ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẢO HIỂM

Họ và Tên Thành Viên Được Bảo Hiểm:_____________________
Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: __________________
(Quý khách vui lòng nộp kèm bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu có xác nhận của Bên
Mua Bảo Hiểm).
1. Tôi đã được thông báo và tư vấn đầy đủ bởi đại diện của Công ty TNHH Manulife (Việt
Nam) (“Công Ty”) và Bên Mua Bảo Hiểm về hợp đồng bảo hiểm hưu trí Manulife –
Điểm Tựa Hưu Trí số __________________ (“Hợp Đồng Bảo Hiểm”) và đồng ý là
Thành Viên Được Bảo Hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm này. Các quyền lợi bảo hiểm và
các điều khoản và điều kiện bảo hiểm sẽ được quy định và điều chỉnh theo đúng Hợp
Đồng Bảo Hiểm và các nội dung yêu cầu bảo hiểm do Bên Mua Bảo Hiểm thực hiện.

2. Tôi đồng ý chỉ định Người Thụ Hưởng cho Hợp Đồng Bảo Hiểm với các thông tin chi tiết
như sau:
Họ và tên:

Ngày sinh:

Số CMND/Hộ chiếu/Khai sinh:

Ngày cấp:

Quan hệ với Thành Viên Được Bảo Hiểm:

/
/

/

Giới tính: Nam 

/

Nơi cấp:
Số điện thoại:

Địa chỉ:
3. Tôi đồng ý cung cấp cho Công Ty địa chỉ thư điện tử cá nhân của tôi
là:_________________________________ để Công Ty thiết lập và cung cấp cho tôi một
tài khoản trực tuyến để quản lý tài khoản bảo hiểm hưu trí của tôi. Tôi đồng ý và xác nhận
thêm rằng:
a. Công Ty sẽ gửi tên tài khoản và mật mã sử dụng vào địa chỉ email nêu trên, và
việc gửi như vậy được xem là Công Ty đã chuyển đúng và đầy đủ các thông
tin cần thiết cho tôi. Tôi có trách nhiệm bảo mật tài khoản email và các thông
tin mà Công Ty đã chuyển cho tôi;
b. Tôi biết và đồng ý rằng thông tin về tên tài khoản và mật mã sử dụng là công
cụ có thể truy cập và điều hành tài khoản của tôi. Công Ty sẽ không có trách
nhiệm kiểm tra việc truy cập và điều hành tài khoản cá nhân của tôi, và sẽ chỉ
thực hiện việc đóng hoặc thay đổi thông tin truy cập khi tôi có yêu cầu bằng
văn bản. Việc đóng hoặc thay đổi thông tin tài khoản sẽ được hoàn thành theo
quy trình do Công Ty ban hành và áp dụng vào từng thời điểm;
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c. Công Ty sẽ không có nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi thường đối với mọi tổn
thất liên quan đến tài khoản hoặc hợp đồng bảo hiểm hưu trí của tôi do việc để
lộ thông tin tài khoản, trừ trường hợp việc tiết lộ đó là do lỗi của Công Ty.
4. Tôi
đồng
ý
cung
cấp
số
điện
thoại
di động
của
tôi
là:
____________________________để được Công Ty cung cấp các thông tin liên quan đến
tài khoản hưu trí của tôi (“Dịch Vụ”). Tôi đồng ý rằng:
a. Tôi sẽ thông báo ngay cho Công ty bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến số
điện thoại di động hoặc bất kỳ tình huống nào có thể ảnh hưởng đến việc sử
dụng Dịch Vụ. Trừ khi nhận được thông báo thay đổi, Công ty sẽ tiếp tục cung
cấp Dịch Vụ qua số điện thoại di động mà tôi đã đăng ký;
b. Dịch Vụ là những hoạt động hỗ trợ khách hàng, và Công ty không phải chịu
trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh trong việc cung cấp các
thông tin hỗ trợ của Dịch Vụ, vì lý do tôi để lộ thông tin về hợp đồng bảo hiểm
dẫn đến người khác có thể tiếp cận những thông tin mà Công ty đã cung cấp,
và/hoặc thông tin trong tin nhắn bị sử dụng bởi một bên không có thẩm quyền;
và
c. Công ty không chịu trách nhiệm đối với sự ngắt quãng, trì hoãn, chậm trễ, tình
trạng không sẵn sàng sử dụng hoặc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình
cung cấp Dịch Vụ do các nguyên nhân ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của
Công ty.
Ký tại ______________ ngày
/
/
Xác nhận của Thành Viên Được Bảo Hiểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

_________________________________

Các lưu ý quan trọng
*. Việc bảo hiểm sẽ chỉ có hiệu lực khi Thành Viên Được Bảo Hiểm đã đáp ứng được tất cả
các điều kiện để tham gia bảo hiểm được quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm.
*. Quý khách có thể tìm hiểu điều khoản và điều kiện bảo hiểm bảo hiểm được công bố công
khai tại trang thông tin chính thức về bảo hiểm hưu trí của Công ty tại website
https://khachhang.manulife.com.vn
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