ពាក្យស្នើរ្ុំទាមទារ្ុំណង្ម្រាប់ការរលាក្សោយសារសម្ររោះថ្ននក្់ ដោយអចិន្ត្រៃយ៍
*ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច់ / Mandatory fields

CLAIM FORM FOR ACCIDENTAL BURN
សេខបណណ្រារ៉ា ប់រង / Policy Number*:
ក្ូដទីម្របឹក្ាផែរការជីវ ិត/ LP Code* _________/____________

ស្មោះទីម្របឹក្ាផែរការជីវ ិត/ LP Name*: ____________________________________

សេខទូរ្័ព្ទចេ័តរប្់ទីម្របឹក្ាផែរការជីវ ិត/ LP Mobile No.*: ___________________________________________
A-

ព្័ត៌ាររប្់អនក្ម្រតូវបារធានា / INFORMATION OF INSURED

2. a) សេទ / Gender*

1. ស្មោះអនក្ម្រតូវបារធានា / Name of Insured*: _____________________

ម្របុ្/ Male

ស្្ី/ Female

b) ន្តងៃផខឆ្នុំក្ុំសណើត/ Date of Birth*:(dd/mm/yyyy):_____________________

3. សេខអតៃ្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដរ/្ុំបម្រតក្ុំសណើតរប្់អក្
ន ទាមទារ

4. សេខទូរ្័ព្ច
ទ េ័ត (Mobile No)*: _____________________

្ុំណង

5. អា្យោារអីមែល (Email Address): _____________________

ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________
6. អា្យោារទុំនាក្់ទុំរង (Correspondence Address)*: ែទោះសេខ (House No) ______ ែលូវ (Street) _________េូមិ (Village) ___________ ឃុំ/្ង្កាត់

(Commune/Sangkat) _______________ស្្ុក្/ខណឌ (District/Khan) _____________សខតៃ/ម្រក្ុង (Province/City) ____________ម្របសទ្ (Country) ____________
B-

ព្័ត៌ាររប្់អ្នកទាែទារសំណង / INFORMATION OF CLAIMANT
2. ព័ត៌ារអុំព្ីគណរីធនាររប្់អ្ក
ន ទាែទារសំណង្ុំរប់សធវើការទទួល្ុំណង/

1. អ្នកទាែទារសំណងរិងអនក្ម្រតូវបារធានាគឺជាមរ្សផតានក្់?

Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim
to*:
a) ស្មោះធនាររ / Bank Name*: ________________

Claimant and Insured is the same person?*:
បាទ/ចាស/Yes

b) ស្មោះាា្់គណរី / Bank Account Owner Name*: ______________

ទទ/No

c) សេខគណរីធនាររ / Bank account number*: __________________
d) ម្របសេទសាច់ម្របាក្់គណរី / Currency Type*: ___________________
4. a) សេទ / Gender*

3. ស្មោះអ្នកទាែទារសំណង / Name of Claimant*:____________________

ម្របុ្/ Male

ស្្ី / Female

b) ន្តងៃផខឆ្នក្
ុំ ុំសណើត/ Date of Birth*:(dd/mm/yyyy) ______________________

5. ទុំនាក្់ទុំរងរវាងអនក្ទាមទារ្ុំណងរិងអនក្ម្រតូវបារធានា / Relationship between Claimant and Insured*:______________________________________
6. សេខអតៃ្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដរ/្ុំបម្រតក្ុំសណើតរប្់អក្
ន ទាមទារ

7. សេខទូរ្័ព្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________

្ុំណង

8. អា្យោារអីមែល / Email Address: _____________________

ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________

9. អា្យោារទុំនាក្់ទុំរង/ Correspondence Address*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែលូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃុំ/្ង្កាត់/

Commune/Sangkat: ________________ស្្ុក្/ខណឌ/ District/Khan: _____________សខតៃ/ម្រក្ុង/ Province/City: ____________ម្របសទ្/ Country: ____________
10. ទ ើអ្នកទាែទារសំណងជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាទេរកឬទទ?
Does The Claimant is a US person(1)?*
ិ
(1)រុគ្គលអាទេរកគ្
ិ ឺជាអ្នកមានសញ្ញា ិអាទេរក
ិ ឬក៏អ្នកដដ្លបានមានការទាក់ទងសហរដ្ឋអាទេរកដ្ូ
ិ ចជា ទើកដនែងកំទ
ទសេងៗទទៀ ។

បាទ/ចាស

ទទ No

ើ ទៅសហរដ្ឋអាទេរក
ិ ឬ អាសយដ្ឋឋនទៅសហរដ្ឋអាទេរក
ិ ឬ ទលខធនាគារសហរដ្ឋអាទេរក
ិ ឬ ទលខទូរស័ពទសហរដ្ឋអាទេរក
ិ និង

A US Person is either a citizen of the of the United States of America or could be someone with a US Indicia such as US place of birth, OR a US address, OR a US bank account, OR a US telephone
number, and so on.

C-

ព្័ត៌ារមែលទាក់ទងនិងការរលាក / INFORMATION RELATED TO BURN

1. ទ អ្
ើ នកកំពុងទាេទារសំ

ងទៅទលកា
ើ ររលាកកប្េិ ទរ
ើ ុនាាន? Which degree of burn are you claiming for?

ការរលាកកប្េិ ទើ២/Second Degree Burns*

ការរលាកកប្េិ ទើ៣/Third Degree Burns*

2. ទ ើដសនកណាេួយននរាងកាយររស់អ្នកប្ ូវបានធានាប្ ូវបានរលាក? Which part of your boby was burns? ________________________________________
3. េូលទហ ុននទប្គាោះថ្ននក់ Cause of accident*:_________________________________________________________________________
4. a) កាលររទចេ
ិ ទទប្គាោះថ្ននក់ Accident Date*:(នងៃ/ដខ/ឆ្ន)ំ (DD/MM/YYYY) _____/______/______
3.
b) ទពលទវលា Time: ____:_______

ប្ពឹក am

លាៃច pm

5. ទើតង
ំ ននទប្គាោះថ្ននក់ Place of accident*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែលូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃុំ/្ង្កាត់/ Commune/Sangkat:
________________ស្្ុក្/ខណឌ/ District/Khan: _____________សខតៃ/ម្រក្ុង/ Province/City: ____________ម្របសទ្/ Country: ____________

6. កាលររទចេ
ំ (DD/MM/YYYY)
ិ ទការពិទប្គាោះដ្ំរូង Date of First Consultation* ________________________ (នងៃ/ដខ/ឆ្ន)
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7. ទ អ្
ើ នករចចុរបននប្ ូវបានកំ

់ឲ្យសូមរ សយកចំ
រ ើយមួយ Are you currently confined any of the following(Select one of them)* :
ើ

ទៅទលើដប្គ្ Bed-Ridden

ជិោះរទទោះ Wheel Chair Bound

អាចរ្វើច នាបានទដ្ឋយមានជំនួយ Able to Movement with Aids

អាចរ្វើច នាបានទដ្ឋយគាានជំនួយ Able to Movement without Aids
D-

ការអោះអាងរិងការអរញ្ញាត / DECLARATION AND AUTHORIZATION

ខ្ុំ/ទយង
ើ ខ្ុំទសនើសុំនិងសតល់សិទធិដ្ល់ ទអ្ អាយ ទអ្ (ទខេរូឌា) ឡាយហវ៍ អ្ុន
ិ សួទរន េ.ក (“ទអ្អាយទអ្”) ទដ្ើេបស
ើ តល់ប្បាក់អ្ ប្ថ រទោជន៍នង
ិ ប្បាក់ប្ ូវបានរងវិលសងទដ្ឋយ ទអ្អាយទអ្ ទៅ
កនុងគ្ នធ
ើ នាគារររស់ខុ ំ្/ទយង
ើ ខ្ុំតេព័ ៌មានលេអិ ននគ្ នធ
ើ នាគារដដ្លសតលទ់ អាយ។
I/We hereby request and authorize AIA (Cambodia) Life Insurance Plc (“AIA”) to credit any benefit payouts and moneys refunded by AIA to the bank
account details provided.
ខ្ុំ/ទយង
ើ ខ្ុំ សូេអ្ោះអាងថ្ន រាល់ចទេែើយដដ្លបានសតល់គ្ព
ឺ ិ ប្បាកដ្ និងទពញទលញទដ្ឋយទោងតេការដ្ឹងឮ និងភាពទជឿជាក់ររស់ ខ្ុ/ំ ទយង
ើ ខ្ុំ។
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of my/our knowledge and belief.
ខ្ុំ ដ្ូចមានចុោះហ ថទលខាខាងទប្កាេ យល់ថ្នការទស្ើទំរង់ទនោះ េន
ច យ ទអ្ អាយ ទអ្ (ទខេរូឌា) ឡាយហវ៍ អ្ុន
ិ រទងកើ កា ពវកច
ិ ឲ្
ិ សួទរន េ.ក ទនាោះទទ។ ទអ្អាយទអ្ រកាសិទធិប្គ្រ់ោងទៅកនុង
ការវាយ នេែ ឬ*អ្នុវ តសកេាភាពសេប្សរេួយនាទពលចាំបាច់។

I undersigned, understand the delivery of this form is in no way an admission of AIA (Cambodia) Life Insurance Plc. AIA reserves full rights for the
appropriate evaluation or action where necessary.
ខ្ុំ/ទយង
ើ ខ្ុំ ដ្ូចមានចុោះហ ថទលខាខាងទប្កាេ ទៅទនោះសូេអ្នុញ្ញា ឱ្យអ្ងគភាព ស្ថថរ័ន ឬ រូរវនត័ រុគ្គល ណាេួយ ដដ្លមានឯកស្ថរ ឬ ចំទ
ភាព ឬ ការពាបាល ឬ ការដ

ោះដ្ឹងណាេួយ អ្ំពស
តិ ុខ
ើ ុខភាព ឬ ប្រវ ស

នាំ ររស់អ្នកប្ ូវបានធានា ដដ្លធាែរ់មាន ឬ អាចនង
ំ
ងប្សរចារ់ នូវព័ ៌មានទាំងទនាោះ។
ឹ ពទិ ប្គាោះរនាទរ់េកទទៀ ឲ្យដចកចាយជូន ទអ្អាយទអ្ ឬ ណា
I/We, the undersigned(s) hereby irrevocably authorize any organization, institution, or individual that has any records or knowledge of insured health and
medical history or treatment or advice and that has been or may hereafter be consulted to disclose to AIA or its representative such information.
ខ្ុំ/ទយង
ែ
ទអ្អាយទអ្ ប្រេូលបាន ឬ កាន់ការ់ (េន
ើ ខ្ុំ យល់ដ្ឹង នង
ិ យល់ប្ពេថ្ន រាល់ព័ ៌មានផ្ទទល់ខួ នដដ្ល
ិ ថ្នមានទៅកនុងពាកយទសនស
ើ ុំទនោះ ឬ ទទួលបានតេរយៈ ណាេួយ) អាចនង
ឹ

រកាទុក ទប្រប្ើ បាស់ នង
ធ េួយ ទអ្អាយទអ្ ឬ ភាគ្ដើ ដ្លបានទប្ជើសទរសណាេួ
យ (ទៅកនុង ឬ ទប្ៅប្ពោះ
ិ ដចកចាយ ទដ្ឋយ ទអ្អាយទអ្ ចំទពាោះរូរវនត័ រុគ្គល/ស្ថថរ័ន ដដ្លទាក់ទង នង
ិ ពាក់ព័នជា
ើ
រាជាណាចប្កកេពុជា រួេមានប្កុេហុនធានារារ់រង និងប្កុេហុនអ្ទងក ទលើការទាេទារសំ

ង និងសមាគ្េ/សហព័នធននវ ិស័យទនោះ) កនុងទគាលរំ

ទសវារនត ននសលិ សលហរិ ញ្ាវ ុ ថ និងទសវាទនោះ និងទដ្ើេបទា
ើ ក់ទងជាេួយខ្ុំ/ទយង
ើ ខ្ុំ កនុងទគាលរំ
ព័ ៌មានផ្ទទល់ខួនដដ្ល
ែ
អាអាយទអ្ កាន់ការ់ ទហយ
ើ ដដ្លទាក់ទងនឹងខ្ុ/ំ ទយង
ើ ខ្ុំ ។

ងរញ្ជូ នពាកយទសនើសុំទនោះ និងសតល់ជូន

ងដ្ដដ្លទនោះ។ ខ្ុ/ំ ទយង
ើ ខ្ុំ យល់ថ្ន ខ្ុ/ំ ទយង
ើ ខ្ុំ មានសិទធិទេើល នង
ិ ទសនើសុំដកដប្ររាល់

I/We understand and agree that any personal information collected or held by AIA (whether contained in this application or otherwise
obtained) may be held, used and disclosed by AIA to individuals/organization related to and associated with AIA or any selected third
party (within or outside of Cambodia, including reinsurance and claims investigation companies and industry associations/ federations) for processing this
claim and providing subsequent service for this and other financial products and service and to communicate with me/us for such purposes. I/We
understand that I/We have a right to obtain access to and to request correction of any personal information held by AIA concerning me/us.

ហតថសេខាអនក្ទាមទារ្ុំណង / Signature of Claimant *: ________________
ស្មោះ / Name*:___________________________
កាេបរ ិសចេទ(ន្តងៃ/ផខ/ឆ្នុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: ________________________

ហតថសេខាទីម្របឹក្ាផែរការជីវ ិត / Signature of LP*: __________________
ស្មោះ / Name*: ________________________
កាេបរ ិសចេទ(ន្តងៃ/ផខ/ឆ្នុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: _____________________
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