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GIẤY YÊU CẦU CẤP BẢO LÃNH 
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 

(a) Bên đề nghị cấp bảo lãnh phải trả lời đầy đủ mọi câu hỏi

(b) Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) có quyền từ chối Giấy yêu cầu này mà không đưa ra lý do từ chối và 
mọi thông tin liên quan đến việc từ chối phải được xem như là thông tin cần được bảo mật

BẢO LÃNH
BẢO HIỂM

THÔNG TIN YÊU CẦU                                             THÔNG TIN CHI TIẾT                                                          ĐÍNH KÈM

Báo cáo tài chính 

Dự báo về tình hình tài chính 
Các dự án đang quản lý/ thực hiện

Các dự án trước đây đã thực hiện

Hồ sơ doanh nghiệp/ cơ cấu tổ chức
Chi tiết dự án   

Báo cáo tài chính 3 năm gần nhất (được kiểm toán hoặc ký bởi Giám đốc công 
ty). Trong trường hợp Bên đề nghị là công ty thành viên của tập đoàn, cần phải 
có báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn và báo cáo của công ty thành viên 
Dự báo về dòng tiền/ ngân sách trong 18 tháng gần nhất 
Báo cáo tiến độ các hợp đồng hiện tại (loại hợp đồng, giá trị, ngày khởi công, 
ngày hoàn thành dự kiến, % hoàn thành tới hiện tại) 
Lịch sử của các hợp đồng đã thực hiện (Ngày bắt đầu và ngày hoàn thành, giá 
trị hợp đồng, tính chất công việc)
Cơ cấu chủ sở hữu, chi tiết các nhân sự chủ chốt (Giám đốc / Quản lý)
Thư báo trúng thầu/ Tài liệu đấu thầu/ Hợp đồng

Có/ Không

Có/ Không
Có/ Không

Có/ Không

Có/ Không
Có/ Không

THÔNG TIN CỦA BÊN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢO LÃNH  

Tên Nhà thầu 
Mã số doanh nghiệp 
Địa chỉ đăng ký kinh doanh 

MỐI QUAN HỆ VỚI BÊN NHẬN BẢO LÃNH 

Số dự án đã hoàn thành với Bên nhận bảo lãnh

YÊU CẦU VỀ BẢO LÃNH

Loại hình bảo lãnh                              Giá trị bảo lãnh              Ngày bắt đầu          Ngày kết thúc
Dự thầu
Thực hiện hợp đồng
Bảo hành 
Tiền tạm ứng 
Loại hình khác (nêu rõ)

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Bên nhận bảo lãnh
Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ đăng ký kinh doanh
Tên dự án 
Vị trí của dự án 
Tổng giá trị hợp đồng 
Thời hạn dự án 
Dự toán chi phí hoàn thiện

Ngày bắt đầu                            Ngày kết thúc 
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BẢO LÃNH 
BẢO HIỂM

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU ĐÃ THAM GIA ĐẤU THẦU DỰ ÁN BAO GỒM CẢ BÊN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢO LÃNH
Tên nhà thầu                                                                                                       Giá dự thầu (từ cao đến thấp)

DƯ NỢ CỦA CÁC BẢO LÃNH KHÁC
Bên cấp bảo lãnh                        Giá trị bảo lãnh       Thời hạn bảo lãnh                    Tên dự án

LỊCH SỬ KHIẾU NẠI/ TRANH CHẤP TỐ TỤNG

Đã có bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với thư bảo lãnh được phát hành cho công ty hoặc tập đoàn của Bên đề nghị 
cấp bảo lãnh hay chưa? 
Đã có công ty, công ty mẹ, công ty được kiểm soát hoặc liên kết, giám đốc, nhân viên nào nộp đơn xin phá sản hoặc 
giải thể hoặc tài sản được chỉ định cho bên thụ lý hay chưa?
Đã có công ty, công ty mẹ, công ty được kiểm soát hoặc liên kết, giám đốc, nhân viên nào nhận được phán quyết của 
tòa án chống lại họ hay chưa?
Đã có công ty, công ty mẹ, công ty được kiểm soát hoặc liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc chủ sở hữu đã tham gia 
tranh chấp tố tụng hay chưa?

Có/ Không

Có/ Không

Có/ Không

Có/ Không

Xin lưu ý: nếu câu trả lời là "Có", với bất kỳ trường hợp nào ở trên, vui lòng đính kèm đầy đủ chi tiết về vụ việc.

CAM KẾT

Những người ký tên dưới đây tuyên bố rằng thông tin và chi tiết được cung cấp ở đây là câu trả lời đầy đủ và đúng sự thật và được hiểu 
là thông tin cung cấp sẽ được sử dụng để đánh giá yêu cầu bảo lãnh này của Tổng Công ty. Hơn nữa, người ký tên dưới đây xác nhận 
rằng ông/bà được ủy quyền hợp lệ để ký vào bảng câu hỏi này cho và thay mặt cho Bên đề nghị cấp bảo lãnh.  

Chữ ký

Tên:

Chức danh:

Ngày:


