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Liberty HotelCare – Application Form – Supplemental Questionnaire
Liberty HotelCare – Giấy yêu cầu bảo hiểm – Câu hỏi bổ sung
Additional Information for a Premise with the Sum Insured over VND 10 billion
Thông tin thêm cho một địa điểm có số tiền bảo hiểm vượt 10 tỷ VNĐ
Location
Địa điểm
______________________________________________________________________________________________________________________
Construction of the Building
Kết cấu xây dựng tòa nhà
The Building is constructed of concrete, brick or stone and roofed with concrete, tiles, slates,
metal or sheets or slabs composed entirely of incombustible mineral ingredients.
Nhà cửa được xây dựng bằng bê tông, gạch hay đá và lợp bằng bê tông, ngói, đá phiến, tấm
lợp bằng kim loại hay bằng khoáng chất không cháy.

Yes
Có

No
Không

If No, please specify
Nếu không, xin vui lòng cho biết chi tiết

______________________________________________________________________________________________________________________
Ownership of the Building
Loại Sở hữu

Owned
Sở hữu riêng

Rented
Thuê

Type of Premises
Loại nhà xưởng
Street house
Nhà phố

Office Building
Tòa nhà văn phòng

Commercial Centre
Trung tâm thương mại

Stand-alone Restaurant
Nhà hàng biệt lập

Others, please specify
Khác, xin nêu rõ

______________________________________________________________________________________________________________________
Is the Premises shared with others
Địa điểm có sử dụng chung với các bên khác không?

Yes
Có

No
Không

If Yes, please specify the nature of occupancy of other
Nếu Có, xin nêu rõ mục đích sử dụng của bên khác đó

______________________________________________________________________________________________________________________
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Liberty HotelCare – Application Form – Supplemental Questionnaire
Liberty HotelCare – Giấy yêu cầu bảo hiểm – Câu hỏi bổ sung
Fire Prevention and Fighting Facility
Phương tiện Phòng cháy chữa cháy
Is the premise protected with any of the following:
Địa điểm được bảo hiểm có được bảo vệ bởi:
Sprinkler System
Hệ thống phun chữa cháy tự động

Yes
Có

No
Không

Fire Extinguisher
Bình chữa cháy

Yes
Có

No
Không

Fire Hose Ree
Ống mềm chữa cháy

Yes
Có

No
Không

Fire Alarm System
Hệ thống báo động cháy

Yes
Có

No
Không

Security facility
Phương tiện bảo vệ
Is the premise protected with any of the following secutiry measures?
Địa điểm được bảo hiểm có được bảo vệ bởi các phương tiện an toàn sau đây hay không?
Solid doors, Gates, Grilles, Roller shutter, Glass door
Cửa, cổng, lưới ngăn, cửa chớp, cửa kính bảo vệ

Yes
Có

No
Không

Burglary alarm system
Chuông báo trộm

Yes
Có

No
Không

24-hour security guard
Bảo vệ trực 24/24

Yes
Có

No
Không

______________________________________
Date
Ngày ký

______________________________________________________
Signature and name of Proposer and Company Stamp
Người yêu cầu bảo hiểm (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

The liability of the Company does not commence until this Supplemental Questionnaire has been accepted by the Company.
Trách nhiệm của Công ty sẽ không phát sinh cho đến khi Bảng câu hỏi bổ sung này được Công ty chấp thuận.
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