
(Vui lòng sử dụng CMND/ CCCD còn trong hạn sử dụng khi nhận tiền)
□ Chuyển đóng phí cho hợp đồng:

1. HĐBH/ Giấy YCBH số: ……………….…. Bên mua bảo hiểm: ………………………....…...………
Số Tiền: …………………………....…………………………....…………………………....………….

2. HĐBH/ Giấy YCBH số: ……………….…. Bên mua bảo hiểm: ………………………....……………
Số Tiền: …………………………....…………………………....…………………………....…….…….

3. HĐBH/ Giấy YCBH số: ……………….…. Bên mua bảo hiểm: ………………………....……...……
Số Tiền: …………………………....…………………………....…………………………....…….…….

□ Nhận tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ khách hàng của MVI Life (≤ 50 triệu đồng):
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….…...............…...

□ 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: ……………………….. Ngày cấp: …………... Nơi cấp: ……...............…….…………..
- Tại ngân hàng: …………………….…...................…... Chi nhánh: …….………..........…………………….
- Địa chỉ: ………………………….............…………………….………………...........…….............…………….

Chữ ký Bên mua bảo hiểm:

Họ và tên: ………….....…………….…………..…
………………….........................….……….....…

Nơi nhận yêu cầu: ……………………….......…….…..…
Ngày nhận: ………………………………........…….…..…
Hồ sơ kèm theo: ………………………........…………..…
Nhân viên nhận: …………………….......……………...…
Ký tên:

THÔNG TIN THANH TOÁN:

Phần dành cho Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MVI
Ngày nhận: ..................................... Người thực hiện: ...................................................................
Ngày thực hiện: .............................. Người kiểm tra: .....................................................................

OP.Cancel

ĐƠN YÊU CẦU HỦY HỒ SƠ/ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Ngày: .................................... Số Hồ sơ/ Hợp đồng bảo hiểm: ...............................................................
Họ tên Bên mua bảo hiểm: .......................................................... Số điện thoại liên hệ: .........................
Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: ............................ Ngày cấp: ..................... Nơi cấp: .................................
Người được bảo hiểm: ...........................................................................................................................
Nội dung yêu cầu: (Quý khách đánh dấu vào ô tương ứng)  □ Hủy Hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm Nhân thọ
  □ Hủy Hợp đồng trong thời gian cân nhắc
  □ Hủy Hợp đồng trước hạn
  □ Thanh toán phí dư
Lý do huỷ Hồ sơ/ Hợp đồng: ..................................................................................................................
Số tiền: .................................. bằng chữ: ..............................................................................................

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


