ពាក្យស្នើរ្ុំទាមទារ្ុំណងជមងឺធ្ងន់ធ្ងរ
CLAIM FORM FOR CRITICAL ILLNESS

*ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច់ / Mandatory Field

សេខបណណ្នារ៉ា ប់រង / Policy Number *:
ក្ូដទីប្បឹក្ាផែនការជីវ ិត / LP Code*: _________/_______________

ស្មោះទីប្បឹក្ាផែនការជីវ ិត / LP Name*: ____________________________________

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

ព្័ត៌មានរប្់អ្នក្ប្តូវបានធានា / INFORMATION OF INSURED

1. ស្មោះអ្នក្ប្តូវបានធានា / Name of Insured*:__________________________

2. a) សេទ / Gender*

ប្បុ្/ Male

ស្្ី / Female

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

3. សេខអ្តត្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដន/្ុំបប្តក្ុំសណើតរប្់អ្ក្
ន ទាមទារ្ុំណង

4. សេខទូរ្័ព្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________

ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________

5. អា្យដ្ឋានអ្ីសម៉ាេ / Email Address: ______________________________

6. អា្យដ្ឋានទុំនាក្់ទុំនង / Correspondence Address*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែលូវ / Street: _________េូមិ / Village: ___________ ឃុំ/្ង្កាត់ /
Commune/Sangkat: ________________ស្្ុក្/ខណឌ / District/Khan: _____________សខតត/ប្ក្ុង / Province/City: ____________ប្បសទ្ / Country: ____________
B-

ព្័ត៌មានរប្់អ្នកទាមទារសំណង / INFORMATION OF CLAIMANT

2. ព័ត៌មានអ្ុំព្ីគណនីធ្នាគារប្់អ្ក
ន ទាមទារសំណង្ុំរប់សធ្វើការទទួល្ុំណង/
Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*:

1. អ្នកទាមទារសំណងនិងអ្នក្ប្តូវបានធានាគឺជាមន្សផតមានក្់?
Claimant and Insured is the same person?*:

បាទ/ចាស/Yes

a) ស្មោះធ្នាគារ / Bank Name*: ________________

ទទ/No b) ស្មោះមាា្់គណនី / Bank Account Owner Name*: ______________
c) សេខគណនីធ្នាគារ / Bank account number*: __________________
d) ប្បសេទសាច់ប្បាក្់គណនី / Currency Type*: ___________________

3. ស្មោះអ្នក្ទាមទារ្ុំណង / Name of Claimant*: ____________________

4. a) សេទ / Gender*

ប្បុ្/ Male

ស្្ី / Female

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

5. ទុំនាក្់ទុំនងរវាងអ្នក្ទាមទារ្ុំណងនិងអ្នក្ប្តូវបានធានា / Relationship between Claimant and Insured*:______________________________________
6. សេខអ្តត្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដន/្ុំបប្តក្ុំសណើតរប្់អ្ក្
ន ទាមទារ្ុំណង
ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________

7. សេខទូរ្័ព្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________

8. អា្យដ្ឋានអ្ីផមេ / Email Address: _____________________

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

Commune/Sangkat: ________________ស្្ុក្/ខណឌ/ District/Khan: _____________សខតត/ប្ក្ុង/ Province/City: ____________ប្បសទ្/ Country: ____________
C-

ព្័ត៌មានអ្ំពីជំងឺធ្ន
ង ់ធ្ងរ / INFORMATION RELATED TO CRITICAL ILLNESS

1.

ស្មោះជុំងឺធ្ន
ង ់ធ្ងរផដេអ្នក្ទាមទារ្្
ុំ ុំណង/ Name of the Critical Illness you are claiming for*:____________________________________

2.

ព្ិព្ណ៌នាអ្ុំព្ីសរគ្ញ្ញាព្ីថ្ងងចាប់សែតើម / Describe the symptoms from date of onset*: __________________________________________________

3.

កាេបរ ិសចេទការព្ិសប្គាោះសេើក្ទីមួយ / Date of first consultation*: ______________________________________________________________________

4.

សតើអ្នក្មានសរគ្ញ្ញាសនោះអ្្់រយៈសព្េប៉ានាមនស

យ
ើ (្ូមសមត្តតបញ្ញ
ា ក្់ឲ្យបានចា្់ សបើអាចសៅរួច) / How long have you been having these signs and

symptoms? (Please indicate exact date if possible)*: ______________________________________________________________________
D-

ក្ុំណត់ប្ត្តការព្ិសប្គាោះ្ខភាព្/ការសានក្់សៅមនទីរសព្ទយ / RECORD OF MEDICAL CONSULTATION / HOSPITALIZATION
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កាេបរ ិសចេទ(ថ្ងង/ផខ/ឆ្នុំ)

ស្មោះសវជាបណិឌ ត/មនទីរសព្ទយ/គលីនិក្

ស

តែេថ្នការព្ិសប្គាោះ

Date(dd/mm/yyyyy)*

Name of Doctor/Hospital / Clinic*

Reason for consultation*

អា្យដ្ឋាន
address*

1. ្ូមសមត្តតបុំសព្ញចសនាលោះខាងសប្កាម អ្ុំព្ីព្័ត៌មានេមអិតថ្នសវជាបណិឌ ត ឬ អ្នក្ ឯក្សទ្ ផដេអ្នក្បានព្ិសប្គាោះជាមួយទាក្់ទងសៅនឹងជុំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងជុំងឺសែសងសទៀតផដេរួមមាន
ការទទួេឲ្យសានក្់សៅមនទីរសព្ទយ។ Please give below, details of any other doctor(s) or specialist(s) you have consulted in connection with this illness and other

illness including hospital admission*.
2. សតើអ្នក្មានជុំងឺ/បញ្ញ
ា សែសងសទៀត មនសព្េសក្ើតជុំងឺធ្ងន់ធ្ងរសនោះឬសទ? ប្ប្ិនសបើ “មាន” ្ូមសមត្តតែដេ់ព្័ត៌មានេមអិត។

មាន/ Yes

គាមន / No

Are there any other illness / complaints suffered by you, prior to this critical illness? If “Yes”, please give full details*.
_____________________________________________________________________________________________________________________
E-

ការអ្ោះអាង និងការអ្នញ្ញាត / DECLARATION AND AUTHORIZATION

ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ្ូមអ្ោះអាងថា រេ់ចសមលើយផដេបានែតេ់គឺព្ិតប្បាក្ដ និងសព្ញសេញសដ្ឋយសោងត្តមការដឹងឮ និងភាព្សជឿជាក្់រប្់ខុំ។
្
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of my/our knowledge and belief.
ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ដូចមានចោះ

តថសេខាខាងសប្កាម យេ់ថាការសែ្ើទុំរង់សនោះ មិនបសងាើតកាតព្វក្ិចាឲ្យ សអ្ អាយ សអ្ (សខមបូឌា) ឡាយ

អាយ សអ្ សខមបូឌា”) ទទួេយក្ការទាមទាររប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ ស
ឌាស

វ៍ អ្ិន្ួសរន ម.ក្ (តសៅសនោះប្តូវសៅថា “សអ្

យ
ើ ការបង់ប្បាក្់ការទាមទារសនោះ មិនប្តូវបានចាត់ទក្ថាជាការទទួេយក្ចងសប្កាយរប្់ សអ្ អាយ សអ្ សខមបូ

ើយ ចុំសពាការទាមទារសនោះ និងរេ់ការទាមទារបផនថមផដេអាចសក្ើតស

ើង ស

ើយ សអ្អាយសអ្ រក្ា្ិទិប្ធ គប់ោ៉ាងសៅក្នងការវាយតថ្មល ឬ អ្នវតតអ្ុំសព្ើដ៏្មស្្បមួយនា

សព្េចាុំបាច់។
I/We undersigned, understand the a c c e p t a n c e of this form is in no way an admission of AIA (Cambodia) Life Insurance Plc (“AIA Cambodia”) liability of
my/our claim and agree that payment of this claim shall not be construed as final admission of AIA liability of this and any further claims arising and AIA
reserves full rights for the appropriate evaluation or action where necessary.
ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ដូចមានចោះ តថសេខាខាងសប្កាម តសៅសនោះ្ូមអ្នញ្ញាតអ្ងគភាព្ សាថប័ន ឬ រូបវ័នតបគគេ ណាមួយ ផដេមានឯក្សារ ឬ ចុំសណោះដឹងណាមួយ អ្ុំព្ី្ខភាព្ ឬ
ប្បវតតិ្ខភាព្ ឬ ការព្ាបាេ ឬ ការផណនាុំ រប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ និងផដេធាលប់មាន ឬ អាចនឹងព្ិសប្គាោះបនាទប់មក្សទៀត ឲ្យផចក្ចាយជូន សអ្ អាយ សអ្ ឬ តុំណាងស្្បចាប់
នូវព្័ត៌មានទាុំងសនាោះ។
I/We, the undersigned(s) hereby irrevocably authorize any organization, institution, or individual that has any records or knowledge of my/our health and
medical history or treatment or advise and that has been or may hereafter be consulted to disclose to AIA or its representative such information.
ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ យេ់ដឹង និងយេ់ប្ព្មថា រេ់ព្័ត៌មានផ្ទទេ់ខនផដេ
សអ្ អាយ សអ្ ប្បមូេបាន ឬ កាន់កាប់ (មិនថាមានសៅក្នងពាក្យស្នើ្ុំសនោះ ឬ ទទួេបានត្តមរយៈ ណា
ួល

មួយ) អាចនឹងរក្ា សប្បើប្បា្់ និងផចក្ចាយ សដ្ឋយ សអ្ អាយ សអ្ ចុំសពាោះរូបវ័នតបគគេ/សាថប័ន ផដេទាក្់ទង និងពាក្់ព្័នជា
ធ មួយ សអ្ អាយ សអ្ ឬ ភាគីផដេបានសប្ជើ្សរើ្
ណាមួយ (សៅក្នង ឬ សប្ៅប្ព្ោះរជាណាចប្ក្ក្មពជា រួមមានប្ក្ុម

នធានារ៉ា ប់រង និងប្ក្ុម

សគាេបុំណងបញ្ាូ នពាក្យស្នើ្ុំសនោះ និងែតេ់ជូនស្វាបនត ថ្នែេិតែេ

នអ្សងាតសេើការទាមទារ្ុំណង និង្មាគម/្

ព្័នធថ្នវិ្័យសនោះ) ក្នង

ិរញ្ាវតថ និងស្វាសនោះ និងសដើមបីទាក្់ទងជាមួយខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ក្នងសគាេបុំណងដផដេសនោះ។ ខ្ុំ/

សយើងខ្ុំ យេ់ថា ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ មាន្ិទិសធ មើេ និងស្ន្
ើ ុំផក្ផប្បរេ់ព្័ត៌មានផ្ទទេ់ខនផដេ
សអ្អាយ សអ្ សខមបូឌា កាន់កាប់ ស
ួល

ើយផដេទាក្់ទងនឹងខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ។

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/ institution 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 the purpose of processing this application 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.
ការអ្នញ្ញាតសនោះប្តូវចងអ្នក្្នង និងអ្នក្ចាត់ត្តង
ុំ និងប្តូវមាន្ព្េភាព្រ ូត សបើសទាោះបីជាខ្ុំទទួេមរណភាព្ ឬ បាត់បង់្មតថភាព្។ ចាប់ចមលងថ្នការអ្នញ្ញាតសនោះ
ប្តូវចាត់ទក្ថាមាន្ព្េភាព្ និងយក្ជាការដូចចាប់សដើមផដរ ស

យ
ើ អាចយក្មក្សប្បើប្បា្់សៅក្នងការទាមទារ្ុំណងសប្កាយៗរប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ។

This authorization shall bind my/our successors and assignees and remain valid notwithstanding my/our death or incapacity in so far as legally possible. A
photocopy of this authorization or claim form shall be as valid as the original and can be used for my/our further claims.

តថសេខាអ្នក្ទាមទារ្ុំណង / Signature of Claimant *: ________________
ស្មោះ / Name*:___________________________
កាេបរ ិសចេទ(ថ្ងង/ផខ/ឆ្នុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: _________________________

តថសេខាទីប្បឹក្ាផែនការជីវ ិត / Signature of LP*: ___________________
ស្មោះ / Name*: _________________________
កាេបរ ិសចេទ(ថ្ងង/ផខ/ឆ្នុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: ______________________
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