPLX:                                 CMND:  

Năm sinh LX:                                                 Giới tính:                                  Loại bằng:    

Hiệu lực GPLX: từ ngày                                   đến ngày                       
  
 
 
 

 II. THÔNG TIN XE ĐƯỢC BẢO HIỂM 

Biển số đăng ký:                                          Số khung:                                 Số máy:                     

Hãng sản xuất:                              Hiệu xe                             Loại xe:                           Năm sản xuất:           

Số chỗ ngồi:                                                Trọng tải:                                 Ngày đăng ký xe: 

Màu xe:                                                      Dung tích xi lanh 

Giá trị thực tế của xe:                                   đồng 

Mục đích sử dụng:      Không kinh doanh               Vận tải hàng hoá              Vận tải hành khách  

                                Chuyên dùng                  Đầu kéo             Taxi/Bus       Khác 

Tuyến đường xe chạy thường xuyên:  

Tần xuất lưu thông trong 01 năm:            Dưới 3.600 km/năm       Từ 3.600 km đến 7.200 km/năm    

                                                            Trên 7.200 km/năm 

Nơi đỗ xe thường xuyên/cất xe: 

Bảo dưỡng, kiểm tra an toàn kỹ thuật theo định kỳ:       Không       Có,     số lần      /năm  

Quy định, nội quy an toàn lái xe:                                  Không       Có  

Biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất: 

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

 
 

III. PHẠM VI YÊU CẦU  BẢO HIỂM 
Tham 

gia 
Mức trách nhiệm/Số tiền bảo hiểm 

Trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới 
 
 

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

Về tài sản:                        triệu đồng/vụ 

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

Về tài sản:                        triệu đồng/vụ 

Thiệt hại vật chất xe                                                                                    đồng 

Tai nạn lái xe và người ngồi trên xe                               MTN:                      triệu đồng/người/vụ 

Trách nhiệm dân sự của chủ xe đối 

với hàng hoá vận chuyển trên xe 
                              MTN:                              triệu đồng/tấn 
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Phần dành cho Bảo Hiểm AAA  
 

 

IV. BẢO HIỂM LỰA CHỌN THÊM 

 AU001.AAA “Bảo hiểm mới thay cũ” 

 AU002.AAA “Bảo hiểm tai nạn ngoài lãnh thổ Việt nam” 

 AU003.AAA “Bảo hiểm tai nạn xe ôtô chưa có giấy chứng nhận kiểm định ATKT & BVMT” 

 AU004.AAA “Bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe ôtô” 

 AU005.AAA “Bảo hiểm lựa chọn garage nhà sản xuất”  

 AU006.AAA “ Thiệt hại rủi ro xe ôtô bị ngập nước”  

 AU007.AAA “Bảo hiểm rủi ro mất cắp bộ phận”  

 AU009.AAA “Bảo hiểm miễn bồi thường có khấu trừ” 

                         2.000.000                          3.000.000                                 5.000.000 

 AU010.AAA “Thoả thuận sửa đổi bổ sung khác”. Nội dung yêu cầu: 

 

 

 

V. THỜI HẠN BẢO HIỂM 

                                       Từ … giờ … phút, ngày … tháng … năm … 

                                     Đến … giờ … phút, ngày … tháng … năm … 

VI. THÔNG TIN  KHAI THÁC 

Họ và tên Khai thác viên: ....................................................... Điện thoại: ................................................................  

Họ và tên Đại lý:  .................................................................. Mã đại lý:  ..................................................................  

Tên/ Mã nguồn kinh doanh (ghi rõ mã NKD):  ...........................................................................................................  

 Nhân viên nội bộ 

 Đại lý Cty/ Tổ chức 

 Trực tuyến/ Diễn đàn/ Internet 

 Đại lý cá nhân 

 Môi giới 

 Vay ngân hàng 

 Đầu tư tài chính 

 Grarage sửa xe 

 Đại lý bán xe ôtô 

 
 

VII. LỊCH SỬ THAM GIA BẢO HIỂM & TỔN THẤT  

Số lần tai nạn:  Tổng số tiền đã BT & ước BT: 

Doanh thu năm ……..: 

Doanh thu năm ……..: 

Doanh thu năm ……..: 

Tổng doanh thu : 

Tỷ lệ BT/DT năm………: 

Tỷ lệ BT/DT năm………: 

Tỷ lệ BT/DT năm………: 

Tỷ lệ BT/DT : 

Doanh thu ngoài NV XCG:  Tỷ lệ BT/DT ngoài NV XCG: 

Số lần khuyến cáo, nhắc nhở, …:  

 

DNBH từ chối nhận bảo hiểm :  Không       Có 

Nếu có nêu rõ lý do : 

 

 

 

 

 

Tình trạng xe trước khi cấp bảo hiểm (Ghi nhận chi tiết các tổn thất hiện có trước khi cấp bảo hiểm): 
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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 theo Luật kinh doanh 
Bảo hiểm và/hoặc các văn bản pháp lý liên quan; 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 đã 
ký kết.  
 

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM               KHAI THÁC VIÊN/ĐẠI LÝ           CÔNG TY CP BẢO HIỂM AAA 

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

 

 Thân vỏ xe: 

 

 

 

 

 Động cơ: 

 

 

 Gầm: 

 

 

 Khác: 

 

 

 

Rủi ro tiềm tàng 

 

 

VIII. TIỀM NĂNG CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM 
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Danh sách Xe tham gia Bảo hiểm 
 

STT 
Biển số 
đăng ký  

Số khung Số máy  Nhãn hiệu  Loại xe Năm SX 
Ngày đăng 

ký xe 
Mục đích 
 sử dụng  

Giá trị thực tế xe 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 

 Người Được Bảo Hiểm    Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 
 Ngày … tháng … năm …  Ngày … tháng … năm … 


