
 

 

 
PHIẾU YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

(Dành cho Quà tặng khởi nghiệp của sản phẩm bảo hiểm PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG) 
 

Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm số:  .....................................................................................................................  

Bên mua bảo hiểm (BMBH)/Người được bảo hiểm (NĐBH)
(1)

: ....................................................................  

 

Đối với quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp, tôi: 

Lựa chọn 1: không chỉ định người để xét quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp. 

Tôi hiểu rằng quyền lợi này sẽ không được chi trả theo đúng quy định trong Quy tắc, Điều khoản sản 

phẩm bảo hiểm khi tôi không thực hiện việc chỉ định. 
 

Lựa chọn 2: chỉ định người để xét quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp như sau: 

Họ và tên Giới tính 
Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

Số CMND 

/Khai sinh 
Quốc tịch 

Quan hệ 

với BMBH 

/NĐBH 

       

 

Tôi sẽ cung cấp mọi bằng chứng, thông tin cần thiết theo yêu cầu của Công ty TNHH BHNT Prudential 

Việt Nam liên quan đến việc chỉ định trên theo quy định trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.  

Tôi hiểu rằng quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp này sẽ chỉ được chi trả theo đúng quy định trong Quy tắc, 

Điều khoản sản phẩm bảo hiểm. 

 

Chữ ký Bên mua bảo hiểm    Chữ ký Người được bảo hiểm chính(1) 

 

 
 
 
Họ và tên: …………………………………… 

Ngày: ……………………………………….... 

 

 

 

Họ và tên: …………………………………… 

Ngày: ……………………………………….... 
 
Lưu ý: 
• Người được chỉ định để xét quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp phải là con ruột hoặc cháu nội, ngoại ruột 

của BMBH/NĐBH và phải dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp HSYCBH. 

• BMBH/NĐBH cần cung cấp giấy tờ chứng minh Người được chỉ định là con ruột, cháu nội, ngoại ruột 

của BMBH/NĐBH. 

• Trong vòng 90 ngày kể từ ngày người đã được chỉ định hợp lệ cho quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp tử 

vong, BMBH/NĐBH được quyền chỉ định lại một người khác là con ruột hoặc cháu nội, ngoại ruột của 

mình để xét quyền lợi Quà tặng khởi nghiệp và người được chỉ định mới này phải dưới 18 tuổi tại thời 

điểm nộp HSYCBH. 

                                                             
(1)

NĐBH chỉ định trong trường hợp BMBH là Tổ chức 


