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Triển khai Hợp đồng Bảo hiểm (HĐBH) điện tử

Số tham chiếu: CHH0OPEN200005V

Chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Chubb Life Việt Nam, Bộ phận Nghiệp vụ Bảo
hiểm trân trọng giới thiệu đến các Anh/Chị về “Hợp đồng Bảo hiểm điện tử (e-Policy)”,
chính thức được triển khai từ ngày 04/05/2020 như sau:
GIỚI THIỆU HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐIỆN TỬ (e-Policy)
1. Tiện ích của HĐBH điện tử (e-Policy):
- Khách hàng Nhanh chóng nhận được và lưu trữ bộ HĐBH sau khi Hồ sơ Yêu
cầu Bảo hiểm (HSYCBH) được chấp thuận phát hành;
- An toàn và bảo mật;
- Khách hàng đã cùng Chubb Life chung tay bảo vệ môi trường bằng việc giảm
thiểu tiêu thụ giấy và mực in.
2. Điều kiện áp dụng:
- HĐBH tham gia bằng hình thức HSYCBH trực tuyến (e-Application) và Khách
hàng đã xác nhận đồng ý nhận bộ Hợp đồng Bảo hiểm điện tử thông qua việc ký
tên trên “Giấy xác nhận thông tin Hồ sơ Yêu cầu bảo hiểm”.
3. Hình thức triển khai:
- Khách hàng sẽ nhận bộ HĐBH điện tử qua địa chỉ E-mail đã đăng ký với Công
ty, đồng thời bộ HĐBH điện tử cũng được đưa lên Trang Thông tin Hợp đồng
Bảo hiểm Trực tuyến của Chubb Life (Trang CIS).
- Bên cạnh bộ HĐBH điện tử, Khách hàng sẽ nhận được bản in giấy các chứng từ
sau:
✓ Thư chúc mừng của Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam
✓ Trang Thông tin chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm
✓ Chứng từ đính kèm HĐBH (nếu có)
Với hình thức HĐBH điện tử (e-Policy), tin rằng Chubb Life sẽ tiếp tục mang đến cho
Khách hàng những dịch vụ hoàn hảo theo chiến lược Đơn giản hóa – Tự động hóa của
Công ty.

Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Anh/Chị vui lòng liên hệ Bộ phận Nghiệp vụ
Bảo hiểm theo đường dây nóng (028) 3827 8123 hoặc *8123 để được hỗ trợ và giải đáp.
Chúc các Anh/Chị Đội ngũ Kinh doanh có một ngày thật bùng nổ để cùng nhau làm nên một ngày kỷ
niệm đầy ý nghĩa với Chubb Life Việt Nam.

Trân trọng,

Dương Thúy Hồng
Phó Tổng giám đốc

