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Cam kết  

Tôi cam đoan rằng tôi được những người có tên trên Đơn yêu cầu bảo hiểm này bao gồm cả (những) 

người giám sát của (các) con tôi được nêu tên trong Đơn yêu cầu (“những Người được bảo hiểm” và 

mỗi “Người được bảo hiểm”) ủy quyền để thay mặt họ yêu cầu mua Bảo hiểm Du lịch và cam kết những 

điều dưới đây. Tôi cũng cam đoan rằng những Người được bảo hiểm đã đồng ý với các thông tin trên 

Đơn yêu cầu bảo hiểm, trong đó bao gồm những cam kết này, và việc Người được bảo hiểm đồng ý với 

tất cả các thông tin đó sẽ là điều kiện quyết định việc mua bảo hiểm cho họ. (Cam kết này KHÔNG chỉ 

áp dụng với người yêu cầu mua bảo hiểm cho bản thân mình.) 

Tôi, và đại diện cho (những) Người được bảo hiểm, đăng ký mua Bảo hiểm du lịch, hiểu và đồng ý rằng 

sẽ cấu thành các hợp đồng bảo hiểm riêng cho mỗi Người được bảo hiểm, và cam đoan rằng những 

tuyên bố và thông tin kê khai trong Đơn yêu cầu này, với tất cả sự hiểu biết của những Người được bảo 

hiểm, là đúng và đầy đủ và Đơn yêu cầu này sẽ là cơ sở của hợp đồng giữa (những) Người được bảo 

hiểm và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Tôi/mỗi Người được bảo hiểm hiểu và đồng ý rằng Đơn bảo 

hiểm sẽ chỉ có hiệu lực khi Đơn yêu cầu này được chấp nhận và phí bảo hiểm được thanh toán.  

Tôi, và đại diện cho (những) Người được bảo hiểm, xác nhận rằng (i) tôi/tất cả những Người được bảo 

hiểm đều không quá 85 tuổi; (ii) tất cả trẻ em được bảo hiểm không dưới 6 tháng tuổi và không quá 16 

tuổi; và (iii) tất cả những người được nhắc đến trong mục (i) và (ii) trên đây đều sống ở Việt Nam và 

chưa bao giờ bị từ chối khi mua bảo hiểm du lịch. 

Tôi, và đại diện cho (những) Người được bảo hiểm, thừa nhận và cam đoan rằng: Chuyến đi của 

tôi/(những) Người được bảo hiểm sẽ không trái với khuyến cáo của bác sĩ và không vì mục đích điều trị 

y tế. Tôi/(những) Người được bảo hiểm không hề biết trước những thông tin, những nguyên nhân hoặc 

những tình huống hiện có nào có thể dẫn đến việc phải hủy bỏ hoặc rút ngắn chuyến đi như kế hoạch. 

Tôi và mỗi Người được bảo hiểm đã đọc và hiểu Các điều khoản, điều kiện và Quy tắc Bảo hiểm Du lịch 

và đồng ý với các nội dung đó. 

 


