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
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng (Công ty)
Giấy ủy quyền này được lập vào ngày .......... / .......... / .........., bởi và giữa:
NGƯỜI ỦY QUYỀN
Họ và tên (CHỮ IN HOA)
Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ
Điện thoại
Bên mua bảo hiểm

hiện là:

Người thụ hưởng

Người được bảo hiểm

Người kế thừa hợp pháp duy nhất được quyền nhận quyền lợi bảo hiểm
Của hợp đồng bảo hiểm số:
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên (CHỮ IN HOA)
Số CMND

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ
Điện thoại
Mối quan hệ với người ủy quyền:
Các bên theo đây đồng ý và xác nhận rằng Người ủy quyền đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Người được ủy quyền để nhận:
Phí bảo hiểm hoàn lại

Khoản tiền mặt định kỳ

Giá trị hoàn lại

Giá trị đáo hạn

Quyền lợi bảo hiểm được chi trả bởi Công ty theo thông báo ngày .......... / .......... / ..........
Khác (vui lòng khi rõ) .........................................................................................................................................................................
Số tiền (đồng) bằng số: ..........................................................................................................................................................................
bằng chữ: ........................................................................................................................................................................
PHƯƠNG THỨC NHẬN TIỀN
Nhận tiền mặt tại văn phòng Công ty ( chỉ áp dụng cho số tiền thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng 30 triệu đồng)
Chuyển khoản vào tài khoản của Người được ủy quyền với các chi tiết sau:
Họ và tên của chủ tài khoản: .............................................................................................................................................................
Số tài khoản: ......................................................................................................................................................................................
Tên ngân hàng: ..................................................................................................................................................................................
Nhận tiền mặt bằng CMND tại ngân hàng
.............................................................................................................................................................................................................
Lưu ý: Vui lòng gửi kèm bản sao chứng thực CMND của người nhận tiền (CMND không được quá 15 năm kể từ ngày cấp đến thời điểm
nhận tiền).
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Trên cơ sở Công ty đồng ý thanh toán số tiền nêu trên cho Người được ủy quyền ở trên, tôi, Người ủy quyền, theo đây xác nhận
rằng khoản thanh toán do Công ty chi trả cho Người được ủy quyền trên được xem là Công ty đã thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ
thanh toán đối với tôi và tôi đồng ý giải trừ Công ty khỏi toàn bộ các khiếu nại hay yêu cầu bồi thường của tôi đối với Công ty về
khoản thanh toán này.
Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày ký và có giá trị ràng buộc đối với những người đại diện
hay quản lý của tôi.

Người ủy quyền

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương/cơ quan công chứng
Xác nhận các đương sự đã thực hiện giao dịch ủy quyền nói trên
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