
Tên người nhận                                                                                                Số CMND                         Ngày cấp                            Nơi cấp

Tên ngân hàng                                                                                                Chi nhánh

Địa chỉ

Số Hợp Đồng Bảo Hiểm                                                                                         Người Được Bảo Hiểm

Bên Mua Bảo Hiểm                                                                                                             Số CMND/Hộ chiếu

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

NỘI DUNG THANH TOÁN (Đề nghị Quý khách đánh dấu vào ô tương ứng)A

HÌNH THỨC THANH TOÁNB

1.          Hủy Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ

2.          Hủy Hợp đồng trong thời gian cân nhắc

3.          Hủy ngang Hợp đồng

4.          Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

5.          Quyền lợi Hợp đồng đáo hạn

Lý do hủy Hồ sơ/Hợp đồng:

(Đối với yêu cầu hủy Hợp đồng trong thời gian cân nhắc và hủy ngang Hợp đồng, Quý khách 
vui lòng nộp lại bộ Hợp đồng)

               Chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng

Tên chủ tài khoản                                                                                               Số tài khoản

Tại ngân hàng                                                                                               Chi nhánh

Tỉnh/Thành phố

6.           Vay tiền mặt từ Giá trị hoàn lại

7.           Rút trước Bảo tức

8.           Thanh toán Quyền lợi tiền mặt

9.           Hoàn trả phí thừa

10.        Rút một phần Giá trị tài khoản Hợp đồng

11.        Các trường hợp khác:

Số tiền:                                                                                                               VNĐ

Bằng chữ:

               Nhận tiền mặt tại quầy ngân hàng

               Chuyển tiền sang đóng phí cho Hồ sơ/Hợp đồng khác

Tôi/Chúng tôi đã đọc và đồng ý với những Điều kiện thanh toán ghi ở mặt sau của Giấy đề nghị thanh toán này và trong Điều khoản Hợp 
Đồng Bảo Hiểm, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin được cung cấp trên đây.

Số Hồ sơ/Hợp đồng Bên Mua Bảo Hiểm Quan hệ với Bên Mua Bảo Hiểm
của Hợp đồng nêu trên Số tiền (VNĐ)

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

Tư Vấn Bảo Hiểm
(Vui lòng ký tên và ghi rõ họ tên)

Phụ Trách Kinh Doanh
(Vui lòng ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngày Ngày Ngày
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HƯỚNG DẪN
Quý khách điền đầy đủ nội dung, ký tên ở mặt trước của “GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN” và gửi về cho Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt 
Nam (gọi tắt là FWD Vietnam). Sau khi nhận được Giấy đề nghị thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán và thông báo đến Quý khách.

1.    Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán thuận lợi nhất trong các hình thức sau:
 a. Nếu có TÀI KHOẢN tại ngân hàng, Quý khách yêu cầu FWD Vietnam chuyển tiền vào tài khoản này, hoặc
 b. Quý khách có thể nhận tiền mặt tại bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào có dịch vụ trả tiền mặt tại quầy. 

 
  
 

 

Quý khách cần mang theo CMND của mình khi đến nhận tiền tại chi nhánh ngân hàng mà Quý khách yêu cầu.

 
Để lựa chọn chi nhánh thuận tiện nhất, Quý khách có thể liên lạc với chúng tôi qua Tổng đài Dịch vụ Khách hàng: 1800 96 96 90    

  
                   

        2.    Trường hợp Quý khách (Bên Mua Bảo Hiểm) chuyển tiền sang đóng phí cho Hồ sơ/Hợp đồng khác cho Bên Mua Bảo Hiểm khác, đề nghị Quý khách 
gửi chứng từ chứng minh mối quan hệ gia đình.

3. Trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền mặt tại ngân hàng, đề nghị Quý khách gửi Giấy đề nghị thanh toán kèm theo 
Giấy uỷ quyền có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Thanh toán Quyền lợi tiền mặt (Quyền lợi định kỳ, Quyền lợi giáo dục...):
  Trường hợp Hợp đồng có bất kỳ khoản Vay tiền mặt hoặc Vay phí bảo hiểm tự động nào chưa được hoàn trả tính đến thời điểm chi trả tiền 
mặt, thì Công ty sẽ thanh toán phần còn lại của Quyền lợi tiền mặt sau khi khấu trừ để hoàn trả các khoản vay này.

5. Vay tiền mặt từ Giá trị hoàn lại (chỉ áp dụng đối với các trường hợp Hợp đồng đã có Giá trị tài khoản hoàn lại):
 • Số tiền vay tối thiểu là 5.000.000 VNĐ đối với sản phẩm liên kết chung, 500.000 VNĐ đối với các sản phẩm khác và tối đa là 80% Giá trị 

hoàn lại của Hợp đồng.
 • Mức lãi suất do Công ty quyết định vào từng thời điểm và được xác định dựa trên sự điều chỉnh hợp lý lãi suất cơ bản do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam quy định. Lãi vay, nếu chưa trả tính đến ngày kỷ niệm Hợp đồng hàng năm, sẽ được cộng dồn vào khoản vay tiền 
mặt của Hợp đồng (lãi gộp).

 • Khi tổng khoản vay Hợp đồng cộng với lãi vay vượt quá Giá trị hoàn lại của Hợp đồng, Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.
 • Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp đồng liên quan đến các khoản vay từ Giá trị hoàn lại sẽ là một phần của thoả thuận vay tiền 

mặt này.
6. Hủy ngang Hợp đồng (chỉ áp dụng trong trường hợp Hợp đồng có Giá trị hoàn lại):

 • Công ty sẽ thanh toán Giá trị hoàn lại cho Bên Mua Bảo Hiểm nếu Bên Mua Bảo Hiểm yêu cầu Hủy ngang Hợp đồng. Hợp đồng có Giá 
trị hoàn lại sau khi đã đóng đủ hai (2) năm phí bảo hiểm và có hiệu lực hai (2) năm.

 • Trường hợp Hợp đồng có các khoản Vay tiền mặt hoặc Vay phí bảo hiểm tự động còn chưa được hoàn trả tính đến thời điểm Hủy ngang 
Hợp đồng, Công ty sẽ khấu trừ từ Giá trị hoàn lại để chi trả các khoản này.

 • Sau khi Hợp đồng được hủy ngang để nhận Giá trị hoàn lại, Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực.
7. Các yêu cầu điều chỉnh liên quan đến phí bảo hiểm có thể dẫn đến việc huỷ/điều chỉnh hoá đơn phù hợp.

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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