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GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM
TAI NẠN CÁ NHÂN

Số GCNBH: 0119570/041/CN.2.1.CNF/2020

Trên cơ sở Người được bảo hiểm (NĐBH) đã đọc, hiểu rõ Chương trình bảo hiểm tai nạn đăng tải trên App CreditNow và đồng
ý tham gia bảo hiểm, PTI cấp Giấy Chứng nhận bảo hiểm cho NĐBH theo thông tin dưới đây:

THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂMI.
Bên mua: TRẦN HÒA
CMND/Hộ chiếu/MST: 038179000359
Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂMII.
Số tiền bảo hiểm (STBH): 100,000,000 đồng
Người được bảo hiểm: TRẦN XUÂN LONG
CMND/Hộ chiếu/MST: 038076000390
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1976
Thời hạn bảo hiểm: Từ 00:00 31/03/2020 đến 00:00 31/03/2021

Phạm vi bảo hiểm:

Bảo hiểm trong các trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn
do tai nạn gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ tại các điều khoản của đơn bảo
hiểm và các điều khoản sửa đổi bổ sung theo đơn bảo hiểm tai nạn của PTI. Chính
sách chi trả theo đơn này độc lập với các chính sách bảo hiểm khác mà người được
bảo hiểm đang tham gia.

Quyền lợi bảo hiểm:
    1. Tử vong: 100% STBH
    2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% STBH
    3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Theo tỷ lệ thương tật vĩnh viễn đính kèm Quy
tắc bảo hiểm

Phí bảo hiểm: Theo thông báo thu phí

Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCN) này chỉ bắt đầu có hiệu lực khi phí bảo hiểm đã được thanh toán đầy đủ cho PTI hoặc đại
diện của PTI chậm nhất ngay khi cấp.
Mỗi GCN gồm 2 phần: phần GCN và phần tóm tắt nội dung bảo hiểm là các phần không thể tách rời.

Ngày ký: ngày 30 tháng 03 năm 2020

Được ký bởi: Công ty Bảo hiểm Bưu Điện Âu Lạc
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TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
1. Người được bảo hiểm:
Là cá nhân đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam có độ tuổi từ 01 tuổi đến 70 tuổi tại thời điểm tham
gia bảo hiểm.
Trường hợp Người được bảo hiểm dưới 18 tuổi phải được sự
đồng ý và yêu cầu bảo hiểm của bố mẹ hoặc người giám
hộ.
PTI không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm với đối
tượng sau:
    ⚬ Người bị bệnh động kinh, tâm thần, phong;
    ⚬ Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở
lên.
2. Phạm vi, quyền lợi bảo hiểm:
    ⚬ Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
thuộc phạm vi bảo hiểm: trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.
    ⚬ Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn: trả theo tỷ lệ
thương tật bộ phận vĩnh viễn x Số tiền bảo hiểm.
3. Các điểm loại trừ:
PTI không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong những
trường hợp sau:
    ⚬ Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc của
người thụ hưởng;
    ⚬ NĐBH tự tử hoặc có ý định tự tử, cố ý gây thương tật
hoặc cố tình vào nơi nguy hiểm không cần thiết trừ khi đó
là hành động cứu người;
    ⚬ NĐBH vi phạm pháp luật, luật giao thông; vi phạm
nghiêm  trọng  nội  quy,  quy  định  của  chính  quyền  địa
phương hoặc cơ quan;
    ⚬ NĐBH sử dụng, điều trị thuốc không theo chỉ định của
bác sĩ;
    ⚬ Tử vong, thương tật vĩnh viễn do ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp bởi việc sử dụng rượu, bia, thuốc ngủ và các
chất kích thích tương tự;
    ⚬ Các điểm loại trừ khác quy định trong Quy tắc bảo
hiểm.

4. Hiệu lực bảo hiểm:
Bảo hiểm có hiệu lực từ 00h ngày tiếp theo ngày cấp Giấy
chứng chứng nhận bảo hiểm này.
5. Thủ tục bồi thường:
Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc
người thụ hưởng hoặc người được uỷ quyền phải gửi cho PTI
các giấy tờ sau:
    ⚬ Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu của PTI);
    ⚬ Biên bản tai nạn của cơ quan công an có thẩm quyền
(Biên bản tai nạn giao thông đối với trường hợp tai nạn giao
thông hoặc Biên bản tai nạn của Công an địa phương đối
với tai nạn không phải tai nạn giao thông;
    ⚬ Giấy chứng tử; Giấy chứng nhận thương tật hợp lệ;
Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp; Các chứng từ y tế
khác;
    ⚬ Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản scan hoặc bản sao);
    ⚬ Bản sao CMND của NĐBH;
    ⚬ Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) có liên quan đến
việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm mà PTI yêu cầu.
6. Quy tắc bảo hiểm:
Chương trình bảo hiểm này tuân theo Quy tắc bảo hiểm tai
nạn con người ban hành theo quyết định số 253/QĐ-PTI-
BHCN ngày 26/09/2012 của PTI.
Ghi chú
Trường hợp nội dung các điều khoản trong Quy tắc bảo
hiểm khác với nội dung trong Giấy chứng nhận này thì các
nội dung được Quy định tại Giấy chứng nhận này sẽ được
ưu tiên áp dụng.


		CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN ÂU LẠC
	2020-03-30T21:47:31+0700




