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I. THÔNG TIN H�P ��NG: 

 

H�p �
ng b�o hi�m nhân th� (H�BH) s:  ..................................................................................   

Bên mua b�o hi�m (BMBH):   ......................................................................................................    

Ngư�i yêu c�u gi�i quy�t QLBH (n�u khác BMBH):  ...................................................................  

��a ch� liên l�c :   ..........................................................................................................................  

�i�n tho�i:   ..................................................................................................................................   

Email:   .........................................................................................................................................  

 

II. THÔNG TIN S	 KI
N B�O HI�M (SKBH): 
 

1. Ng��i xy ra SKBH:  ........................................................................................................   

2. Lo�i SKBH (vui lòng ch�n và �i�n ��y �� thông tin liên quan s� ki�n c�n gi�i quy	t): 
 

� Quy�n l�i Ch�m sóc s�c kh�e:  
             � Quy�n l�i n�m vi�n: 

-  Ngày vào vi�n:  ........................................................................................................  
-  Ngày ra vi�n:  ...........................................................................................................  
-  Ch�n �oán khi ra vi�n (trên GRV):  ..........................................................................  

              � Quy�n l�i s�n sóc ��c bi�t: T� ngày ................................  ��n ngày  ........................  
              � Quy�n l�i ph�u thu	t: 
                 -  Ngày ph�u thu	t:  .....................................................................................................  
                 -  Phương pháp ph�u thu	t:  .......................................................................................  
 

� Quy�n l�i B�nh hi�m nghèo: 
       -  Ngày phát hi�n b�nh:  .............................................................................................   
       -  Tri�u ch�ng b�nh:   .................................................................................................  
       -  Ngày �ư�c ch�n �oán b�nh:  ..................................................................................   

                  -  Ch�n �oán khi ra vi�n (trên GRV):   ........................................................................  
 

� Quy�n l�i T� vong: 
       -  Ngày t� vong:   ........................................................................................................  
       -  Nguyên nhân t� vong:  ............................................................................................    

                  -  Nơi x�y ra s� ki�n b�o hi�m:  .................................................................................  
 

� Quy�n l�i Th�ơng t�t toàn b� và v�nh vi�n/ Th�ơng t�t do tai n�n: 
                  -  Ngày x�y ra s� ki�n:  ..............................................................................................   
                  -  Nguyên nhân:   ........................................................................................................  
                  -  Tình tr�ng thương t	t hi�n t�i:  ...............................................................................  
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III. THÔNG TIN THANH TOÁN: 
(*): Vui lòng s
 d�ng CMND còn trong h�n s
 d�ng 15 nm k� t� ngày c�p khi nh�n ti�n 

� Chuy�n �óng phí cho h�p �
ng:  ............................ Bên mua b�o hi�m:  ................................  

� Hoàn tr� t�m �ng cho h�p �
ng:  ........................... Bên mua b�o hi�m:  ................................   

� Nh	n ti�n m�t t�i V�n phòng Prudential T�nh/ Thành ph (� 150 tri�u) (*):  ............................  

� Nh	n ti�n qua Ngân hàng  

Tên NH: ..........................................  Chi nhánh:  ......................... T�nh /TP:  ................................   
��a ch� NH:  ..................................................................................................................................  

 

Chuy�n kho�n Nh�n ti�n m�t t�i Ngân hàng 

S TK:  .................................................  H� tên ngư�i nh	n ti�n:  ......................................  

Tên ch� TK:  .........................................  CMND s:  ...........................................................  

CMND s:  ............................................  Ngày c p:  .................... .Nơi c p:  ......................  

 
 

Thông tin v� Ng��i nh�n ti�n khác Bên mua bo hi�m 

Ngày sinh: ……………………………………….. Quc gia nơi cư trú:  .................................... . 

Quc t�ch: ………………………………………... Mi quan h� v!i BMBH:  ..............................  
 

 

IV. CAM K�T: 

Tôi xin cam �oan nh"ng �i�u nêu trên là hoàn toàn �úng s� th	t và ch�u trách nhi�m trư!c 
pháp lu	t v� tính xác th�c c�a nh"ng thông tin này. 

                                                                                   

                                                                                                                                                                      
Ngày ………/ ……… /………                 

 

    Bên mua b�o hi�m                   Ngư�i yêu c�u GQQLBH                             Tư v n viên    

 

 

 

 ………………………               …………………………………                   ………………………… 

  (Ký  và ghi rõ h� tên)                      (Ký  và ghi rõ h� tên)                           (Ký  và ghi rõ h� tên) 
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 PH� L�C (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THAM GIA PHÚ – TÂM AN) 
 

�ánh d�u � vào ô tình tr�ng thư�ng t�t c�a Ngư�i �ư�c b�o hi�m  

Th�ơng t�t v�nh vi�n do tai n�n (n�p kèm Ch�ng nh�n ph�u thu�t) 
� M t c� hai tay     � M t c� hai chân � M t c� hai m�t 
� M t m#t tay và m#t chân     � M t m#t tay và m#t m�t � M t m#t chân và m#t m�t 
� M t m#t tay                              � M t m#t chân � M t m#t m�t 
� M t m#t ngón tay cái � M t m#t ngón tay � M t m#t ngón chân 
� M t t t c� các ngón trên m#t bàn tay   
� Ch n thương s� não                

Ch�n th�ơng cơ quan n�i t�ng (n�p kèm Phim X quang, Ch�ng nh�n ph�u thu�t, k	t 
qu� xét nghi�m và ch�n �oán hình �nh: siêu âm, CT, MRI - n	u có) 
� V$ lách                                            � V$ gan             � V$ tuy�n t%y 
� Rách ho�c ��t ni�u ��o                  � Rách thành bàng quang � ��t ni�u qu�n  
� Ch n thương hai th	n                     � Th�ng d� dày ho�c ru#t non ho�c ��i tràng 
� Tràn khí màng ph&i, ho�c tràn máu màng ph&i do ch n thương t� bên ngoài 
� Rách v' th	n, v$ th	n, rách l!p v' th	n, ��t ch( ni gi"a b� th	n - ni�u qu�n, huy�t 
khi �#ng m�ch th	n 

Gãy x�ơng do tai n�n (n�p kèm Phim X- quang) 
� Gãy xương c& tay � Gãy xương khu)u tay   � Gãy xương m�t cá chân 
� Gãy xương sư�n � Gãy xương �c  � Gãy xương �òn 
� Gãy xương ch	u � Gãy xương c%t  � Gãy xương khác ..............  
� Gãy xương c#t sng (ngo�i tr� xương c%t)   
� Gãy m#t ho�c nhi�u xương * chân (xương �ùi, xương bánh chè, xương chày và 
xương mác) 
� Gãy m#t ho�c nhi�u xương * cánh tay (xương cánh tay, xương quay, xương tr%) 
� Xương bàn tay /Xương ngón tay /Xương bàn chân /Xương ngón tay cái /Xương ngón 
chân /Xương m+i 

Ph�ng do tai n�n 
� Ph'ng �# 3 (Ít nh t 20% di�n tích da cơ th�)       � Ph'ng �# 3 (Ít nh t 15% di�n tích 
da cơ th�) 
� Ph'ng �# 3 (Ít nh t 9% di�n tích da cơ th�)         � Ph'ng �# 2 (Ít nh t 20% di�n tích 
da cơ th�) 

Lưu ý: Các ch�ng t� yêu c�u n�p kèm bên trên là các gi�y t� c�n thi	t cho vi�c th�m ��nh 
gi�i quy	t quy�n l�i b�o hi�m. Quý khách có th� �ư�c yêu c�u b� sung thêm thông tin 
trong th�i gian Prudential th�m ��nh h� s�. 

 Ngày ………/ ……… /………                 

 Ngư�i yêu c�u GQQLBH                           

 

 

 

  (Ký  và ghi rõ h� tên) 


