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

YÊU CẦU THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hợp đồng bảo hiểm số: ........................................ Người được bảo hiểm:.............................................................................................
Bên mua bảo hiểm: ………................................................................................. Số điện thoại:..............................................................
Số CMND:……………………..………… Ngày cấp CMND:…………..………..… Nơi cấp CMND:……..…........................………….…..
Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………........................………………………..
................................................................................................................................................................................................................
Tôi, Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị được thay đổi phương thức nhận tiền cho số tiền đã được
Phú Hưng Life thông báo thanh toán như sau: (Quý khách vui lòng chọn một trong các phương thức thanh toán bên dưới)
Chuyển vào tài khoản của Bên mua bảo hiểm, chi tiết tài khoản như sau:
Tên chủ tài khoản:……………..…..............…………. Số tài khoản:……………………….....................................……………….
Tại ngân hàng:………………………………..….....…. Chi nhánh/Phòng giao dịch:…….....................…………………………….
Nhận tiền mặt tại văn phòng Công ty:
Địa chỉ văn phòng nhận tiền:…………………………………………….……………………………………………….......................
Nhận tiền mặt qua tài khoản vãng lai (nhận tiền bằng Giấy CMND) tại chi nhánh bất kỳ của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
(Vietcombank) trên cả nước.
Chuyển thanh toán cho các hợp đồng bảo hiểm khác:
Mục đích

Số hợp đồng/Đơn YCBH

Bên mua bảo hiểm

Số tiền

Nộp phí bảo hiểm
Hoàn trả khoản tạm ứng tiền mặt
Hoàn trả khoản tạm ứng phí
bảo hiểm tự động

Họ tên và chữ ký của Bên mua bảo hiểm

Ngày ........... tháng ........... năm .............

Họ tên và chữ ký của Chuyên viên tư vấn bảo hiểm

Ngày ........... tháng ........... năm .............

Lưu ý
• Để tự bảo vệ quyền lợi của mình, Quý khách lưu ý kiểm tra toàn bộ các thông tin trước khi ký và không ký khống vào Phiếu
yêu cầu khi chưa điền đầy đủ thông tin.
• Vui lòng gửi kèm bản sao chứng thực CMND của Người nhận tiền (CMND không được quá 15 năm kể từ ngày cấp đến ngày
nhận tiền)
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