
 

 
 

PHIẾU YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
Số thẻ bảo hiểm………..…………………………….    Bên mua bảo hiểm (Tên Công ty) ................................................................ …… 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  
Họ và tên: ...................................................................................................................... Ngày sinh … .............................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...................................................... Ngày cấp: ……………..... Nơi cấp: ...............................................  
Điện thoại: ................................................................................ Email: ............................................................................................  
Mối quan hệ với Người được bảo hiểm: ……………………………………… ..................................................................................  
 
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (của quyền lợi bảo hiểm được giải quyết theo yêu cầu này) 
Là   o Nhân viên của Công ty         ¨ Người thân của nhân viên Công ty 

Họ và tên: ………………………………………………..Ngày sinh …………………………..……....           ¨ Nam      ¨ Nữ  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...................................... …………Ngày cấp: ……./……./……......Nơi cấp:  ........................................  
Điện thoại: ................................................................ …………Email: ..............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc:  ....................................................................................................... …………..Tỉnh/TP:  ........................................  

II. THÔNG TIN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

Quyền lợi bảo hiểm yêu cầu:  
    ¨ Chi phí y tế điều trị nội trú                                             ¨ Vận chuyển cấp cứu                  ¨ Trợ cấp 
    ¨ Chi phí y tế điều trị ngoại trú                                         ¨ Thai sản                       
  ¨ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật bộ phận vĩnh viễn                                               ¨ Tử vong: ¨ do tai nạn  ¨ do bệnh           

    ¨ Khác           

Thông tin quá trình khám và điều trị (Vui lòng cung cấp giấy tờ y tế liên quan) 
Nơi điều trị 

…………………………….….. 
…………………………….….. 
………………………………… 

Ngày khám/nhập viện 
……………………... 
……………………… 

……………………… 

Ngày ra viện 
…………………….. 
…………………….. 

…………………...... 

Chẩn đoán 
.…….………………………… 

…….………………………….. 

……………………………….. 

¨ Điều trị do tai nạn: Tai nạn xảy ra lúc……..giờ, ngày……./……./……… Tại: ................................. Tỉnh/TP: ................................  

III. THÔNG TIN THANH TOÁN (Chuyển vào tài khoản ngân hàng) 

Tên chủ tài khoản: ................................................................. Số tài khoản: ..................................................................................  

Tên ngân hàng: ..................................................................... Chi nhánh: ......................................................................................  

Chứng từ đính kèm  Chứng từ thanh toán 

¨ Giấy ra viện 

¨ Giấy chứng nhận phẫu thuật 
¨ Sổ sức khỏe 
¨ Kết quả khám và xét nghiệm 
¨ Toa thuốc 
¨ Hồ sơ Tai nạn 

¨ Biên lai/ hóa đơn  

     (vui lòng liệt kê vào ô bên cạnh) 
¨ Giấy chứng tử 
¨ Chứng từ khác 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Số biên lai/hóa đơn Số tiền (VND) 

  

  

  

  

Tổng cộng  

  



 

IV. CAM KẾT ỦY QUYỀN 

• Người yêu cầu bồi thường cam đoan rằng những thông tin trên là chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin này 
trước pháp luật. 

• NĐBH và/hoặc Người đại diện/Người được ủy quyền của NĐBH đồng ý rằng với Giấy yêu cầu bồi thường này, NĐBH và/hoặc 
Người đại diện/Người được ủy quyền của NĐBH cho phép Bác sỹ, bệnh viện, cơ sở y tế đã điều trị, tư vấn sức khỏe cho 
NĐBH và những cá nhân, tổ chức có thông tin về NĐBH được cung cấp cho Công ty Papaya và/hoặc tổ chức/cá nhân do 
Công ty Papaya chỉ định mọi thông tin liên quan đến NĐBH, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin về sức khỏe, kết quả 
kiểm tra sức khỏe, điều trị y tế, hồ sơ bệnh án. 

NGƯỜI YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 
(Vui lòng ký và ghi đầy đủ họ tên) 

 
 
 
 

Họ và tên: …………………………………………………… 

Ngày:……..…/……..…../………. 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY 
 (Vui lòng ký và đóng dấu) 

 
 
 
 

Họ và tên: …………………………………………………… 

Ngày:……..…/……..…../………. 

(Chỉ áp dụng đối với hồ sơ tử kỳ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


