
THÔNG BÁO THIỆT HẠI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

Công ty Bảo Việt

Người được BH

Ngày giờ phát hiện tổn thất

Đề nghị kê khai chi tiết (nếu có)

Khiếu nại về trách nhiệm của 
bên thứ ba đối với 
Người được bảo hiểm (nếu có)

Ghi chú
(nếu có)

Chú ý

Ước tính mức độ thiệt hại

Có đơn bảo hiểm nào cùng bảo hiểm cho các tài sản của Người được bảo hiểm

Số tiền khiếu nại bảo hiểm (bảng kê chi tiết đính kèm)

Tổn thất được thông báo tới đơn vị Công an/ Nhà chức trách nào và tại thời điểm nào?

Người đầu tiên phát hiện tổn thất

KhôngCó

Số CMND/Hộ chiếu

Địa chỉ

Điện thoại Email

1. THÔNG TIN CHUNG

2. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ RỦI RO BẢO HIỂM

3. CAM KẾT

Số GCNBH

Địa điểm được bảo hiểm/ nơi xảy ra tổn thất thiệt hại (nêu rõ địa điểm được bảo hiểm là nhà chung cư, nhà liền kề, biệt thự hay 
loại hình nào khác):

Mô tả ngắn gọn tổn thất về tài sản, diễn biến tổn thất: 

- Thông báo  thiệt hại này phải được điền đầy đủ và gửi bằng fax và/ hoặc qua bưu điện cho Bảo Việt trong vòng 1 tuần kể từ khi Người được 
bảo hiểm biết/ được thông báo về tổn thất;

- Với những khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại về tài sản/ người của bên thứ ba, Người được bảo hiểm không được từ chối, thương lượng hay 
công nhận trách nhiệm hoặc đề nghị thanh toán cho bên thứ ba bất kỳ khoản tiền nào trừ khi nhận được văn bản đồng ý của Bảo Việt.

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Họ và tên

Ngày_________/________/________

Chữ ký Người yêu cầu bảo hiểm


