Giấy chứng nhận người tham gia Bảo hiểm tổng hợp cuộc sống sinh
viên Futai Gakuso bổ sung cho Bảo hiểm tai nạn sinh viên Gakkensai

Ngày lập : Ngày 1 tháng 4 năm 20XX
<Tên tổ chức>

Địa chỉ: Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 123-4567

Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản
Họ tên người nuôi dưỡng (*)

Tokai Taro

<Tên trường đại học>

(*) Nếu người được bảo hiểm không có người nuôi dưỡng thì ghi họ tên người được bảo hiểm

Trường đại học
<Họ tên người được bảo hiểm>
Tokai Hanako

<Ngày tháng năm sinh>
Ngày 1 tháng 4 năm 19XX

<Mã số người tham gia>

<Thời gian bảo hiểm>
Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 20XX

012345678910123
Đến 4 giờ chiều ngày 1 tháng 4 năm 20XX

Loại bảo hiểm
(Bên dưới: mã số giấy chứng nhận)

Loại

J

Nội dung bồi thường

Số tiền bảo hiểm

Tử vong, di chứng thương tật

XX.XXX yên

Chi phí điều trị

Chi phí thực tế

Nhập viện khi bị thương
(số tiền cho một ngày)

XX.XXX yên

Điều trị ngoại trú khi bị thương
(số tiền cho một ngày)

XX.XXX yên

Chi phí người cứu hộ

XX.XXX yên

Bảo hiểm tổng hợp cuộc sống sinh viên Futai
Gakuso bổ sung cho Bảo hiểm tai nạn sinh vi
ên Gakkensai

Trách nhiệm bồi thường

Tai nạn về người và tài sản: XX triệu yên
(số tiền tự trả: 0 yên)
Tai nạn chỉ làm mất dữ liệu: XX.XXX yên

(4753XXXXXX)

Chi phí nuôi dưỡng con cái

-

Chi phí học tập (khi bị thương)

-

Chi phí học tập (khi bị bệnh)

-

Động sản dùng trong sinh hoạt
(dành cho sinh viên ở trọ)

-

Trách nhiệm bồi thường của người thuê nhà
(dành cho sinh viên ở trọ)

-

Chi phí phòng ngừa truyền nhiễm
(dành cho sinh viên ngành y)

-

Tổng phí bảo hiểm

XX.XXX yên

Cảm ơn quý khách đã tham gia Bảo hiểm tổng hợp cuộc sống sinh viên Futai Gakuso bổ sung cho Bảo hiểm tai nạn sinh viên Gakkensai của Công ty bảo hiểm hỏa hoạn Tokio
Marine & Nichido.
Để ghi nhận việc tham gia bảo hiểm, chúng tôi xin được gửi Giấy chứng nhận người tham gia.

Công ty bảo hiểm hỏa hoạn
Tokio Marine & Nichido

 Văn phòng kinh doanh: Cửa hàng 

Chi nhánh 

<Các loại địa chỉ liên hệ, quầy tiếp nhận tai nạn>
 Đại lý: Văn phòng bảo hiểm 

Lưu ý

 Đây là hợp đồng tập thể trong đó chủ hợp đồng bảo hiểm là Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản và người được bảo hiểm là các sinh viên đ
ang theo học tại các trường đại học là thành viên Hiệp hội, và Giấy chứng nhận bảo hiểm được giao cho Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật
Bản.

 Về nội dung bồi thường, vui lòng xem "Tổng quan về bồi thường của Bảo hiểm tổng hợp cuộc sống sinh viên Futai Gakuso bổ sung cho Bảo hiểm
tai nạn
sinh viên Gakkensai" được gửi kèm.
 Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, vui lòng nhanh chóng liên hệ quầy tiếp nhận tai nạn ghi ở mặt trên để thông báo về thời gian, địa điểm
xảy ra tai nạn,
tên người bị thương, tình hình tai nạn, số Giấy chứng nhận, v.v...

 Vui lòng xem hướng dẫn được gửi kèm về nội dung và cách thức sử dụng dịch vụ hỗ trợ.

 Nếu phát sinh những trường hợp sau đây đối với các nội dung tham gia hợp đồng, vui lòng nhanh chóng thông báo đến địa chỉ liên hệ ghi ở mặt
trước.
a. Trường hợp sẽ ký một hợp đồng bảo hiểm bồi thường thương tích trên thân thể nào khác, hoặc trường hợp bạn đã biết có hợp đồng bảo hiểm này.

b. Khi thay đổi người nuôi dưỡng của người ghi trong cột "Họ tên người được bảo hiểm" ở mặt trước.
c. Trường hợp thay đổi nghề nghiệp, chức vụ. (Trong trường hợp c., cần phải trả thêm phí bảo hiểm)
Nếu không thực hiện các thủ tục trên, có thể chúng tôi sẽ không thanh toán tiền bảo hiểm, hoặc sẽ giảm tiền bảo hiểm.

 Nếu không còn là sinh viên vì những lý do như bỏ học, v.v… thì vui lòng liên hệ đến địa chỉ ghi ở mặt trước.

