
 
ĐỀ NGHỊ 

V/v Đăng ký/Điều chỉnh Dịch vụ trích tiền tự động từ Tài khoản thanh toán tại MB  

để nộp phí bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm LTA 

- Căn cứ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/Đề nghị vay vốn kiêm cam kết trả nợ tích hợp Yêu cầu 

tham gia bảo hiểm MBAL An Phát của Khách hàng; 

 

Họ và tên Khách hàng: …………………………………………………………………………… 

Là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm MBAL An Phát (HĐBH LTA) số: 

            

 

Tôi (Khách hàng) đề nghị Ngân hàng Quân đội (MB) tự động trích tiền từ Tài khoản thanh toán 

(TKTT) cá nhân của Tôi dưới đây để nộp phí bảo hiểm định kỳ theo HĐBH LTA kể từ Ngày đến 

hạn nộp phí của kỳ nộp phí gần nhất cho đến khi hết Thời gian khôi phục hiệu lực HĐBH LTA 

theo Quy tắc điều khoản sản phẩm và thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 

(MB Ageas Life) gửi đến email của tôi từng kỳ. 

TKTT cá nhân số              

Tên Chủ TKTT ……………………………………………………………………………… 

Tại Chi nhánh MB ……………………………………………………………………………… 

Phí Dịch vụ trích tiền tự động: Miễn phí 

 

Tôi hiểu rõ và đồng ý rằng: 

1. Tôi cam kết, xác nhận và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp và đăng ký/điều chỉnh ở 

trên là đầy đủ, chính xác. 

2. Để duy trì hiệu lực và/hoặc để khôi phục hiệu lực HĐBH LTA, tôi tự nguyện và đồng ý ủy 

quyền cho MB tự động trích tiền từ TKTT cá nhân của Tôi tại MB (theo thông tin nêu trên) để 

nộp phí bảo hiểm định kỳ của HĐBH LTA cho MB Ageas Life (với số tiền, thời gian và các 

nội dung khác theo thông báo của MB Ageas Life gửi cho MB từng thời kỳ). 

3. Tôi đồng ý rằng văn bản này sau khi được Tôi ký kết và gửi cho MB, sẽ tạo thành một phần 

không tách rời của Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/Đề nghị vay vốn kiêm cam kết trả nợ tích hợp Yêu 

cầu tham gia bảo hiểm MB Ageas Life của Tôi và có giá trị pháp lý ràng buộc giữa các Bên./. 

 

……………, Ngày……… Tháng……… Năm…………… 

BÊN MUA BẢO HIỂM KIÊM CHỦ TÀI KHOẢN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


