
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI HỢP ĐỒNG BỊ PENDING
PHẦN 1; BẢNG MINH HỌA
1. Sai cấp nghề , mã nghề
2. Quá hạn mức BH

PHẦN 2: LÀM HSYCBH
3. Mối quan hệ người thụ hưởng chọn “ khác “
4. Ghi sai/ thiếu thông tin giấy tờ tùy thân của người thụ hưởng
5. Ghi sai/ thiếu địa chỉ gửi thư, số điện thoại, số CMND/CCCD/SỐ GIẤY KHAI SINH
6. Tích sai Mục Facta ( thường sẽ tích KHÔNG )

PHẦN 3: BÁO CÁO ĐẠI LÝ
7. Sai mã nghề, cấp nghề
8. Sai số tiền Bảo hiểm so với BMH
9. Thiếu thông tin thu nhập của KH (mục số 8 )

PHẦN 4: NỘP HỒ SƠ 
10.Ghi sai thông tin trên thư xác nhận chữ ký điện tử
11.Ghi sai cú pháp trong nội dung nộp tiền/
12.Số tiền nộp không khớp với BMH
13.Nộp thiếu giấy tờ BMBH/ NĐBH/ mối quan hệ BMBH và NĐBH
14.Hồ sơ bị quá hạn thụ lý

XỬ LÝ
Trang 02
Trang 02

Trang 03
Trang 03
Trang 03
Trang 03

Trang 04
Trang 04
Trang 04

Trang 05
Trang 06
Trang 07
Trang 07
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 1: BẢNG MINH HOẠ
Sai cấp nghề , mã nghề; Quá hạn mức BH
Bước 1:
Chạy lại BMH mới đúng cấp nghề và mã nghề và hạn mức đúng:
- Nếu tăng phí =>KH đóng thêm phí theo cú pháp đã được hướng dẫn
- Nếu giảm phí => điều chỉnh số tiền BH của các sản phẩm tang cường hoặc cho vào phần phí đóng thêm (bắt
buộc tổng phí phải bằng với số tiền KH đã đóng )
Bước 2:
In trang 2 của GIẤY YCBH và trang 1 của BÁO CÁO CỦA ĐẠI LÝ dùng bút xóa xoá số tiền cũ và điền vào số tiền

mới theo số trong BMH mới
Bước 3: 
Đại lý ký nháy vào chỗ sửa trong BÁO CÁO CỦA ĐẠI LÝ , Khách hàng ký nháy vào bên cạnh chỗ đã sửa trong
GIẤY YCBH và ký online trên BMH mới. Chụp hình lại tất cả những giấy tờ này.
Bước 4: 
Vào https://portal.fubonlife.com.vn/ BẢNG MINH HOẠ HỢP ĐỒNG/ 
Quản lý hồ sơ/ Tìm đúng hợp đồng cần bổ sung=> Chọn ” BỔ SUNG HỒ 
SƠ” tải tất cả những hình đã chụp hồ sơ đã sửa và ký nháy đầy đủ vào đây
Bước 5:
Nộp Ngay lập tức các bảng cứng đã điều chỉnh về VP cty Biznet
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 2: LÀM HSYCBH
3. Mối quan hệ người thụ hưởng chọn “ khác “
4. Ghi sai/ thiếu thông tin giấy tờ tùy thân của người thụ hưởng
5. Ghi sai/ thiếu địa chỉ gửi thư, số điện thoại, số CMND/CCCD/SỐ GIẤY KHAI SINH
6. Tích “CÓ “Mục Facta
Bước 1: SAI CHỖ NÀO SỬA CHỖ ĐÓ. Tìm trang có chỗ sai in ra, dùng bút xoá, xoá 
thông tin sai, viết lại thông tin mới ( bằng mực xanh) 
Bước 2: 
Khách hàng ký nháy và ghi rõ họ và tên vào bên cạnh chỗ sửa. Chụp hình tất cả giấy tờ đã sửa
Bước 3: 
Vào https://portal.fubonlife.com.vn/ BẢNG MINH HOẠ HỢP ĐỒNG/ 
Quản lý hồ sơ/ Tìm đúng hợp đồng cần bổ sung=> Chọn ” BỔ SUNG HỒ 
SƠ” tải tất cả những hình hồ sơ đã sửa và ký nháy đầy đủ vào đây.
Bước 4:
Nộp Ngay lập tức các bảng cứng đã điều chỉnh về VP cty Biznet

Lưu ý: Không gach bỏ hay viết đè lên chỗ sai

SAI CHỖ NÀO IN TRANG CÓ CHỖ SAI ĐÓ 
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 3: BÁO CÁO ĐẠI LÝ
7. Sai mã nghề, cấp nghề
8. Sai số tiền Bảo hiểm so với BMH
9. Thiếu thông tin thu nhập của KH (mục số 8 )
Bước 1: SAI CHỖ NÀO SỬA CHỖ ĐÓ. IN trang 1 BÁO CÁO ĐẠI LÝ dùng bút xoá, xoá 
thông tin sai, viết lại thông tin mới ( bằng mực xanh) 
Bước 2: 
Khách hàng ký nháy và ghi rõ họ và tên vào bên cạnh chỗ sửa. Chụp hình tất cả giấy tờ đã sửa
Bước 3: 
Vào https://portal.fubonlife.com.vn/ BẢNG MINH HOẠ HỢP ĐỒNG/ 
Quản lý hồ sơ/ Tìm đúng hợp đồng cần bổ sung=> Chọn ” BỔ SUNG HỒ SƠ” tải tất cả 
những hình hồ sơ đã sửa và ký nháy đầy đủ vào đây.
Bước 4:
Nộp Ngay lập tức các bảng cứng đã điều chỉnh về VP cty Biznet

Lưu ý: Không gach bỏ hay viết đè lên chỗ sai
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 4: NỘP HỒ SƠ
10.Ghi sai thông tin trên thư xác nhận chữ ký điện tử
• Ghi nhầm số hồ sơ YCBH, (số ở dưới mã vạch trong GIẤY YÊU CẦY BẢO 

HIỂM )
• Quên ghi ngày, tháng ,năm cũng như chữ ký và thông tin của đại lý

(bắt buộc phải điền đầy đủ không để trống bất kỳ thông tin nào )
• Chữ ký của KH không giống với chữ ký online (Yêu cầu chữ ký của KH 

phải tương đối giống với chữ ký KH đã ký trên hồ sơ online, không
được khác quá nhiều )

XỬ LÝ: Ghi lại tờ khác đúng thông tin và tải lại vào mục “BỔ SUNG HỒ 
SƠ” 
Lưu ý: Không gach bỏ hay viết đè lên chỗ sai
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 4: NỘP HỒ SƠ
11. Ghi sai cú pháp trong nội dung nộp tiền

Sai cú pháp /sai tên người thụ hưởng/sai số tài khoản → trong 3 ngày
làm việc sẽ được ngân hàng hoàn lại phí → KH nộp lại phí đúng thông
tin 
§ Nộp phí sai số hồ sơ →làm đơn chuyển đổi phí BH từ số sai ghi trên

qua số đúng trên giấy YCBH của KH
§Người nộp phí khác bên mua BH Trong trường hợp Nộp Tiền 

trực tiếp tiền mặt tại quày, nộp tiền online, hoặc quẹt thẻ tại 
quầy ->Bổ sung “ giấy uỷ quyền” theo mẫu + CMND ngươi 
đươc uỷ quyền, tải vào mục “BỔ SUNG HỒ SƠ” 

12. Số tiền nộp không khớp trên BMH

Làm lại BMH khác ghi số phí cho khớp với số tìền đã nộp-> xử lý 
như trang 02
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CÁCH XỬ LÝ CÁC LỖI PENDING
PHẦN 4: NỘP HỒ SƠ
13. Tải thiếu giấy tờ BMBH/ NĐBH/ mối quan hệ BMBH và NĐBH
-> Tải bổ sung vào mục ““BỔ SUNG HỒ SƠ”
14.Hồ sơ bị quá hạn thụ lý
§ Làm lại 1 bộ hồ sơ mới giống với bộ hồ sơ cũ , tránh vướng vào những

lỗi sai trước đó. Và làm lại 1 thư xác nhận chữ ký điện tử mới
§ Làm đơn XIN CHUYỂN ĐỔI PHÍ BẢO HIỂM  (theo mẫu) để chuyển phí

qua hồ sơ mới. 
Các mẫu đính kèm:

- Giấy uỷ quyền
- Đơn xin chuyển đổi phí bảo hiểm
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LƯU Ý QUAN TRỌNG!
!NGAY KHI NỘP BỔ SUNG XONG HỒ SƠ THÔNG BÁO QUA

ZALO CHO CS NHÂN THỌ BIẾT ĐỂ HỖ TRỢ KỊP THỜI

! TẤT CẢ HỒ SƠ BỔ SUNG CHỈNH SỬA, THƯ CHỮ KÝ SAU KHI 

TẢI LÊN PORTAL CỦA FUBON ĐỂU NGAY LẬP TỨC GỦI BẢNG 

CỨNG VỀ VĂN PHÒNG CTY BIZNET

Số điện thoại cs Nhân thọ: 0909.757.607

Địa chỉ VP Biznet: 307A NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, F10, QUẬN PHÚ 
NHUẬN, TP HỒ CHÍ MINH

( Ngoài bìa ghi rõ “ Hồ sơ bổ sung Fubon”)
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