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I. Điều chỉnh chi tiết nhân thân hoặc nghề nghiệp hoặc địa chỉ liên hệ của Bên mua bảo hiểm: 

1. Điều chỉnh chi tiết nhân thân: 

Nếu yêu cầu điều chỉnh họ và tên hoặc ngày sinh hoặc số CMND/ Giấy khai sinh, quý khách 
vui lòng gửi kèm bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân còn trong hạn sử dụng và có thể 
hiện chi tiết yêu cầu điều chỉnh. 

Bản sao các giấy tờ nhân thân cần có thị thực sao y của cơ quan có thẩm quyền hoặc 
quý khách có thể đưa bản chính để Tư vấn viên/ Nhân viên nhận yêu cầu đối chiếu. 

2. Điều chỉnh nghề nghiệp: 

Sau khi thực hiện điều chỉnh nghề nghiệp, phí bảo hiểm có thể thay đổi, tương ứng với 
nghề nghiệp mới. 

II. Thông báo về việc rời Việt Nam đi nước ngoài: 

1. Chỉ trong trường hợp từ người được bảo hiểm định cư tại nước ngoài hoặc lưu trú tại 
nước ngoài liên tục từ 3 tháng trở lên, quý khách gửi cho Prudential thông báo này trước 
khi người được bảo hiểm rời Việt Nam. 

2. Đối với các sản phẩm bảo hiểm có quyền lợi trợ cấp viện phí/phẩu thuật, Prudential sẽ chỉ 
xem xét chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy tắc điều khoản của các sản phẩm này khi 
người được bảo hiểm điều trị bệnh hay tổn thương tại (các) bệnh viện được thành lập và 
hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam. 

3. Nếu bên mua bảo hiểm củng là người được bảo hiểm, quý khách vui lòng thông báo người 
nộp thay phí bảo hiểm tại Việt Nam, nếu có. Người nộp thay phí bảo hiểm không có bất 
kỳ quyền lợi gì đối với hợp đồng bảo hiểm. Mọi yêu cầu liên quan đến hợp đồng bảo 
hiểm do Bên mua bảo hểm lập và ký tên. 

III. Prudential ghi nhận địa chỉ liên hệ tại Việt Nam và địa chỉ tại nước ngoài của Bên mua bảo 
hiểm do quý khách cung cấp. Tuy nhiên, mọi liên hệ của Prudential với bên mua bảo hiểm sẽ 
được thực hiện qua địa chỉ liên hệ tại Việt Nam, kể cả trường hợp Bên mua bảo hiểm đi nước 
ngoài. Địa chỉ tại nước ngoài được ghi theo bảng chữ cái Latinh. 

IV. Bằng cách ký kết văn bản này, chúng tôi đồng ý cập nhật kịp thời cho Công ty bất kỳ thay đổi 
nào về các thông tin các nhân đã cung cấp cho Công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng ý sẽ 
cung cấp cho Công ty bất kỳ thông tin bổ sung nào khi Công ty có yêu cầu, ví dụ như các tờ 
khai thuế. 

Chúng tôi đồng ý cho phép Công ty cung cấp cho cơ quan thuế Hoa Kỳ(i) Thông tin các nhân 
của chúng tôi như đã cung cấp trong hợp đồng bảo hiểm hoặc được cung cấp sau đó cho Công 
ty, bao gồm cả thông tin về khai thuế; và(ii) Thông tin về hợp đồng bảo hiểm, bao gồm số hợp 
đồng bảo hiểm, giá trị tài khoản hoặc giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm, nếu có, tại bát 
kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm này, khi chúng tôi là người chịu thuế 
hoặc trở thành người chịu thuế tại Hoa Kỳ như định nghĩa  theo luật thuế Hoa Kỳ. 
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