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

Tôi/chúng tôi đồng ý kê khai bổ sung thông tin Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/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/CCCD/ Identi�cation     □ 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 or U.S. mailing address: Number, street 
add 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).

Bên mua bảo hiểm (The Policyholder name):

Số CMND/CCCD/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):

Khách hàng được bổ sung thông tin theo FATCA
(Information added to):

□ BMBH
□ Policyholder

□ NĐBH của Sản phẩm chính
□ Life Assured of main plan

□ NĐBH của Sản phẩm bổ trợ
□ Life Assured of Rider

□ NTH
□ Beneficiary

Là
Is

Bên mua bảo hiểm (Policy Owner)
Ngày (day) …… tháng (month) ….… năm (year) ……....
Chữ ký (Signature):

Họ và tên (Full name): …….…….…….…….…….….......

Xác nhận của Nhân viên tư vấn                      
(Agent confirmation)
Tôi xác nhận đã chứng kiến Bên mua bảo hiểm  
kê khai và ký tên trên văn bản này (I certify that I 
have witnessed Policyholder declare and sign this document)
Chữ ký (Signature):

Họ và tên (Full name): …….…….….…….……..…......
Mã số (Agent code): .......................................................

OP.FATCA-OP
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