THƯ XÁC NHẬN
V/V: THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA KÊNH TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential
Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”):
Nộp ngày:

Số Hợp đồng:

Người được bảo hiểm:

Số CMND:

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi - Bên mua bảo hiểm cũng là Người được bảo hiểm của
HSYCBH nêu trên, đồng ý và xác nhận rằng:
1. Tôi đã xem xét và đồng ý với tất cả các thông tin liên quan đến các quyền lợi bảo hiểm
và minh họa sản phẩm thông qua kênh bảo hiểm nhân thọ trực tuyến của Prudential khi
điền và nộp.
2. Tôi đã hoàn tất HSYCBH nêu trên và xác nhận, vào ngày <<: dd/MM/yyyy – hh:mm>>
chính Tôi đã tự kê khai thông tin sức khỏe/tài chính khi thực hiện HSYCBH qua kênh
bảo hiểm nhân thọ trực tuyến của Prudential.
3. Tôi đã nhận được đầy đủ, xem xét và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm do
Prudential cung cấp.
4. Tôi hiểu và đồng ý rằng toàn bộ thông tin/số liệu do Tôi cung cấp trên HSYCBH được
ghi nhận trực tuyến qua http://www.e.Prudential.com.vn sẽ được Prudential làm căn cứ
cho việc thẩm định, cấp hợp đồng bảo hiểm. Prudential và các thành viên trong cùng tập
đoàn Prudential, các đối tác của Prudential có thể sử dụng các thông tin này cho các
hoạt động phục vụ khách hàng và kinh doanh của công ty.
5. Tôi đồng ý rằng HSYCBH và Thư xác nhận này sẽ cấu thành bộ hợp đồng bảo hiểm có
hiệu lực giữa Tôi và Prudential mà không cần có thêm xác nhận, chấp thuận hay chữ ký
nào khác. Tôi đồng ý cho Prudential sử dụng chữ ký trên Thư xác nhận này làm chữ ký
mẫu cho việc xác minh trong tất cả các văn bản khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
6. Bằng cách ký vào văn bản này, Tôi đồng ký cập nhật kịp thời cho Prudential bất kỳ thay
đổi nào về thông tin cá nhân đã cung cấp khi thực hiện giao dịch qua kênh trực tuyến
này.
Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm

Người làm chứng

.............................................................

...............................................

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ……tháng……năm…… ..............

Ngày ……tháng……năm……

