
Bên Mua Bảo Hiểm :  

Người Được Bảo Hiểm :

Số Hợp Đồng Bảo Hiểm: 

Tôi/Chúng tôi xin thông báo về việc thất lạc Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ có số trên đây.

Tôi/Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm và kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm. Tôi/Chúng 
tôi hoàn toàn không biết hoặc không được thông báo Hợp Đồng này đang được sở hữu hoặc quản lý của bất kỳ 
bên thứ ba nào.

Lý do thất lạc: 

Ngày       /         /

Chữ ký và họ tên BMBH/
Người được Ủy Quyền Hợp Pháp

Ngày       /         /

Chữ ký và họ tên Đại Lý/
Người làm chứng

Ngày       /         /

Chữ ký và họ tên
Người thực hiện 

Ngày       /         /

Chữ ký và họ tên
Người kiểm tra 

Mã số Đại Lý:

THÔNG BÁO MẤT BỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Cho tôi miễn hoàn trả lại bản gốc Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm

Cấp lại phó bản Hợp Đồng Bảo Hiểm

Tôi cam kết rằng:

Đề nghị Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (dưới đây gọi là Công Ty): 

Tất cả các thông tin mà Tôi/Chúng tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật.

Hợp Đồng Bảo Hiểm này chưa được ủy thác, chuyển nhượng hoặc thế chấp vì bất kỳ mục đích gì và cho bất 
kỳ bên thứ ba nào.

Tôi/Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ những thiệt hại, mất mát nào do việc thất lạc Bộ Hợp 
Đồng Bảo Hiểm gây ra.

Việc cấp Bản sao Hợp Đồng Bảo Hiểm không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến những quyền lợi và trách 
nhiệm đã quy định sẵn, bao gồm cả các thông tin đã được khai báo trong Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc.

Hoàn trả lại Bản sao Hợp Đồng Bảo Hiểm Cho Công Ty ngay khi tìm được Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc.

a)

b)

c)

d)

e)


