PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“Công ty”)

Họ và tên: ........................................................................................................ Giới tính: ........................................................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ......................................................................... Ngày sinh: ........................................................
Số điện thoại di động: …………………………………………………………………Email: . ........................................................
Số hợp đồng bảo hiểm: ............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Tôi đăng ký thực hiện giao dịch điện tử trên Trang thông tin điện tử www.aia.com.vn đối với tất cả các Hợp đồng bảo
hiểm của tôi với Công ty.
2. Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận rằng:
a. Tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng và Cam Kết Bảo Mật của Trang thông tin nói trên,
bao gồm cả những sửa đổi theo từng thời điểm của những điều khoản này.
b. Công ty được quyền gửi thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu và các thông tin khác liên quan tới giao dịch điện
tử qua Email và/hoặc số điện thoại di động mà tôi cung cấp bên trên.
c.

Mọi giao dịch được thực hiện trên Trang thông tin này và tất cả các tài liệu đính kèm gửi cho Công ty với Tên đăng
nhập và Mật khẩu của tôi đều có giá trị pháp lý và là cơ sở để Công ty xử lý các yêu cầu của tôi. Tôi cam kết về
tính hợp pháp của tất cả các tài liệu được gửi kèm này và hiểu rằng việc Tôi vi phạm cam kết này có thể ảnh hưởng
đến các quyền lợi của tôi theo hợp đồng cũng như kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

d. Tôi sẽ luôn duy trì số điện thoại, Email trong tình trạng nhận được thông tin và sẽ thông báo cho Công ty nếu có
bất kỳ thay đổi nào. Theo đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp số điện thoại di động và/hoặc
Email của tôi không thể nhận được thông tin vì bất cứ lý do gì.
e. Mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ số điện thoại và Email mà tôi đã cung cấp/cập nhật cho Công ty mặc nhiên được
hiểu là được gửi đến cho tôi hoặc gửi từ tôi.
f.

Tôi cam kết bảo mật Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh và ngăn
chặn việc giao dịch với Công ty bởi những người không có thẩm quyền. Tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho Công
ty ngay khi phát hiện Tên đăng nhập và Mật khẩu không còn thuộc sự kiểm soát của tôi.

Bên mua bảo hiểm

(Ký và ghi đầy đủ họ tên)
Ghi chú: Quý khách vui lòng thay đổi Mật khẩu đăng nhập trong lần đăng nhập/đăng ký đầu tiên của mình
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