GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM HÀNG HOÁ
INSURANCE REQUEST ON CARGO

Người được bảo hiểm / The Insured: …………………………………………………
Địa chỉ/Address: ……………………………………………………………………………..
Điện thoại/ Tel: ………………..
Fax: : ……………………….
Tài khoản tại ngân hàng số / Banking account No:…………………………………….
Mã số thuế / VAT code: ............................................................................................
Người thụ hưởng:......................................................................................................
Địa chỉ:......................................................................................................................
Yêu cầu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội bảo hiểm hàng hoá theo kê khai và
những điều kiện ghi dưới đây:/ Requests Military Insurance Company to insure the
following goods subject to the conditions and / or clauses as specified hereinafter:

Vận tải đơn số
B/L No

Số kiện
Number of
pieces/packa
ges

Trọng lượng
Weight

Ký mã
hiệu
Marks &
numbers

Tên hàng
hoá được
bảo hiểm
Goods
insured

Giá trị bảo hiểm
Invoice value of
good insured

- Số L/C - L/C No:
- Hợp đồng mua bán số - Contract No:
- Tính chất bao bì - Nature of packing:
- Phương thức xếp hàng (Dưới hầm, trên boong, để rời,..):
- Phương thức vận chuyển - Means of transport: - Tên / số phương tiện vận chuyển
- Name/ Registration No of means of transport:
- Ngày khởi hành - Depart on or about: :
- Từ - From:
Chuyển tải - Transhipment:
Đến - To:
- Tổng số tiền bảo hiểm - Total amount insured:
- Tỉ lệ phí chấp nhận- Accepted rate: 0.11 % / Giá trị bảo hiểm
- Điều kiện bảo hiểm - Condition of insurance: Điều kiện bảo hiểm hàng hóa vận
chuyển trong lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐMIC ngày 01/01/2016 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cổ phần
Bảo hiểm Quân đội.
- Thanh toán bồi thường tại - Claims payable at/in: MIC Hà Nội
- Điều kiện thanh toán phí - Premium payment clause:Thanh toán bằng tiền mặt
hoặc chuyển khoản trong vòng 15 ngày.
Ngày 23 tháng 01 năm 2017

Date:
Người yêu cầu bảo hiểm - Proposer

