
 

 

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM 

Trụ sở chính: Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT: (+84-028) 3810 0888 | Fax: (+84-028) 3997 3000 | www.dai-ichi-life.com.vn 

 

PHIẾU YÊU CẦU ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN TRƯỚC HẠN 
(Mẫu: PS13-112022) 

 

Số Hợp đồng bảo hiểm: 

Họ tên Bên mua bảo hiểm: 

Địa chỉ liên lạc: 

 

Số điện thoại:                                                                                        Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng nêu trên, yêu cầu Dai-ichi Life Việt Nam sử dụng số phí bảo hiểm sau đây để 

đóng cho Phí bảo hiểm cơ bản: 

- Số tiền phí bảo hiểm (đồng):  .............................................................................................................................  

- Ngày đóng phí:  ..................................................................................................................................................  

- Kỳ phí cơ bản cần đóng:  ....................................................................................................................................  

Tôi đã hiểu và đồng ý rằng: 

- Tỷ lệ chi phí ban đầu của số tiền phí bảo hiểm nói trên được áp dụng theo (các) kỳ phí bảo hiểm cơ bản tương 

ứng với Năm hợp đồng theo quy định tại Quy tắc & Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm. 

- Trong thời gian chờ chuyển đóng Phí bảo hiểm cơ bản, số phí bảo hiểm trên không được hưởng lãi. 

 

Bên mua bảo hiểm (ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

Ngày ……. / ……. / ……… 

Tư vấn tài chính (ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

Mã số  ........................ PKD  ............................. 

PHẦN GHI THÔNG TIN NỘP HỒ SƠ 

Người nộp.............................................................................................  

CCCD/CMND ..................................... Số điện thoại  ...........................  

 

 

Ký tên  ...................................................... Ngày ……. / ……. / ……… 

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng 

 

 

 

          

- Phiếu yêu cầu này được sử dụng khi Hợp đồng đã được đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng hiện hành 

và khoản phí nêu dưới đây được đóng trước thời gian: 

o 15 ngày trước ngày đáo niên hợp đồng đối với Hợp đồng An Thịnh Đầu Tư, An Tâm Song Hành; 

o 30 ngày trước ngày đáo niên hợp đồng đối với các Hợp đồng liên kết chung An Thịnh Chu Toàn, An Tâm 

Hưng Thịnh. 

- Nếu Hợp đồng đã được đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng hiện hành và phí bảo hiểm được đóng sau 

mốc thời gian nêu trên và trước ngày đáo niên hợp đồng thì khoản phí này sẽ được giữ lại đến ngày đáo niên 

của năm hợp đồng tiếp theo để đóng Phí bảo hiểm cơ bản (nếu đủ Phí bảo hiểm cơ bản thì số tiền còn lại sẽ 

chuyển vào Phí bảo hiểm đóng thêm của Năm hợp đồng tiếp theo này) trừ trường hợp Quý khách có yêu cầu 

khác và thông báo cho Dai-ichi Life Việt Nam.  


