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PHẦN 1:  CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI LÀM HỢP ĐỒNG

Chuẩn bị khâu đánh bảng minh hoạ

1. Thông tin khách hàng: Bên mua BH và người đươc BH 
ØHọ tên, ngày sinh ( lấy hình chụp CMND/ Giấy Khai sinh-> để lấy thông tin 

chính xác)
2. Nghề nghiệp của BMBH/ NĐBH 
Ø Tra trên Bảng nghề nghiệp để biết cấp nghề, mã nghề và số tiền BH giới 

hạn (**)
3. Số tiền ( khả năng ) đóng phí hàng năm của khách



Chuẩn bị khâu làm hợp đồng 
( thực hiên sau khi khách đã đồng ý BMH)

1. Giấy tờ tùy thân của BMBH và NĐBH/ NĐBH bổ sung (nếu có) 
ü Chứng Minh Nhân Dân/ Căn cước công Dân / Căn cước quân đội/ Hộ chiếu ( còn hạn sử 

dụng)
ü Giấy khai Sinh ( trẻ em dưới 14 tuổi, chưa có CMND)

2. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ lợi ích giữa Bên mua và Người được BH 
ü Giấy kết hôn

ü Giấy Khai sinh

ü Sổ hộ khẩu / giấy xác nhận mối quan hệ( nếu không có chung hộ khẩu)
ü Hợp đồng lao động: Công ty-nhân viên

3. Trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức:
ü Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký mẫu dấu

ü Danh sách xác nhận tham gia bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên của doanh

nghiệp: ghi rõ những nội dung sau:  họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, chức

vụ, nội dung công việc, Tên sản phẩm bảo hiểm, thời gian đóng phí, thời hạn

đóng phí, phí bảo hiểm



4. Thư xác nhận sử dụng chữ ký điện tử E-App (*)=> khách hàng điền và 
ký tên đầy đủ
5. Phiều câu hỏi Trẻ em (*) nếu NĐBH là trẻ em < 6 tuổi
6. Hồ sơ khám cũ ( Nếu khách hàng có tiền sử bệnh) và chuẩn bị Phiếu
câu hỏi sức khỏe(*).
7. Bảng câu hỏi rượu bia,thuốc lá (*)
8. Xem mã nghề nghiệp của KH trong  Bảng nghề nghiệp Fubon(**)
9. Tất cả các giấy tờ điền ĐÚNG, ĐỦ thông tin, ký SỐNG và ghi họ 
tên đầy đủ

(*) Lấy tài liệu tại đây: https://portal.fubonlife.com.vn => Thư Viện =>  Tài Liệu quy trình 
nghiệp vụ 
(**) Lấy tài liệu tại đây: https://portal.biznet.com.vn/ => TÀI LIỆU BIZNET 

https://portal.fubonlife.com.vn/
https://portal.biznet.com.vn/


Các lưu ý khi ghi hồ sơ
1. Mục không Được  phép tẩy xóa: 

• Ngày tháng ký trên Giấy YCBH/ Thư xác nhận sử dụng chữ ký điện tử
• Ký tên ( BMBH/NĐBH/ Nhân Viên tư Vấn)

Nếu ghi sai => làm lại tờ khác
2. Xử lý chỗ viết sai 

=> dùng bút xoá, xoá chỗ sai ghi lại thông tin đúng ( dùng mưc xanh)  và ký nháy, ghi rõ họ tên 
chỗ vừa ghi lại.
3. Nếu là trẻ vị thành niên chưa đủ 12 tuổi => người giám hộ ký tên thay NĐBH.

Ví dụ : Ba tên Nguyễn Văn A mua cho con tên con Nguyễn Văn B ( con dưới 12 tuổi). Chỗ 
chữ ký NĐBH ba viết tên B và ghi họ tên là Nguyễn Văn B

4. Ngày ký PHẢI GIỐNG NHAU: 
Ngày ký của BMBH/ Đại lý trên online/ ngày ký trên HSYCBH/ ngày ký trên Thư xác 

nhận chữ ký điện tử/ ngày ký trên Báo cáo đại lý / ngày nộp hồ sơ online

! Hồ sơ chỉ đươc thụ lý trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ online. Nếu quá thời hạn 
này chưa bổ sung đủ hồ sơ thì hợp đồng bị huỷ phải làm lại bộ khác (phải kiểm thật kỹ thông tin 
và hồ sơ trước khi nộp)



6. Nội dung giấy nộp tiền/ chuyển ebanking phải ghi đúng cú pháp:

“NBU, BIZNET, tên BMBH – Số CMND/CCCD/ĐKKD, ck GYCBH & mã số giấy YCBH”

Ví dụ: NBU, BIZNET, Nguyen Van A – 123456789, ck GYCBH 000125

Ghi chú: chữ màu đỏ ghi y chang vào nội dung, chỉ thay đổi chữ màu xanh theo đúng thông tin của 
khách hàng.

THÔNG TIN NGÂN HÀNG FUBON

Chủ tài khoản:CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Số tài khoản: 0201429005
Ngân hàng: Citibank _CN Hà Nội



Ghi thư xác nhận sử dụng chữ ký điện tử:
- Mã số giấy YCBH: Là mã số trên “Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm Nhân Thọ”
- Ghi Ngày Tháng đầy đủ, trùng ngày nộp phí Bảo Hiểm, ngày ký trên HĐ online.
- Ký tên và ghi rõ họ tên luôn phần Của đại Lý
- Đơn Vị Kinh Doanh điền dãy số : BZNHC01

2103070023

BZNHC01



PHẦN 2: ĐÁNH BẢNG MINH HOẠ

Bước 1: Đăng Nhập vào Portal Fubon bằng mã code đại lý:
Website: https://portal.fubonlife.com.vn
Mã code đại lý dành cho TV Biznet để làm HĐ Fubon:

Đại lý Tên đăng nhập Mật khẩu

VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG 28120063501 Fb19081987

NGUYỄN VĂN ĐỨC 0790711166001 Fb2020

https://portal.fubonlife.com.vn/


Bước 2: CHỌN “BẢNG MINH HOẠ HỢP ĐỒNG”



Bước 3: Nhập hoặc chọn CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ thông tin cá nhân  
theo yêu cầu trong các ô

1

2

3

Ô số 3 : 
Phí bằng 
với ô số 1

chọn ” Bảo 
hiểm liên kết 
chung”



Bước 4: Bấm  “Lưu”=> “ Xem trước bang minh hoạ”      

Lưu ý :
Đối với sản phẩm Phúc bảo an trường thjnh CUL01 số tiền BH 
tối thiểu là 100trieu và tối đa 2 tỷ
• NĐBH có độ tuổi từ 30 ngày tuồi tới 22 tuổi thì STBH cho quyền lợi “ 

Tử Vong” không quá 600tr. Tức là tổng stbh sp chính + stbh quyền lợi
tử vong do tai nạn sẽ không vượt quá: 600tr

Bước 5: Bấm “ In bảng minh hoạ” và lưu vào máy để gủi cho 
khách hàng



Bước 1: Quay lại portal Fubon Chọn “ Bảng Minh Họa Hợp Đồng” 
=>Chọn“ Quản Lý Hồ Sơ”

PHẦN 3: LÀM HỐ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM (HSYCBH)



Bước 2: Chọn hồ sơ cần khai HSYCBH
• Nếu muón sửa lại BMH bấm vào “ XEM”
• Nếu muốn thực hiên các bước tiếp theo bấm “ TẠO GIẤY 

YCBH”
Làm đủ 5 bước trong phần này, mỗi bước làm xong bấm “ Lưu” 
xong mới qua bước khác

2.1 Khai Thông tin bên mua BH
Tích và nhập CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ thông tin cá nhân BMBH 



2.2 Khai thông tin Người được BH
Bấm mũi tên màu trắng góc phải dòng “ THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯƠC BẢO 
HIỂM…”

Tiếp tục chọn và nhập CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ thông tin cá nhân NĐBH

Nếu địa chỉ thường trú và địa chỉ gủi thư như nhau thì phải tích vào ô này



2.3 Khai NGƯỜI THỤ HƯỞNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Chọn và điền CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ trong các ô mối quan hệ 
Lưu ý:
Quyền lợi “ tử vong” phải là người khác với NĐBH
Ví dụ: Vợ là BMBH, chồng là NĐBH chính thì quyền lợi ‘ tử vong” 
chọn “ Vợ / chồng” trong ô 1 và “ Bản thân “ trong ô 2



Bước 3: Khai Tình Trạng sức khỏe

Nhấp vào đây

!ĐỌC KỸ, khai ĐẤY ĐỦ, TRUNG THỰC các câu hỏi về sức khoẻ

!Nhấn “ LƯU” => “ TIẾP TỤC” 



Bước 4:  Khai THÔNG TIN BỔ SUNG
!ĐỌC KỸ, khai ĐẤY ĐỦ, CHÍNH XÁC các câu hỏi về thông tin bổ sung
!Nhấn “ LƯU” => “ TIẾP TỤC” 

Khai vào ô nằy những thông tin khác về sức khoẻ mà  
không có chỗ để chọn, hoặc những vấn đề khác cần lưu ý

Bước 5: NHẤN “ IN” tải về máy gửi cho khách hàng ký 

Điền chính xác thông tin

Tick vào 
đây

Tick vào 
đây



PHẦN 4: BÁO CÁO ĐẠI LÝ

Quay lại: portal.fubonlife.com.vn Chọn “ Bảng Minh Họa Hợp 
Đồng” =>Chọn“ Quản Lý Hồ Sơ” =>“ TẠO BÁO CÁO TƯ VẤN”

Tích và nhập “ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ” vào các ô thông tin



Tra bảng nghề 

nghiệp để chọn 

chính xác mã 
nghề 

Điền thu nhập 

phù hợp với 
phí BH. ( Phí 
không quá 

25% thu nhập 
hàng năm)



PHẦN 5: KÝ TÊN ONLINE

Bước 2: Dùng chuột vẽ chữ ký vào ô=>nếu chưa giống bấm “ ký lại” 
=>Nếu giống=> bấm “Xác nhận”
Bước 3: Lần lượt ký tên trên “ Giấy YCBH” và “Báo cáo đại lý”

Bước 1: Quay lại: portal.fubonlife.com.vn Chọn “ Bảng Minh Họa 
Hợp Đồng” =>Chọn“ Quản Lý Hồ Sơ” =>“KÝ TÊN”

Trước khi làm bước này cần lưu ý : Kiểm tra kỹ thông tin đã khai trong 3 loại hồ sơ:
1. Bảng minh hoạ
2. Giấy YCBH
3. Báo cáo Đại lý
! Nếu sai=> quay lại sửa
" Nếu đúng=> tiếp tục các bước tiếp theo

Lưu ý:Chữ ký online phải tương đối giống nét chữ ký giấy





PHẦN 6: NỘP HỒ SƠ
Bước 1: Quay lại: portal.fubonlife.com.vn Chọn “ Bảng Minh Họa 
Hợp Đồng” =>Chọn“ Quản Lý Hồ Sơ” =>“ BỔ SUNG HỒ SƠ”
Bước 2: Tải tất cả những giấy tờ liên quan đã chuẩn bị sẵn vào 
các ô tương ứng, kiểm tra lại nếu đã đầy đủ, chuyển bước tiếp theo
Bước 3: Nhấn “ NỘP BỘ HỒ SƠ”

Lưu ý: Hồ Sơ của bạn sẽ đươc thụ lý trong 3 ngày làm việc kể từ lúc bạn nộp bộ hồ sơ online, 
vì vậy sau khi làm xong bạn nhờ người có kinh nghiêm kiểm tra lại dùm có bị thiếu hay sai chỗ 
nào để bổ sung kịp thời. Quá 3 ngày hồ sơ bị huỷ bạn phải làm lại bộ mới.



CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

NHỚ NỘP TẤT CẢ BẢNG 
CỨNG VỀ VP CTY BIZNET 

NGAY BẠN NHÉ!

LẦU 4, 307A NGUYỄN TRỌNG 
TUYỂN, F10, Q. PHÚ NHUẬN 

TP HỒ CHÍ MINH
ĐT: :     028.66708870


