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Điện thoại: +84 (28) 3827 8989
Fax: +84 (28) 3821 9000
Đường dây nóng: +84 (28) 3827 8123
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Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm
Kính gửi:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

Tôi tên là: ............................................................................. Mã số Đại lý: ..................... Số điện thoại: ...................................
Chức danh:
AR
UM
SM
DM
DD
Khác:..................
Quản lý trực tiếp:...................................................................Khu vực Kinh doanh: ...................................................................
Văn phòng: ...............................................................................................................................................................................
Đề nghị chấm dứt (các) hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa tôi và Công ty như sau:
 Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm
 Hợp đồng Đại lý Bảo hiểm và Hợp đồng Quản lý Kinh doanh
 Hợp đồng Điều hành và Phát triển Đại lý Bảo hiểm
 Hợp đồng Đại lý Thu phí Bảo hiểm
 Hợp đồng Thành viên Hỗ trợ Đào tạo và Huấn luyện Đại lý Bảo hiểm
 Khác: ....................................................................................................................................................................................
Lý do: .......................................................................................................................................................................................
Tôi xin hoàn trả cho Công ty các tài liệu, vật dụng và các nghĩa vụ tài chính theo danh sách dưới đây:
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tài liệu/công cụ kinh doanh/nghĩa vụ tài chính
Thẻ đại diện kinh doanh
Bảng tính phí bảo hiểm
Tài liệu hỗ trợ tư vấn bảo hiểm
HSYCBH và Biên nhận thu phí lần đầu
Biên nhận thu phí định kỳ
Biên bản bàn giao Hợp đồng Bảo hiểm
Danh thiếp
Thanh toán các khoản nợ (nếu có)
Hoàn trả các khoản hỗ trợ hoạt động (nếu có)
Tài liệu khác (nếu có)

Số lượng/số tiền

Ghi chú

Tôi hiểu và đồng ý và cam kết rằng:
1.
Kể từ thời điểm nộp Đơn này, tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức việc thực hiện các công việc được ủy quyền theo (các) hợp
đồng đại lý bảo hiểm (“Hợp đồng”) mà tôi đề nghị chấm dứt như nêu trên và (ii) nếu được ủy quyền trước đó theo (các)
Hợp đồng, tôi không được tiếp tục đại diện cho Công ty dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên
quan đến khách hàng nhằm khai thác, tư vấn, giới thiệu, thu phí sản phẩm bảo hiểm;
2.
Kể từ thời điểm nộp Đơn này, tôi đồng ý và chấp nhận rằng các khách hàng, hợp đồng bảo hiểm mà tôi đang phục vụ
và/hoặc toàn bộ đội ngũ đại lý bảo hiểm mà tôi đang quản lý trực tiếp/gián tiếp sẽ do Công ty toàn quyền quyết định;
3.
Trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày nộp Đơn này, tôi (i) không được trực tiếp hay gián tiếp lôi kéo, xúi giục,
thuyết phục dưới bất kỳ hình thức nào những đại lý khác của Công ty hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm giữa
họ và Công ty; và (ii) không được trực tiếp hay gián tiếp lôi kéo, xúi giục, thuyết phục dưới bất kỳ hình thức nào những
khách hàng của Công ty hủy bỏ, thay đổi hay giảm mệnh giá sản phẩm bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm đã giao kết;
4.
Công ty sẽ ban hành quyết định chấm dứt (các) Hợp đồng trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Công ty xác nhận
tôi đã hoàn tất tất cả các nghĩa vụ của mình với Công ty đồng thời không đang liên quan đến bất kỳ vụ việc giải quyết
khiếu nại/khiếu kiện nào của Khách hàng;
5.
Trước khi Công ty ban hành quyết định chấm dứt (các) Hợp đồng tôi không được trực tiếp hay gián tiếp làm đại lý bảo
hiểm và/hoặc tham gia bất cứ hoạt động nào có bản chất tương tự tại doanh nghiệp bảo hiểm khác mà chưa có sự đồng
ý bằng văn bản của Công ty;
6.
Thời điểm chấm dứt (các) Hợp đồng cụ thể sẽ là thời điểm Công ty ra quyết định chấm dứt (các) Hợp đồng.
Người nộp đơn (ký và ghi rõ họ tên)

Quản lý trực tiếp (ký và ghi rõ họ tên)

Họ tên: ...............................................................
Ngày: .................................................................

Họ tên: ...............................................................
Ngày: .................................................................

Chubb. Insured.
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