
 

Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

  
 

CÔNG TY TNHH MANULIFE VIỆT NAM 

BẢNG KHAI BÁO THÔNG TIN CHÍNH KHÁCH 
 

SỐ HỢP ĐỒNG BẢO HIỀM:            
 

THÔNG TIN CHÍNH KHÁCH 

Trong phần khai báo này, người thân bao gồm: 

− Vợ/chồng bao gồm vợ/chồng theo hôn nhân thực tế 

− Bố/mẹ ruột, Bố/mẹ vợ chồng hoặc bố/mẹ vợ/chồng theo hôn nhân thực tế 

− Con 

− Anh/chị/em ruột hoặc Anh/chị/em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha 

 

1. Bên mua bảo hiểm hoặc người thân của Bên mua bảo hiểm đã hoặc đang nắm giữ chức vụ được liệt kê dưới đây tại 

Việt Nam hoặc nước ngoài:  

Nếu có, vui lòng đề cập rõ chức vụ: 

 Thủ tướng Chính phủ/ Chủ tịch Nước 

 Thành viên Chính phủ/ Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

 Thứ trưởng (hoặc cấp bậc tương đương) 

 Bộ trưởng (hoặc cấp bậc tương đương) 

 Đại sứ/ Tham tán/ Tùy viên 

 Sĩ quan quân đội/ Công an từ quân hàm Tướng trở lên 

 Chủ tịch/ Giám đốc điều hành doanh nghiệp/ ngân hàng quốc Doanh 

 Thẩm phán 

 Tổng bí thư Đảng tham gia Chính phủ 

  
Họ và tên chính khách Chức vụ Quốc gia Số năm nắm giữ chức vụ 

(Ví dụ từ 1999 đến 2003) 

Mối quan hệ với 

Bên Mua Bảo Hiểm 

          

          

          

          

          

          

          

          

2. Nguồn tiền thanh toán chi phí bảo hiểm? (có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn dưới đây) 

     Tiền lương từ công việc độc lập                 Thu nhập đầu tư              Quà tặng/ Thừa kế 

     Tiền lương từ công việc làm thuê               Bán tài sản                      Tiết kiệm 

     Thu nhập từ quyền lợi bảo hiểm                 Khoản tiền nhận được từ tranh chấp/ kiện tụng 

     Khác............................................. .......... 

3. Tôi/chúng tôi hiểu và xác nhận rằng (i) tất cả thông tin được kê khai trong Bảng khai báo này là đầy đủ và trung 

thực; (ii) những thông tin này sẽ là cơ sở để Công ty thẩm định và xem xét cấp Hợp đồng bảo hiểm; và (iii) Bảng khai 

báo này sẽ là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm được cấp. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………..         …………………………………………………………. 

Bên Mua Bảo Hiểm (Ký tên và ghi rõ họ tên)  Người làm chứng (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

Ký tại…………………………………………………… Ngày……………………………………………………. 

 

 


