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GIẤY UỶ QUYỀN 

(V/V NỘP PHÍ BẢO HIỂM) 
…………...…., ngày …….. tháng …….. năm ……….... 

BÊN UỶ QUYỀN: 

Ông/Bà: ………………………………………...............................…………. 

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: …….....….……. Cấp ngày: ……......………. 

 

Sinh ngày: ………......….....…………… 

Nơi cấp: .……..........….…….............. 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………................………………..…………...................………. 

Địa chỉ liên hệ: …………………………......………………..........…...……… Điện thoại: ...................................... 

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN: 

Ông/Bà: ………………………………………...............................…………. 

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: …….....….……. Cấp ngày: ……......………. 

 

Sinh ngày: ………......….....…………… 

Nơi cấp: .……..........….…….............. 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………................………………..…………...................………. 

Địa chỉ liên hệ: …………………………......………………..........…...……… Điện thoại: ...................................... 

Mối quan hệ với Bên ủy quyền: ................................................................................................................. 

 

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Xét rằng, Bên ủy quyền là Bên mua bảo hiểm theo Giấy yêu cầu bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm 

số............................... với Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MVI (sau đây gọi tắt là “Giấy yêu cầu bảo 

hiểm/Hợp đồng bảo hiểm”). 
1. Theo đó, Bên ủy quyền, bằng văn bản này, uỷ quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện nộp phí bảo hiểm 

cho Giấy yêu cầu bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm(1). 

2. Phương thức thanh toán 

Phương thức Credit card Debit card Tiền mặt 
Chuyển khoản qua 

tài khoản ngân hàng 

Phí lần đầu     

Phí tái tục     

3. Thông tin tài khoản/ thẻ trong trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt. 

a) Thông tin tài khoản nộp phí bảo hiểm: 

- Tên chủ tài khoản: …………………………………………………………………….....……………........…………. 

- Số tài khoản: …………………………………………………………………………............………........………….. 

- Ngân hàng: …………………………………………………………………………………….....……….........………. 

b) Thông tin thẻ nộp phí bảo hiểm: 

- Tên chủ thẻ: …………………………………………………………………………………….......................……… 

- Số thẻ(2): ………………………………………………………………………………………….....…….........……….. 

- Ngày hết hạn (MM/YY): ………………………………………………………………………............................... 

- Loại thẻ(3): ……………………………………………………………………………….........………........……......... 

- Ngân hàng: …………………………………………………………………………............…………........…………. 

 

 

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  
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II. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN: 
1. Hai bên thừa nhận các nội dung trong giấy ủy quyền là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước 

pháp luật đối với toàn bộ nội dung trong Giấy ủy quyền này. 

2. Bên được ủy quyền không được phép ủy quyền lại một phần hay toàn bộ các công việc được ủy quyền 

theo Giấy ủy quyền này cho bất kỳ bên thứ ba nào. 

3. Bên ủy quyền cam kết đã hiểu và nắm rõ quy định về giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của MVI Life 

và pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các quy địn h sau: 

a) Giấy ủy quyền này chỉ được MVI Life chấp nhận nếu các bên xác nhận bằng cách ký, ghi rõ đầy đủ 

họ và tên bằng tay; 

b) Bên được ủy quyền cho lần đóng phí đầu tiên: cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con cái hợp pháp của Bên 

ủy quyền và có tên trên Giấy Yêu cầu bảo hiểm (không áp dụng đối với Khách hàng của Kênh Ngân 

hàng (Bancassurance); 

c) MVI Life sẽ từ chối phát hành hợp đồng đối với những hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không có ủy quyền 

nộp phí hợp lệ và hoàn lại phí bảo hiểm đã nộp cho Bên ủy quyền. Trước khi hoàn trả phí, MVI Life 

sẽ tiến hành khấu trừ từ số tiền hoàn trả một khoản tương ứng với phí sử dụng thẻ ngân hàng (nếu 

có) - khoản phí mà ngân hàng đã thu của đơn vị chấp nhận thẻ. 

4. Bên được ủy quyền hiểu và thừa nhận rằng, trong mọi trường hợp, Bên ủy quyền sẽ là bên có quyền 

nhận lại các khoản phí hoàn lại (nếu có) phát sinh từ Giấy yêu cầu bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm. 

Trường hợp Bên được ủy quyền nộp thừa phí do nhầm lẫn, khoản phí này sẽ được hoàn trả cho người 

nộp. 

5. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày ….……/…….…/….....……. 

6. Ủy quyền này được lập thành 03 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, MVI Life 

giữ 01 bản để thực hiện. 

 

BÊN ỦY QUYỀN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 


