
 

 

KHI NÀO CẦN GỌI CHO UNUM 

• Khi bạn không thể làm việc do bệnh tật, chấn thương hoặc mang thai. 

• Khi bạn cần phải nghỉ làm để chăm sóc cho một thành viên trong gia đình có 
tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. 

• Khi bạn cần chăm sóc trẻ em do sinh con, nhận con nuôi hoặc bố trí chăm sóc 

tạm thời. 

• Khi bạn cần phải nghỉ làm theo diện nghỉ phép khẩn cấp đủ tiêu chuẩn do 
vợ/chồng, con cái, hoặc cha mẹ của bạn đang làm nhiệm vụ tại ngũ được áp 
dụng (hoặc đã được thông báo về quyết định triệu tập hoặc lệnh nhập ngũ 
được áp dụng sắp tới) trong Lực lượng Vũ trang. 

• Khi bạn cần chăm sóc cho vợ/chồng, con cái, cha mẹ hoặc người thân đang 
được điều trị y tế, phục hồi sức khỏe hoặc trị liệu, đang là bệnh nhân ngoại 
trú, hoặc nằm trong danh sách nghỉ hưu khuyết tật tạm thời do bệnh tật hoặc 
chấn thương nặng phát sinh hoặc trở nặng trong thời gian làm nhiệm vụ tại 
ngũ trong Lực lượng Vũ trang (kể cả Vệ binh Quốc gia hoặc Quân dự bị). Điều 
này áp dụng cho cựu chiến binh đã giải ngũ từ Lực lượng Vũ trang vì những lý 
do không phải là loại ngũ trong khoảng thời gian 5 năm trước ngày nghỉ phép 
đầu tiên của nhân viên. 

• Khi bạn cần bất kỳ hình thức nghỉ phép nào khác có thể được áp dụng luật 
nghỉ phép hiện hành của tiểu bang. 

• Ba mươi ngày trước khi nghỉ phép theo kế hoạch dựa trên việc điều trị y tế 
đã lên lịch trước liên quan đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của bạn 
hoặc thành viên gia đình của bạn, hoặc dự kiến sinh con, nhận con nuôi hoặc 
bố trí chăm sóc tạm thời trẻ em. 

PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO 

• Thông báo cho quản lý hoặc giám sát viên của bạn về việc bạn nghỉ làm. 

• Để nộp yêu cầu nghỉ phép của bạn qua điện thoại, hãy gọi số điện thoại miễn 
cước được liệt kê ở bên trái. Vui lòng chuẩn bị thông tin được yêu cầu trên 
trang 2 của tập tài liệu này. 

• Để nộp yêu cầu nghỉ phép của bạn qua trang web Unum, hãy truy cập 
www.unum.com và làm theo hướng dẫn nộp yêu cầu. 

• Nếu nộp yêu cầu nghỉ phép mà chủ sử dụng lao động của bạn phải cung cấp 
cho bạn tối thiểu 15 ngày kể từ ngày nộp yêu cầu nghỉ phép, vui lòng chuẩn 
bị để hoàn thành biểu mẫu xác nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. Nếu hội đủ điều kiện, biểu mẫu này sẽ được gửi qua bưu điện trong 
tập hồ sơ yêu cầu nghỉ phép đầu tiên của bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể 
từ khi bạn nộp yêu cầu nghỉ phép. 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN 

Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn dịch vụ nhiệt tình, và cảm thông và nhạy cảm 
với hoàn cảnh của bạn trong quá trình yêu cầu nghỉ phép. 

 

Nộp 
Yêu cầu Nghỉ phép qua Điện 

thoại hoặc trên Trang web Unum 

Austal USA 

www.unum.com 

Điện thoại: 866-779-1054 

Fax: 800-447-2498 

Thứ Hai-Thứ Sáu 

7 giờ sáng 

đến  

7 giờ tối 

Múi giờ miền Trung 

G-73767-FM-WEB 
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THÔNG TIN CẦN ĐỂ NỘP YÊU CẦU NGHỈ PHÉP 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unum là thương hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu tiếp thị của Tập đoàn Unum và các công ty con bảo hiểm của họ. Dịch vụ do các công ty con của 

Tập đoàn Unum cung cấp.  

Tập đoàn Unum, 1 Fountain Square, Chattanooga, TN 37402 

unum.com 

Vui lòng chuẩn bị cung cấp các thông tin sau khi bạn gọi điện để nộp yêu cầu nghỉ phép. Nếu 

người khác gọi điện thay cho bạn, người đó có thể cần cung cấp thông tin này.

• Tên công ty nơi bạn làm việc

• Tên và số An sinh xã hội hoặc số ID nhân viên của bạn

• Địa chỉ và số điện thoại đầy đủ

• Ngày sinh

• Tình trạng hôn nhân

• Nghề nghiệp (hoặc chức danh công việc)

Nếu bạn muốn chúng tôi liên lạc với thành viên gia đình, bạn bè hoặc bên thứ ba khác về yêu cầu 

của bạn, Unum cần có Ủy quyền Không bắt buộc để Tiết lộ Thông tin cho Bên Thứ ba.

http://unum.com/


 

 

Tuyên bố về Gian lận trong Yêu cầu  

Cảnh báo Gian lận 
Để bảo vệ bạn, luật của một số tiểu bang, bao gồm Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Indiana, Louisiana, Maine, Maryland, New 
Mexico, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, và West Virginia yêu cầu tuyên bố sau phải có trên biểu mẫu 
yêu cầu này: 

Bất kỳ người nào cố ý và với ý định gây thương tích, lừa đảo hoặc lừa dối công ty bảo hiểm, trình yêu cầu giả mạo hoặc gian lận để được thanh 
toán cho tổn thất hoặc lợi ích hoặc cố ý trình thông tin sai lệch trong đơn đăng ký bảo hiểm đều phạm tội và có thể bị phạt tiền và phạt tù trong 
nhà tù tiểu bang.  
Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Alabama 
Để bảo vệ bạn, luật Alabama yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý trình yêu cầu giả mạo hoặc gian lận để được thanh toán cho tổn thất hoặc lợi ích hoặc cố ý trình thông tin sai lệch trong 
đơn đăng ký bảo hiểm đều phạm tội và có thể bị phạt tiền bồi hoàn hoặc phạt tù, hoặc bất kỳ hình thức kết hợp nào giữa phạt tiền và phạt tù. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân California 
Để bảo vệ bạn, luật của California yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý trình một yêu cầu giả mạo hoặc gian lận để được thanh toán cho tổn thất đều phạm tội và có thể bị phạt tiền và phạt 
tù trong nhà tù tiểu bang. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Colorado 
Để bảo vệ bạn, luật Colorado yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Hành vi cố ý cung cấp dữ kiện hoặc thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho công ty bảo hiểm nhằm mục đích lừa đảo hoặc âm 
mưu lừa đảo công ty là bất hợp pháp. Hình phạt có thể bao gồm phạt tù, phạt tiền, từ chối bảo hiểm và bồi thường thiệt hại dân sự. Bất kỳ công 
ty bảo hiểm hoặc đại lý của công ty bảo hiểm nào cố ý cung cấp dữ kiện hoặc thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho chủ hợp 
đồng hoặc người yêu cầu bảo hiểm nhằm mục đích lừa đảo hoặc âm mưu lừa đảo chủ hợp đồng hoặc người yêu cầu bảo hiểm liên quan đến 
việc dàn xếp hoặc phán định số tiền phải trả từ quy trình bảo hiểm sẽ được báo cáo cho Đơn vị Bảo hiểm Colorado trong Phòng Cơ quan Quản 
lý. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân của Đặc khu Columbia 
Để bảo vệ bạn, Đặc khu Columbia yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
CẢNH BÁO: Hành vi cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho công ty bảo hiểm nhằm mục đích lừa đảo công ty bảo hiểm hoặc bất 
kỳ người nào khác là phạm tội. Hình phạt bao gồm phạt tù và/hoặc phạt tiền. Ngoài ra, công ty bảo hiểm có thể từ chối quyền lợi bảo hiểm 
nếu người làm đơn cung cấp thông tin sai lệch trọng yếu liên quan đến yêu cầu bảo hiểm. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Florida 
Để bảo vệ bạn, luật Florida yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý và với ý định gây thương tích, lừa đảo hoặc lừa dối bất kỳ công ty bảo hiểm nào, nộp tuyên bố yêu cầu hoặc đơn có chứa 
thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm đều phạm trọng tội ở mức độ ba. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Kentucky 
Để bảo vệ bạn, luật Kentucky yêu cầu những thông tin sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý và với ý định lừa đảo bất kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc những người khác, nộp tuyên bố yêu cầu có chứa bất kỳ thông 
tin sai lệch trọng yếu nào hoặc che giấu, nhằm mục đích gây hiểu lầm, thông tin liên quan đến bất kỳ dữ kiện trọng yếu nào trong đó để thực 
hiện hành vi gian lận bảo hiểm, đều phạm tội. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Minnesota 
Để bảo vệ bạn, luật Minnesota yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Một người nộp yêu cầu bảo hiểm với ý định lừa đảo hoặc giúp thực hiện hành vi gian lận chống lại công ty bảo hiểm sẽ phạm tội. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân New Hampshire 
Để bảo vệ bạn, luật New Hampshire yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào, với mục đích gây thương tích, lừa đảo hoặc lừa dối bất kỳ công ty bảo hiểm nào, nộp tuyên bố yêu cầu có chứa bất 
kỳ thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm nào đều có thể bị truy tố và trừng phạt vì gian lận bảo hiểm, như được quy 
định trong RSA 638.20. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân New Jersey 
Để bảo vệ bạn, luật New Jersey yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý và với ý định lừa đảo bất kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc những người khác, nộp tuyên bố yêu cầu có chứa bất kỳ thông 
tin sai lệch trọng yếu nào, hoặc che giấu với mục đích gây hiểu lầm, thông tin liên quan đến bất kỳ dữ kiện trọng yếu nào trong đó, đều phạm 
tội thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm, có thể bị truy tố hình sự và chịu hình phạt dân sự. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân New York 
Để bảo vệ bạn, luật New York yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 
Bất kỳ người nào cố ý và với ý định lừa đảo bất kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc những người khác, nộp đơn đăng ký bảo hiểm hoặc tuyên bố yêu 
cầu có chứa bất kỳ thông tin sai lệch trọng yếu nào, hoặc che giấu nhằm mục đích gây hiểu lầm, thông tin liên quan đến bất kỳ dữ liệu trọng yếu 
nào trong đó, đều phạm tội thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm, và cũng có thể phải chịu hình phạt dân sự không quá năm nghìn đô la và giá trị 
ghi của yêu cầu bảo hiểm cho mỗi hành vi vi phạm như vậy. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Pennsylvania 
Để bảo vệ bạn, luật Pennsylvania yêu cầu những điều sau phải có trên biểu mẫu yêu cầu này: 

Bất kỳ người nào cố ý và với ý định lừa đảo bất kỳ công ty bảo hiểm nào hoặc những người khác, nộp đơn đăng ký bảo hiểm hoặc tuyên bố yêu 
cầu có chứa bất kỳ thông tin sai lệch trọng yếu nào hoặc che giấu nhằm mục đích gây hiểu lầm, thông tin liên quan đến bất kỳ dữ liệu trọng 
yếu nào trong đó, đều phạm tội thực hiện hành vi gian lận bảo hiểm, và có thể phải chịu các hình phạt hình sự và dân sự. 

Cảnh báo Gian lận cho Cư dân Puerto Rico 
Để bảo vệ bạn, luật Puerto Rico yêu cầu những điều sau phải có trong biểu mẫu yêu cầu này: 



 

 

Bất kỳ người nào cố ý và với ý định lừa đảo trình thông tin sai lệch trong đơn bảo hiểm hoặc trình, giúp, hoặc gây ra việc trình yêu cầu bảo hiểm 
gian lận để được thanh toán cho tổn thất hoặc bất kỳ quyền lợi nào khác, hoặc trình nhiều hơn một yêu cầu bồi thường cho cùng một thiệt hại 
hoặc tổn thất, sẽ phạm trọng tội, và khi bị kết án sẽ bị xử phạt cho mỗi vi phạm với mức phạt tiền không dưới năm nghìn đô la ($5.000) và 
không quá mười nghìn đô la ($10.000), hoặc án tù có thời hạn cố định là ba (3) năm, hoặc cả hai hình phạt. Nếu có tình tiết tăng nặng, thì hình 
phạt đã nêu có thể tăng lên tối đa là năm (5) năm; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì có thể được giảm xuống còn tối thiểu hai (2) năm. 


