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GIẤY CAM KẾT
(về việc người đại diện thừa kế hợp đồng BHNT)
Tôi tên:……………………………………, Sinh ngày: …………………………..
CMND số: ……………………. , cấp ngày: …………………………….
Là người đại diện cho tất cả những người đồng thừa kế của ông/bà ………………….
(là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số ………………………) đề
nghị được đứng tên Bên mua BH của Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ đã nêu.
Tôi cam kết với Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) và các cơ
quan có thẩm quyền rằng khi được đứng tên Bên mua bảo hiểm của HĐ
……………………, tôi sẽ phân chia đồng đều và đầy đủ toàn bộ số tiền được nhận
cho tất cả những người đồng thừa kế theo pháp luật của Bên mua bảo hiểm
……………………… và đảm bảo Prudential sẽ không phải chịu bất kỳ khiếu nại, khiếu
kiện, tổn thất, thiệt hại và/ hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý/ tài chính nào liên quan
đến số tiền Bảo hiểm mà tôi nhận được từ HĐ này.
Trường hợp Prudential bị khiếu kiện, khiếu nại, tổn thất, thiệt hại bởi bất kỳ bên nào
và/ hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý/ tài chính nào liên quan đến số tiền Bảo hiểm
mà tôi đã nhận, tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết ngay tất cả các vấn đề liên quan đó
bằng toàn bộ nghĩa vụ và tài sản của tôi.
Ngày ........./ ........../................
Người cam kết
(ký tên và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Ngày ........./ ........../................
Nhân viên nhận Giấy cam kết
(ký và ghi rõ họ tên)

Họ tên ........................................................

Họ tên ......................................................
Văn phòng Prudential ..............................

