
 

 
 

 

  

 
 

ĐƠN YÊU CẦU THANH TOÁN QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG  
 

 

Số hợp đồng bảo hiểm 

Bên mua bảo hiểm 
 

Thông tin liên hệ: (Quý khách vui lòng cập nhật thông tin nếu có thay đổi để được nhận các nội dung thông báo từ MB Ageas Life) 

Số nhà/Đường/Phố/Tổ: ______________________________________________________________________ 

Phường/ Xã/Thị trấn: ___________________________Quận/Huyện:________________TỉnhTP ____________ 

Số điện thoại liên lạc: ___________________________ E-mail:  ___________________________ 

 

A. NỘI DUNG YÊU CẦU THAY ĐỔI  

Tôi/chúng tôi ký tên dưới đây, đề nghị Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (“Công ty”) thay đổi các nội dung sau: 

 Hủy hợp đồng bảo hiểm trước hạn                                      

       Lý do hủy:  _________________________________________________________________________________      

       (*) Quý khách lưu ý nộpkèm Bộ hợp đồng bảo hiểm 

 Thanh toán Quyền lợi tiền mặt định kỳ Số tiền: ___________________________  đồng 

 Rút tiền từ Giá trị tài khoản (GTTK) hợp đồng Số tiền: ___________________________ đồng 

 Thanh toán Quyền lợi đáo hạn Số tiền: ___________________________ đồng 

 Yêu cầu khác 

 
Số tiền: ___________________________ đồng 

Lưu ý: 

 

- - MB Ageas Life ưu tiên rút tiền từ Tài khoản đóng thêm trước, rồi tới Tài khoản cơ bản. 

- - Số tiền yêu cầu rút mỗi lần tối thiểu là 2 triệu đồng, tối đa bằng 80% GTTK và GTTK của hợp đồng còn lại >= 3 triệu đồng theo 

quy định của MB Ageas Life. 

- - Trong trường hợp Quý khách yêu cầu rút tiền từ GTTK cơ bản, hợp đồng của Quý khách có thể bị điều chỉnh giảm Số tiền bảo 

hiểm tương ứng với GTTK Quỹ sau rút theo quy định tại Điều 14.3 – Điều khoản sản phẩm.  

Quý khách vui lòng lựa chọn:  

 

□ Đề nghị điều chỉnh giảm số tiền bảo hiểm  

□ Không đề nghị điều chỉnh Giảm số tiền bảo hiểm  và thực hiện cam kết như dưới đây: 

Tôi/Chúng tôi cam kết rằng, Người được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm nêu trên: 

1. Đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt và không có bất cứ bệnh tật gì khác so với thời điểm ký yêu cầu bảo hiểm ban đầu;  

2. Từ ngày hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm đến nay: chưa từng đi khám hoặc cần tư vấn y khoa hoặc làm xét nghiệm y khoa; không 

tham gia hoặc xét thấy không cần phải tham gia tư vấn hay điều trị gì liên quan đến bệnh ung thư, bệnh AIDS, cũng như không bị bất 

cứ tai nạn nào cần phải chăm sóc y tế;  

3. Chúng tôi hiểu rằng các thông tin này sẽ là cơ sở pháp lý để MB Ageas Life chấp thuận yêu cầu của Quý khách.  
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B. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 
 

   Chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng 
 

Tên chủ tài khoản: Số tài khoản: 

Tại ngân hàng: Chi nhánh: 

Địa chỉ: 
 

 

  Nhận tiền mặt tại quầy ngân hàng 
 

 

Tên người nhận: 
 

Số CMND:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Tại ngân hàng: Chi nhánh: 
 

Địa chỉ: 
 

 

  Chuyển tiền sang hồ sơ/hợp đồng khác              Hoàn trả khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư 
 

 

Số hồ sơ/hợp đồng Bên mua bảo hiểm (BMBH) 
Quan hệ với BMBH của Hợp 

đồng nêu trên 
Số tiền (VNĐ) 

    

    

    

    C. CAM KẾT 

Tôi/Chúng tôi đã kiểm tra và được nghe Chuyên viên tư vấn bảo hiểm của Công ty giải thích toàn bộ nội dung/yêu cầu trong đơn 

này và xác nhận: 

Tôi/Chúng tôi đã cung cấp và kê khai các thông tin và trả lời trong đơn này; 

Đơn này được Tôi/Chúng tôi ký sẽ được xem là một phần của Hợp đồng Bảo hiểm khi đơn này được Công ty chấp thuận bằng văn 

bản. 

BÊN MUA BẢO HIỂM 
(Ký, ghi rõ họ tên bằng chữ thường) 
 
 
 
Họ tên:________________ 
Ngày:_________________ 

 
 
 
 
 
 

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN 
(Ký, ghi rõ họ tên bằng chữ thường) 
 
 
 
Họ tên:_______________ 
Ngày:________________ 

NGƯỜI NHẬN YÊU CẦU 
(Ký, ghi rõ họ tên bằng chữ thường) 
 

 
 
Họ tên:_______________ 
Ngày:________________ 

  


