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GIAÁY YEÂU CAÀU BAÛO HIEÅM SÖÙC KHOÛE

PHAÀN 1. CHI TIEÁT CAÙ NHAÂN

Hoï vaø teân (vieát chöõ IN HOA):

Soá Taøi khoaûn Ngaân haøng:
Taïi CN/PGD cuûa Ngaân haøng:
Ñòa chæ thöôøng truù: (Vui loøng cung caáp ñòa chæ thöôøng truù taïi caùc quoác gia mang quoác tòch)

Soá nhaø & teân ñöôøng:
Phöôøng/Xaõ/Thò traán:
Quaän/Huyeän/Tænh/Thaønh phoá:

Soá nhaø & teân ñöôøng:
Phöôøng/Xaõ/Thò traán:
Quaän/Huyeän/Tænh/Thaønh phoá:

Soá ñieän thoaïi lieân laïc: (baét buoäc)
Nhaø rieâng:
Di ñoäng (*):

(*) Toâi ñoàng yù nhaän tin nhaén qua dòch vuï SMS töø Coâng ty khi hôïp ñoàng ñöôïc phaùt haønh.

Email:
Ngheà nghieäp/Vieäc laøm hieän taïi: 
Chöùc vuï/Moâ taû chi tieát coâng vieäc:

Soá CCCD/CMND/HC/ÑDCN/GKS:
Quoác tòch:

Ñòa chæ thöôøng truù: (Vui loøng cung caáp ñòa chæ thöôøng truù taïi caùc quoác gia mang quoác tòch) 
Soá nhaø & teân ñöôøng:
Phöôøng/Xaõ/Thò traán:
Quaän/Huyeän/Tænh/Thaønh phoá:

Soá ñieän thoaïi lieân laïc:
Nhaø rieâng:
Di ñoäng:

Ñòa chæ thö tín: (Chæ lieân laïc vôùi BMBH theo ñòa chæ taïi Vieät Nam)

BEÂN MUA BAÛO HIEÅM (BMBH)

NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM CHÍNH (NÑBH) (chæ traû lôøi neáu khaùc BMBH)

Cô quan:

Vieät Nam Hoa Kyø Khaùc (ghi roõ).....................................................
Nôi sinh:

Cô quan:

Löu yù: Khoâng ñöôïc boâi xoùa baát cöù thoâng tin gì treân Giaáy Yeâu Caàu Baûo Hieåm

Hoï vaø teân (vieát chöõ IN HOA):
Ngaøy thaùng naêm sinh: Giôùi tính: Nam Nöõ

Soá Hôïp ñoàng baûo hieåm
(do Coâng ty ghi) 
Maõ soá Beân mua baûo hieåm:
Teân Böu cuïc:
Maõ soá Böu cuïc:
Soá hieäu Böu cuïc:

Ngheà nghieäp/Vieäc laøm hieän taïi: 
Chöùc vuï/Moâ taû chi tieát coâng vieäc:

Coù              KhoângBMBH/NÑBH coù thöïc hieän khai baùo thueá taïi Hoa Kyø khoâng?
Moái quan heä cuûa Beân mua baûo hieåm vôùi Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm chính: 

Quoác tòch: Vieät Nam Hoa Kyø Khaùc (ghi roõ).....................................................

Ngaøy thaùng naêm sinh: Giôùi tính: Nam Nöõ
Nôi sinh:

Tình traïng gia ñình:

Tình traïng gia ñình:

Ñoäc thaân Ñaõ laäp gia ñình Ly hoân Goùa

Ñoäc thaân Ñaõ laäp gia ñình Ly hoân Goùa

Soá CCCD/CMND/Hoä chieáu/
Soá GPKD (daønh cho BMBH laø toå chöùc):

Vui loøng traû lôøi ñaày ñuû vaø hoaøn chænh taát caû caùc phaàn sau baèng buùt bi maøu xanh hoaëc maøu ñen.
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PHAÀN 3. THOÂNG TIN VEÀ NGÖÔØI THUÏ HÖÔÛNG QUYEÀN LÔÏI BAÛO HIEÅM

Hoï vaø teân
Ngaøy thaùng

naêm sinh
Giôùi tính

Soá CCCD/CMND/
HC/ÑDCN/GKS

Ñòa chæ
Moái quan heä
vôùi NÑBH

Tyû leä %
thuï höôûng
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PHAÀN 4. THOÂNG TIN VEÀ SÖÙC KHOÛE

1.
Coù Khoâng

2.

3.

4.

NÑBH coùù bao giôø phaùt hieän hoaëc ñöôïc chaån ñoaùn, ñieàu trò veà caùc beänh sau: Nhieãm HIV, 
vieâm gan sieâu vi B hoaëc C, xô gan, ung thö, K, khoái u/ böôùu/ cuïc, nang, taêng saûn, ung thö 
taïi choã ôû caùc tuyeán, boä phaän cuûa cô theå? 

Trong voøng 12 thaùng vöøa qua, NÑBH coù töøng bò suït caân hôn 5kg maø khoâng roõ 
nguyeân nhaân khoâng?

Ngoaïi tröø khaùm söùc khoûe toång quaùt haøng naêm, NÑBH coù töøng ñöôïc yeâu caàu hay töøng 
ñöôïc thöïc hieän: caùc xeùt nghieäm/ chaån ñoaùn hình aûnh, choïc huùt baèng kim ñeå laøm sinh 
thieát, laáy maãu sinh thieát, phaãu thuaät do coù baát thöôøng hoaëc do beänh lyù (*) trong voøng 
12 thaùng vöøa qua khoâng?
(*) Khoâng bao goàm caùc beänh sau: caûm cuùm, taêng cholesterol, taêng huyeát aùp voâ caên, 
ñaùi thaùo ñöôøng, hay do tai naïn.

NÑBH coù 2 hoaëc hôn 2 trong soá ngöôøi thaân gia ñình (cha ruoät, meï ruoät, anh/ chò/ em 
ruoät) bò maéc beänh ung thö tröôùc 60 tuoåi khoâng?

PHAÀN 2. QUYEÀN LÔÏI BAÛO HIEÅM 

LOÄC BÌNH AN BÖU ÑIEÄN

Chöông trình baûo hieåm: Tieâu chuaån       

Thôøi haïn baûo hieåm: 

Ñònh kyø ñoùng phí:

VNÑPhí baûo hieåm thöïc noäp:

Naêm Nöûa naêm Quyù
haøng tyû haøng trieäu haøng ngaøn haøng ñôn vò

Thôøi haïn ñoùng phí: baèng Thôøi haïn baûo hieåm10 Naêm

100.000.000 VNÑ 200.000.000 VNÑ Soá tieàn baûo hieåm:

300.000.000 VNÑ 500.000.000 VNÑ400.000.000 VNÑ 

15 Naêm
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PHAÀN 5. CAM KEÁT CUÛA BEÂN MUA BAÛO HIEÅM VAØ NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO HIEÅM 
(Vui loøng ñoïc kyõ tröôùc khi kyù teân treân Giaáy Yeâu Caàu Baûo Hieåm naøy)

Chöõ kyù  Nhaân vieân Tö vaáncuûa

(ghi roõ Hoï vaø Teân)

Hoï vaø teân: ........................................................................

................................................................Maõ soá NVTV:

Ngaøy kyù: ...........................................................................

Kieåm soaùt vieân kieåm tra vaø kyù xaùc nhaän

(ghi roõ Hoï vaø Teân)

Hoï vaø teân: ........................................................................

Ngaøy kyù: ...........................................................................

Ghi chuù: Giaûi thích caùc töø vieát taét
-  CCCD: Caên cöôùc coâng daân
-  CMND: Chöùng minh nhaân daân
-  GPKD: Giaáy pheùp kinh doanh

-  CN/PGD: Chi nhaùnh/Phoøng giao dòch
-  HC: Hoä chieáu
-  ÑDCN: Ñònh danh caù nhaân

-  GKS: Giaáy khai sinh
-  NVTV: Nhaân vieân tö vaán

Chöõ kyù cuûa Beân mua baûo hieåm

(ghi roõ Hoï vaø Teân)

Hoï vaø teân: ........................................................................

Ngaøy kyù: ...........................................................................

Chöõ kyù cuûa Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm chính

(ghi roõ Hoï vaø Teân)

Hoï vaø teân: ........................................................................

Ngaøy kyù: ...........................................................................

(Neáu Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm chính chöa ñuû 18 tuoåi, 

thì cha/ meï hoaëc ngöôøi giaùm hoä hôïp phaùp cuûa 

Ngöôøi ñöôïc baûo hieåm chính xaùc nhaän vaø kyù thay.) 
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Toâi ñoàng yù cho pheùp Cô quan baûo hieåm, Coâng ty baûo hieåm, Baùc só hoaëc cô sôû y teá ñaõ ñieàu trò hoaëc tö vaán söùc khoûe
ñöôïc quyeàn cung caáp cho Dai-ichi Life Vieät Nam, Coâng ty Taùi baûo hieåm hoaëc toøa aùn coù lieân quan baát kyø thoâng tin
naøo veà yeâu caàu baûo hieåm/boài thöôøng hoaëc tình traïng söùc khoûe cuûa nhöõng ngöôøi tham gia baûo hieåm khi ñöôïc yeâu
caàu. Baûn sao cuûa hoà sô naøy coù giaù trò nhö baûn goác.

1.

2.

3.

Toâi hieåu vaø ñoàng yù raèng vieäc ñoùng Phí baûo hieåm taïm noäp tröôùc khi Hoà sô yeâu caàu baûo hieåm ñöôïc chaáp thuaän khoâng
coù nghóa Dai-ichi Life Vieät Nam cam keát phaùt haønh Hôïp ñoàng baûo hieåm theo nhö yeâu caàu, Hôïp ñoàng seõ chæ baét ñaàu
coù hieäu löïc khi Hoà sô yeâu caàu baûo hieåm ñöôïc chaáp thuaän hoaøn toaøn, Phí baûo hieåm ñaàu tieân ñaõ ñöôïc noäp ñuû vaø Hôïp
ñoàng baûo hieåm ñöôïc phaùt haønh.

Lieân quan ñeán quy ñònh veà thueá taïi Hoa Kyø, khi cô quan coù thaåm quyeàn yeâu caàu cung caáp thoâng tin, chuùng toâi ñoàng
yù vaø cho pheùp coâng ty ñöôïc tieát loä thoâng tin maø chuùng toâi ñaõ cung caáp cho coâng ty. Chuùng toâi ñoàng yù cung caáp theâm
thoâng tin trong thôøi gian hôïp lyù khi coâng ty yeâu caàu.

4.

Giaáy yeâu caàu baûo hieåm naøy ñöôïc xem laø moät boä phaän cuûa Hôïp ñoàng Baûo hieåm khi yeâu caàu baûo hieåm ñöôïc 
Dai-ichi Life Vieät Nam chaáp thuaän.

5.

Toâi cam keát raèng taát caû caùc thoâng tin treân ñaây cuõng nhö baát cöù thoâng tin naøo khaùc cung caáp cho Dai-ichi Life Vieät
Nam ñeàu laø ñaày ñuû vaø ñuùng söï thaät. Toâi khoâng che giaáu baát cöù thoâng tin naøo coù theå aûnh höôûng ñeán söï ñaùnh giaù vaø
chaáp thuaän Hoà sô yeâu caàu baûo hieåm. Toâi hieåu raèng toâi phaûi coù traùch nhieäm thoâng baùo cho Dai-ichi Life Vieät Nam
baát kyø söï thay ñoåi naøo veà tình traïng söùc khoûe cuûa nhöõng ngöôøi tham gia baûo hieåm, tröôùc khi Hôïp ñoàng baûo hieåm
ñöôïc phaùt haønh. Toâi khaúng ñònh taát caû caùc caâu traû lôøi laø hoaøn toaøn chính xaùc.
Dai-ichi Life Vieät Nam coù traùch nhieäm baûo maät thoâng tin do toâi/chuùng toâi cung caáp.
Dai-ichi Life Vieät Nam khoâng ñöôïc chuyeån giao thoâng tin do toâi/chuùng toâi cung caáp cho baát kyø beân thöù ba naøo khaùc,
tröø tröôøng hôïp: thu thaäp, söû duïng, chuyeån giao theo yeâu caàu cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn; hoaëc cho muïc ñích
thaåm ñònh, tính toaùn phí baûo hieåm; phaùt haønh, löu tröõ, quaûn lyù, thöïc hieän hôïp ñoàng baûo hieåm; thu phí baûo hieåm; taùi baûo
hieåm; trích laäp döï phoøng nghieäp vuï; giaûi quyeát chi traû quyeàn lôïi baûo hieåm; nghieân cöùu thieát keá saûn phaåm; phoøng choáng
truïc lôïi baûo hieåm; nghieân cöùu, ñaùnh giaù tình hình taøi chính, khaû naêng thanh toaùn, möùc ñoä ñaày ñuû voán, yeâu caàu voán; vaø
caùc tröôøng hôïp khaùc ñöôïc toâi/ chuùng toâi ñoàng yù baèng vaên baûn.



Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam 

Biểu phí và minh họa quyền lợi bảo hiểm  

BIỂU PHÍ 

LỘC BÌNH AN BƯU ĐIỆN  
 Đơn vị tính: VNĐ 

 Số tiền bảo hiểm = 500 triệu 

 NAM NỮ 

Từ tuổi Đến tuổi Năm Nửa năm Quý Năm Nửa năm Quý 

0 25 5.990.000 3.144.800 1.647.300 5.680.000 2.982.000 1.562.000 
26 30 6.940.000 3.643.500 1.908.500 7.030.000 3.690.800 1.933.300 
31 35 9.155.000 4.806.400 2.517.600 8.875.000 4.659.400 2.440.600 
36 40 11.720.000 6.153.000 3.223.000 10.540.000 5.533.500 2.898.500 
41 45 15.365.000 8.066.600 4.225.400 15.895.000 8.344.900 4.371.100 
46 50 20.735.000 10.885.900 5.702.100 19.890.000 10.442.300 5.469.800 
51 55 23.960.000 12.579.000 6.589.000 22.780.000 11.959.500 6.264.500 
56 60 30.265.000 15.889.100 8.322.900 27.620.000 14.500.500 7.595.500 

  Số tiền bảo hiểm = 400 triệu 

  NAM NỮ 

Từ tuổi Đến tuổi Năm Nửa năm Quý Năm Nửa năm Quý 

0 25 4.792.000 2.515.800 1.317.800 4.544.000 2.385.600 1.249.600 
26 30 5.552.000 2.914.800 1.526.800 5.624.000 2.952.600 1.546.600 
31 35 7.324.000 3.845.100 2.014.100 7.100.000 3.727.500 1.952.500 
36 40 9.376.000 4.922.400 2.578.400 8.432.000 4.426.800 2.318.800 
41 45 12.292.000 6.453.300 3.380.300 12.716.000 6.675.900 3.496.900 
46 50 16.588.000 8.708.700 4.561.700 15.912.000 8.353.800 4.375.800 
51 55 19.168.000 10.063.200 5.271.200 18.224.000 9.567.600 5.011.600 
56 60 24.212.000 12.711.300 6.658.300 22.096.000 11.600.400 6.076.400 

  Số tiền bảo hiểm = 300 triệu 

  NAM NỮ 

Từ tuổi Đến tuổi Năm Nửa năm Quý Năm Nửa năm Quý 

0 25 3.594.000 1.886.900 988.400 3.408.000 1.789.200 937.200 
26 30 4.164.000 2.186.100 1.145.100 4.218.000 2.214.500 1.160.000 
31 35 5.493.000 2.883.800 1.510.600 5.325.000 2.795.600 1.464.400 
36 40 7.032.000 3.691.800 1.933.800 6.324.000 3.320.100 1.739.100 
41 45 9.219.000 4.840.000 2.535.200 9.537.000 5.006.900 2.622.700 
46 50 12.441.000 6.531.500 3.421.300 11.934.000 6.265.400 3.281.900 
51 55 14.376.000 7.547.400 3.953.400 13.668.000 7.175.700 3.758.700 
56 60 18.159.000 9.533.500 4.993.700 16.572.000 8.700.300 4.557.300 

 Số tiền bảo hiểm = 200 triệu 

 NAM NỮ 

Từ tuổi Đến tuổi Năm Nửa năm Quý Năm Nửa năm Quý 

31 35      3.662.000       1.922.600     1.007.100       3.550.000       1.863.800        976.300  
36 40      4.688.000       2.461.200     1.289.200       4.216.000       2.213.400     1.159.400  
41 45      6.146.000       3.226.700     1.690.200       6.358.000       3.338.000     1.748.500  
46 50      8.294.000       4.354.400     2.280.900       7.956.000       4.176.900     2.187.900  
51 55      9.584.000       5.031.600     2.635.600       9.112.000       4.783.800     2.505.800  
56 60    12.106.000       6.355.700     3.329.200     11.048.000       5.800.200     3.038.200  

  Số tiền bảo hiểm = 100 triệu 

  NAM NỮ 

Từ tuổi Đến tuổi Năm Nửa năm Quý Năm Nửa năm Quý 

41 45      3.073.000       1.613.300        845.100       3.179.000       1.669.000        874.200  
46 50      4.147.000       2.177.200     1.140.400       3.978.000       2.088.500     1.094.000  
51 55      4.792.000       2.515.800     1.317.800       4.556.000       2.391.900     1.252.900  
56 60      6.053.000       3.177.800     1.664.600       5.524.000       2.900.100     1.519.100  

 



 

 

MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

LỘC BÌNH AN BƯU ĐIỆN 

Sự kiện Quyền lợi bảo hiểm 

Chẩn đoán mắc Bệnh ung thư thể nhẹ 

 50% Số tiền bảo hiểm, tối đa 500 triệu đồng; và 

 Miễn thu các khoản Phí bảo hiểm tiếp theo của sản 

phẩm này. 

Chẩn đoán mắc Bệnh ung thư nghiêm trọng 

 100% Số tiền bảo hiểm (1); và 

 Miễn thu các khoản Phí bảo hiểm tiếp theo của sản 

phẩm này. 

Chẩn đoán mắc Bệnh ung thư đặc biệt 

Thêm 50% Số tiền bảo hiểm nếu Bệnh ung thư nghiêm 

trọng thuộc một trong các Bệnh ung thư đặc biệt sau: 

1. Ung thư tụy/ tuyến tụy 

2. Ung thư phổi 

3. Ung thư não 

4. Ung thư tử cung (loại trừ ung thư cổ tử cung) 

5. Ung thư bạch cầu 

Nằm viện điều trị Bệnh ung thư 

(Tổng số ngày tối đa được chi trả là 360 ngày) 

0,2% Số tiền bảo hiểm, tối đa 2 triệu đồng cho 1 ngày 

nằm viện 

Người được bảo hiểm tử vong 
Giá trị nào lớn hơn giữa 20% Số tiền bảo hiểm và tổng 

Phí bảo hiểm đã đóng 

Thưởng khi không có bồi thường 
50% tổng Phí bảo hiểm đã đóng khi chưa có bất kỳ yêu 

cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nào được chi trả (2) 

(1) Trong vòng 6 tháng kể từ ngày có kết quả chẩn đoán Bệnh ung thư thể nhẹ, quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung 
thư nghiêm trọng = 100% Số tiền bảo hiểm – (trừ) quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư thể nhẹ đã được chi 
trả trước đó. 

(2) Quyền lợi này sẽ được chi trả tại Ngày đáo hạn hợp đồng. 

Lưu ý:  
1. Sản phẩm bảo hiểm LỘC BÌNH AN BƯU ĐIỆN không tham gia chia lãi. 
2. Minh họa chỉ mang tính tham khảo. Các quy định chi tiết được thể hiện trong Quy tắc và Điều khoản hợp 

đồng.   
3. Bảng minh họa này dựa trên giả định Phí bảo hiểm được đóng đầy đủ trong suốt Thời hạn bảo hiểm. 




