
 3. Thông tin bổ sung về Người Được Bảo Hiểm (Người Được Bảo Hiểm phải dưới 55 tuổi tính theo kỳ sinh nhật sắp tới)
 Địa chỉ hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính Địa chỉ liên lạc/Cơ quan (nếu khác với địa chỉ bên)
 Số nhà/Đường Số nhà/Đường
 Phường/Xã Quận/Huyện Phường/Xã Quận/Huyện
 Tỉnh/Thành phố Tỉnh/Thành phố
 Điện thoại nhà riêng  0084 Điện thoại di động  0084 Điện thoại cơ quan   0084                                     Máy lẻ
 Nếu Ông/Bà đang có Hợp Đồng Bảo Hiểm khác tại Công ty, Ông/Bà có muốn cập nhật địa chỉ gửi thư trên cho các Hợp Đồng Bảo Hiểm đó không?
 Có Không
 Ông/Bà có phải là đối tượng đóng thuế theo luật của Hoa Kỳ không? Có Không
 Nếu có, vui lòng nộp kèm mẫu W-9 theo Đơn yêu cầu này.

Số Hợp Đồng Bảo Hiểm Người Được Bảo Hiểm
Bên Mua Bảo Hiểm Số CMND/Hộ chiếu

CAM KẾT 
1. Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm, tất cả văn bản khác đi kèm và các lần khôi phục hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm được yêu cầu chuyển đổi (Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc) sẽ cấu thành 
một phần của Hợp Đồng Bảo Hiểm mới này.
2. Tôi/Chúng tôi đã kiểm tra và cam kết rằng tất cả thông tin nêu trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm và trong bất cứ văn bản bổ sung nào cung cấp cho Công ty hoặc bác sỹ của Công 
ty của Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc đều là những thông tin trung thực và đầy đủ. Không có bất cứ một sự kiện hoặc thông tin quan trọng nào có thể gây ảnh hưởng đến việc đánh giá, 
chấp nhận hoặc khôi phục hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc trước đây mà chúng tôi đã biết nhưng không được kê khai. Tất cả thông tin kê khai trong Đơn Yêu Cầu Bảo Hiểm 
và các văn bản bổ sung của Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc sẽ là cơ sở cho việc chấp thuận yêu cầu chuyển đổi Hợp Đồng Bảo Hiểm này.
3. Tôi/Chúng tôi hiểu rằng sau khi đã ký vào đơn này, Tôi/Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý với những gì Tôi/Chúng tôi cam kết ở đây. Tôi/Chúng tôi cũng hiểu rằng việc kê 
khai không đúng hoặc che giấu những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá và chấp nhận đơn sẽ làm cho Hợp Đồng Bảo Hiểm đã phát hành bị vô hiệu lực 
và các Quyền lợi bảo hiểm sẽ bị chấm dứt.
4. Các Quyền lợi bổ sung, sản phẩm bổ trợ hoặc các hợp đồng bổ sung vào Hợp Đồng Bảo Hiểm mới này (nếu có) sẽ căn cứ vào quy định tại thời điểm chuyển đổi với điều kiện 
là bằng chứng về khả năng được  bảo hiểm vào thời điểm chuyển đổi được Công ty chấp thuận.

 1. Yêu cầu chuyển đổi Hợp Đồng Bảo Hiểm số (Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc)
 Toàn bộ thành Hợp Đồng Bảo Hiểm trọn đời
 Một phần Số Tiền Bảo Hiểm là: VNĐ thành Hợp Đồng Bảo Hiểm trọn đời
 Phần còn lại của Số Tiền Bảo Hiểm sẽ: Duy trì theo Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc Hủy ngang

 2. Thông tin bổ sung về Người Được Bảo Hiểm
 Quốc tịch Nơi sinh
 Địa chỉ hộ khẩu thường trú/Trụ sở chính Địa chỉ liên lạc/Cơ quan (nếu khác với địa chỉ bên)
 Số nhà/Đường Số nhà/Đường
 Phường/Xã Quận/Huyện Phường/Xã                                                    Quận/Huyện
 Tỉnh/Thành phố Tỉnh/Thành phố
 Điện thoại nhà riêng  0084  Điện thoại di động 0084 Điện thoại cơ quan   0084                                      Máy lẻ
 Nếu Ông/Bà đang có Hợp Đồng Bảo Hiểm khác tại Công ty, Ông/Bà có muốn cập nhật địa chỉ gửi thư trên cho các Hợp Đồng Bảo Hiểm đó không?
 Có Không
 Ông/Bà có phải là đối tượng đóng thuế theo luật của Hoa Kỳ không? Có Không
 Nếu có, xin vui lòng nộp kèm mẫu W-9 theo Đơn yêu cầu này.

 4. Thông tin về Hợp Đồng Bảo Hiểm trọn đời được chuyển đổi (Hợp Đồng Bảo Hiểm mới):
 Phí bảo hiểm phải nộp Hàng năm Nửa năm Định kỳ khác, xin nêu rõ
 Phương thức thanh toán Tiền mặt/Séc Chuyển khoản Phương thức thanh toán khác, xin nêu rõ
 Sản phẩm bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm
 Số tiền bảo hiểm VNĐ Thời hạn nộp phí
 Lùi ngày hiệu lực về Phí bảo hiểm VNĐ

Bên Mua Bảo Hiểm
(Vui lòng ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày

Người Được Bảo Hiểm
(Vui lòng ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày

ĐƠN YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI
HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THÀNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI *

(*) Áp dụng đối với các hợp đồng có quyền lợi chuyển đổi
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“Điều khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với chủ tài khoản nước ngoài (gọi tắt là: “Đạo luật FATCA”): Trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm 
thuộc đối tượng chịu thuế theo yêu cầu của Đạo luật FATCA, Bên Mua Bảo Hiểm đồng ý cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau đây cho doanh nghiệp bảo hiểm 
và cập nhật thay đổi (nếu có) trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm:
Tên;
Số hộ chiếu hoặc số CMND hoặc giấy tờ chứng minh Bên Mua Bảo Hiểm là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ;
Mã số thuế tại Hoa Kỳ;
Nơi sinh, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ;
Địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ; và
Doanh nghiệp bảo hiểm được phép cung cấp các thông tin nói trên và các thông tin khác liên quan đến 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 tính đến thời điểm cung cấp thông tin) cho Cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ, phù hợp với nghĩa vụ của người phải 
khai báo hoặc nộp thuế tại Hoa Kỳ.
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