
  

                    

                                                                         

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 
(KÝ HIỆU OPPS02) 

Ngày: _________________   Điều chỉnh hợp đồng trong 21 ngày cân nhắc 

 Điều chỉnh hợp đồng sau 21 ngày cân nhắc  

Hợp đồng bảo hiểm số: _______________________________  Ngày hợp đồng có hiệu lực: __________________________________________________ 

Bên mua bảo hiểm: ___________________________________ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ___________________________________________________ 

Số nhà/Đường/Phố/Tổ: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Phường/ Xã/Thị trấn: ________________________Quận/Huyện:_______________________Tỉnh/TP ___________________________________________ 

Số điện thoại: _______________________________________________Email:__________________________________________________________________ 

Quý khách đánh dấu vào ô cần điều chỉnh tương ứng: 

  Tăng số tiền bảo hiểm            Thêm sản phẩm bổ trợ/bổ sung        

  Giảm số tiền bảo hiểm      Hủy bỏ sản phẩm bổ trợ/bổ sung 

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH 

Tên sản phẩm Người được bảo hiểm 
Số tiền bảo hiểm đề 

nghị điều chỉnh 
Thời hạn sản phẩm 

    

    

    

    

    

Điều chỉnh dành riêng cho sản phẩm đầu tư: 

 Thay đổi định kỳ đóng phí bảo hiểm       Nộp phí bảo hiểm đóng thêm 

       Đề nghị điều chỉnh__________________                           Phí đề nghị đóng thêm______________________ 

        Hủy hợp đồng trong thời gian cân nhắc                                                             Rút tiền từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng (*) 

        Chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn                         Số tiền__________________________________ 

 Nhận Quyền lợi Bảo hiểm (Bảo tức/ Duy trì/ Phiếu tiền mặt) (*)    Thay đổi Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong   

  Bảo Tức            Duy Trì              Phiếu tiền mặt                        Đề nghị điều chỉnh_________________________ 

                Số tiền_________________________________   

 Hoàn trả khoản tạm ứng và                       Thay đổi phí bảo hiểm cơ bản định kỳ 

Giữ nguyên định kỳ hiện tại             Hiện tại  _________________________________ 

Chuyển lại định kỳ nộp phí ban đầu            Đề nghị điều chỉnh_________________________ 

 Nhận Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại (*)      Tiếp tục đóng phí sau khi tạm ngừng đóng phí 

       Số tiền _________________________     

 Dừng đóng phí và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm   

 Nhận Quyền lợi duy trì hợp đồng     

       Số tiền ____________________________    

 Nhận Quyền lợi đáo hạn hợp đồng   

             Số tiền ____________________________                  (*) Yêu cầu mỗi lần rút tiền hoặc nhận tạm ứng tối  

 Các thay đổi khác: __________________________________                          thiểu là 1,000,000 đồng (Một triệu đồng). 
 
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MVI 

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 024 – 3771 5577 | Hotline: 1900 633 369 

Email: khachhang_MVIL@manulife.com | Website: www.mvilife.com.vn 

mailto:khachhang_MVIL@manulife.com
http://www.mvilife.com.vn/


 

HÌNH 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           CCCD: 

Tại ngân hàng: Ngày cấp: Nơi cấp: 

Chi nhánh: Địa chỉ: 

 

  Chuyển tiền sang hồ sơ/hợp đồng khác 

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

Hợp đồng nêu trên 
Số tiền (VNĐ) 

    

    

    

    

 

  Nhận tiền tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng MVI Life (<= 50 triệu) 

Địa chỉ:   _____________________________________________________________________________________ 

BỔ SUNG THÔNG TIN THEO ĐẠO LUẬT FATCA (Supplemental Information Form Regarding FATCA) 

 

Bên mua bảo hiểm (The Policyholder name):  

  

Số CMND/Hộ chiếu (ID Card/Passport):  

  

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm số (Proposal/Policy No.):  

  

Loại hình bảo hiểm (Type of Insurance):  

  

Đối tượng được bổ sung thông tin theo FATCA (Information added to):  

 

Phân loại        Cá nhân             Tổ chức 

Category            Individual          Entity 

         Là   

         Role 

 BMBH             

 Policyholder      

 NĐBH của Sản phẩm chính 

 Life Assured of main plan                

 NĐBH của Sản phẩm bổ trợ 

 Life Assured of Rider                          

 NTH 

 Beneficiary 

 



Tôi/ chúng tôi đồng ý kê khai bổ sung thông tin Hợp đồng bảo hiểm nêu trên như sau (I/we would like to update 

our information on the Proposal / Policy as below): 

1. Giấy tờ chứng minh Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ / 

Evident to identify client is a US citizen or legally permitted reside in the US: 

  CMND/ Identification    Hộ chiếu/ Passport     Giấy tờ khác/ Other documents: _______________________ 

Số/ Number: _______________________________     Ngày cấp/ Issue date_____/_____/_____ 

Nơi cấp/ Issue place: _____________________________________________________________________________ 

2. Mã số thuế tại Hoa Kỳ /TIN Tax Identification Number: _______________________________ 

3. Nơi sinh tại Hoa Kỳ/Birthplace in the US: _______________________________ 

4. Số điện thoại tại Hoa Kỳ/ Current Telephone Number in the US: _______________________________ 

5. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ/Current U.S. residence address: Number, street, and room or 

suite no. (if P.O. box) _______________________________Thành phố/ City or Town __________________ 

Bang, Vùng/ State, province, or region_______________________________ 

Quốc gia (bao gồm cả mã vùng)/Country, including postal code _______________________________ 

6. Thông tin khác (nếu có)/Other information (if any):  _______________________________ 

Tôi/ chúng tôi cam kết rằng tất cả thông tin được kê khai trên đây là chính xác và trung thực. Đồng thời, tôi/ chúng tôi xác 

nhận rằng Giấy bổ sung thông tin theo đạo luật FATCA này là một phần của bộ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/ Hợp đồng bảo 

hiểm nêu trên (I/we undertake that all information provided above is correct and honest. Concurrently, I/we confirm that 

this Supplemental Information Form Regarding FATCA is an integral part of the Proposal/Policy above). 

 

CAM KẾT 

 

Tôi xin cam đoan đã cung cấp đúng thông tin cho MVI Life, và sẵn sàng cung cấp mọi bằng chứng, thông tin cần 

thiết cũng như đồng ý để MVI Life thu thập thông tin phục vụ cho việc thẩm định yêu cầu nêu trên. Tôi ý thức rõ 

ràng yêu cầu điều chỉnh nêu trên chỉ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày MVI Life xác nhận bằng văn bản và đã nhận 

được phí bảo hiểm bổ sung (nếu có).  

 

   

Nơi nhận yêu cầu: _______________________ 

   

Ngày nhận _____________________________ 

   

Người nhận ____________________________ 

Chữ ký Bên mua bảo hiểm Chữ ký Người được bảo hiểm  

 

Họ và tên_____________________ Họ và tên______________________  

Ký tên_________________________________ 

 

 

OPS ĐCHĐ 11-2022                                                                                                                                                                                    

www.mvilife.com.vn  


