CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG
Lầu 4, Toà nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 5413 7199
Fax: (84.8) 5413 6995

BẢNG CÂU HỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP
Số Hồ sơ/Hợp đồng Bảo hiểm: ............................. Họ tên Người được Bảo hiểm .....................................................................................
QUÝ KHÁCH (NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM/BÊN MUA BẢO HIỂM) VUI LÒNG CHO BIẾT CÁC CHI TIẾT SAU :
1. Nếu Quý khách đang làm việc/phục vụ trong lực lượng vũ trang vui lòng cho biết chi tiết:
a) Binh chủng:
b) Làm việc tại:

Lục quân
Đất liền

c) Công việc có:
d) Liên quan đến:

Hải/Không quân
Sông

Dân quân
Sân bay

Chất độc hoá học

Cảnh sát/An ninh
Biển/Hải đảo
Bom, mìn

Vũ khí hạng nặng

Vận chuyển

Chống bạo động

Chống ma tuý

Điều tra hình sự

Đặc công

e) Cấp bậc của Ông/Bà là: ...................................................................................................................................................................
2. Nếu Quý khách đang làm việc có liên quan đến độ cao vui lòng cho biết: lĩnh vực, độ cao so với sàn nhà/mặt đất
Bảo trì nhà cao tầng
a) Thuộc lĩnh vực:
Xây dựng
Quảng cáo/Điện lực
Đóng/sửa chữa tàu
b) Độ cao so với
Cao trên 6 dưới 12 mét
Từ 12 mét trở lên
Tại sàn nhà/mặt đất
Cao dưới 6 mét
sàn nhà/mặt đất:
3. Nếu Quý khách đang làm việc có liên quan đến các phương tiện vận chuyển đường bộ/đường sắt/đường thủy (đường sông,
đường biển, đánh bắt thủy hải sản) vui lòng cho biết:
a) Hoạt động trên:
b) Phương tiện:

c) Nếu là đánh bắt
hải sản

Đường bộ
Xe dưới 16 chỗ

Đường sông
Xe tải dưới 5 tấn

Đường biển
Xe tải trên 5 tấn

Xe bồn chở dầu

Đường sắt
Xe trên 16 chỗ
Xe chở container

Xe chở gỗ cây

Tàu hoả

Tàu tải trọng < 3000T

Tàu tải trọng 1000-3000T

Tàu tải trọng > 3000T

Sà lan/Phà

Tàu du lịch lớn

Tàu khách

Tàu dầu

Tàu sửa chữa

Đánh bắt gần bờ
cập bờ mỗi ngày

Đánh bắt gần bờ
không cập bờ mỗi ngày

Đánh bắt xa bờ
không cập bờ từ
1 tháng trở lên

Lặn để đánh bắt
hoặc trục vớt đồ
chìm dưới nước

4. Nếu Quý khách đang làm việc có liên quan đến khai thác hầm mỏ/dầu khí/khoáng sản vui lòng cho biết:
Hầm mỏ
a) Thuộc lĩnh vực:
Lặn thăm dò
Khai thác dầu khí
b) Làm việc:
Trong hầm
Tại văn phòng
Tại nhà máy
Trên mặt đất
Ngay trên mặt nước

Sâu dưới mặt đất
chưa đến 3 mét
Độ sâu dưới mặt nước
đến 30 mét

Khai thác đá
Tại dàn khoan

Sâu dưới mặt đất
hơn 3 mét
Độ sâu dưới mặt nước
từ 31 đến 50 mét

Sâu trong đường
hầm
Độ sâu dưới mặt
nước trên 50 mét

5. Nếu Quý khách đang hoặc dự định tham gia các họat động thể thao nhảy dù, leo núi, săn bắn, đua xe, đua ngựa, lặn hoặc các họat
động thể thao tương tự vui lòng cho biết:
a) Đang dự định
Đua xe/đua ngựa
Lặn
Khác
Nhảy dù
Leo núi/săn bắn
b) Bắt đầu từ khi nào: ..........................................................................................................................................................................
c) Nếu không liên quan đến các mục nào nêu trên vui lòng cho biết môn thể thao cụ thể: ................................................................
6. Nếu Quý khách đang hoặc dự định lưu trú tại nước ngoài trong vòng sáu tháng tới vui lòng cho biết:
Thành phố/Quốc gia

Số lần/năm

Số ngày lưu trú/lần

Phương tiện

Mục đích chuyến đi

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM/BÊN MUA BẢO HIỂM:
Chúng tôi cam kết rằng các câu trả lời trong Bảng câu hỏi này là đầy đủ, đúng sự thật và là cơ sở để Công ty phát hành Hợp đồng
bảo hiểm. Nếu các câu trả lời trên không đầy đủ và không đúng sự thật, Hợp đồng bảo hiểm được phát hành sẽ trở nên vô hiệu và
sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.
BÊN MUA BẢO HIỂM

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

ĐẠI LÝ

Họ tên: ................................................................. Họ tên: ................................................................. Họ tên: .................................................................
Ngày: ................ tháng .............. năm .................. Ngày: ................ tháng .............. năm .................. Ngày: ................ tháng .............. năm ..................
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