
   Page 1 of 2 
 

  

 

ពាក្យស្នើរ  ្ុំទាមទារ ុ្ំណងមរណភាព  
CLAIM FORM FOR DEATH                           *ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច់/ Mandatory fields 
សេខបណណ្ន្យារ៉ាប់រង/ Policy Number *  

 

កូ្ដទីប្បឹក្ាផែន្យការជីវតិ/ LP Code)*  _________/____________    ស ម្ ោះទីប្បឹក្ាផែន្យការជីវតិ/ LP Name*: ____________________________________  

សេខទូរ្ព័ទចេ័តរប្់ទីប្បឹក្ាផែន្យការជីវតិ/ LP Mobile No.*: ___________________________________________ 
A- ព័ត៌មាន្យរប្់អ្នក្ប្តវូបាន្យធានា / INFORMATION OF INSURED (DECEASED) 

ស ម្ ោះអ្នក្ប្តូវបាន្យធានា / Name of Insured*:__________________________ 

____________________________________________________________ 

2. a) សេទ / Gender*              ប្បុ្/ Male            ស្្/ី Female       
    b) ថ្ងៃផខឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត/ Date of Birth*:(dd/mm/yyyy) ______________________ 

3. កាេបរសិចេទស្វើការច ងសប្កាយ / The date of last working day* (ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) 
(dd/mm/yyyy)  ________________ 

4. ម ខរបរសៅសពេទទួេមរណភាព / Occupation at time of death*: 

    _____________________________ 

5. a) ស ម្ ោះនិ្យសោជក្ / Name of employer*:__________________________ 
    b) សេខទូរ្ព័ទនិ្យសោជក្/ Contact No of employer*:__________________ 

_______________________________________ 

6. អា្យដ្ឋា ន្យនិ្យសោជក្ / Address of employer at time of death*: 

______________________________________________________ 

7. ស្ថា ន្យភាពប្រួស្ថររប្អ់្នក្ស្ថា ប់សៅសពេទទួេមរណភាព/ Deceased’s marital status at the time of Death*          សរៀបការ/ Married              សៅេីវ/ Single 
8. សតើអ្នក្ស្ថា ប់មាន្យមរតក្ស្ថ្ន៍្យសទ? / Did the Deceased leave a Will*?                                                     មាន្យ (Yes)                    គ្មម ន្យ (No) 
9. a) កាេបរសិចេទសពេសវលា ទទួលមរណភាព/ Date & Time of Death* (ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) (dd/mm/yyyy)________________,សមា៉ាង/ នាទី(hr/mn)*_______________ 
    b) ទីតុំងទទួេមរណភាព/ Place of Death*: ______________________________________________________________________________ 
    c) មូេសេត មរណភាព / Cause of Death*: ______________________________________________ 

10. (a) បុំសពញក្ន ងក្រណីមរណភាពបណ្តា េមក្ពី/ To be completed the Death caused by*:      
              សប្គ្មោះថ្នន ក់្ចៃដន្ត្រ / Accident                          ជំងឺឬចាសជ់រា/ Disease or Natural                              អ្តាឃាតឬសំលាប់ខ្លួ្ / Suicide 

 (b) ពិពណ៌នាេមអិតអ្ុំពីប្ពឹតាិការណ៍ សក្ើតស ើងតមរូបភាពណ្ត និ្យងអ្នក្ស្ថា ប់ក្ុំព ងស្វើអ្វីនាសពេសនាោះ / Details of accident/event, how it happened and what was 
the Insured doing at the time*:_____________________________________________________________________________ 

11. (a) សតើសពេណ្តផដេអ្នក្ស្ថា ប់តអូញផតអរជាសេើក្ដុំបូងឬ បង្ហា ញពីជុំងឺច ងសប្កាយរប្់គ្មត់សៅអ្នក្សែេង? / When did the Deceased first complain of, or give others 
indications about the last illness?* (ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) (dd/mm/yyyy) ______________________________ 

(b) សតើសពេណ្តផដេអ្នក្ស្ថា ប់បាន្យពិសប្គ្មោះជាសេើក្ដុំបូងជាមួយប្រូសពទយអ្ុំពីជុំងឺច ងសប្កាយរប្់គ្មត់? / When did the Deceased first consult a doctor(s) for the  
last illness?* (ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) (dd/mm/yyyy)_____________________________ 

12. សតើមាន្យបាន្យស្ ើបអ្សងេតឬស្វើសកា្េយវច័ិចយសេើស្ថក្្ពសទ? ប្ប្និ្យសបើ“មាន្យ”្ូមសមតា ែដេ់ចាប់ចមាងវញិ្ញា បន្យបប្តថ្ន្យស្ចក្ាី្សប្មច ឬ េទធែេ។ 
Was an inquest or post-mortem examination held on the body?* If “Yes”, please furnish certified copy of verdict or findings*.           មាន្យ/ Yes         គ្មម ន្យ/ No 

B- ព័ត៌មាន្យរប្់អ្នក្ទាមទារ ុ្ំណង / INFORMATION OF CLAIMANT* 

1. ស ម្ ោះអ្នកទាមទារសំណង/ Name of Claimant*:  ______________________ 2. a) សេទ / Gender*:            ប្បុ្  / Male         ស្្ី / Female 
 b) ថ្ងៃផខឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date of Birth(dd/mm/yyyy)*:________________ 

3. សេខអ្តា្ញ្ញា ណប័ណណ/េខិិតឆ្ាងផដន្យ/្ុំប ប្តក្ុំសណើ តរប្់អ្នក្ទាមទារ
្ុំណង 
ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

4. សេខទូរ្ព័ទចេ័ត / Mobile No*: _________________________ 
5. អា្យដ្ឋា ន្យអ្ ីផមេ / Email address: ___________________________ 

6. ទុំនាក់្ទុំន្យងជាមួយអ្នក្ស្ថា ប់ / Relationship with the Deceased*:___________ 
7. អា្យដ្ឋា ន្យទុំនាក់្ទុំន្យង/ Correspondence Address*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែាូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃ ុំ/្ង្ហេ ត់/ 
Commune/Sangkat: _______________ស្្ុក្/ខណឌ / District/Khan: _____________សខតា/ប្ក្ងុ/ Province/City: ____________ប្បសទ្/ Country: 

__________________ 
 

 

8. ត ើអ្នកទាមទារសំណងជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាតេរកិឬតេ? Does The Claimant is a US person(1)?*                      បាេ/ចាស               តេ No    

(1) រុគ្គលអាតេរកិគឺ្ជាអ្នកមានសញ្ញា  ិអាតេរកិ ឬក៏អ្នកដដ្លបានមានការទាក់េងសហរដ្ឋអាតេរកិដូ្ចជា េើកដនែងកំត ើ  តៅសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ អាសយដ្ឋឋ នតៅសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ តលខធនាគារសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ តលខេូរស័ពទសហរដ្ឋអាតេរកិ និងតសេ
ងៗតេៀ ។ 
(1) 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. 
9. ព័ត៌មាន្យអ្ុំពីរណនី្យ្នាគ្មរប្់អ្នកទាមទារសំណង្ុំរប់ស្វើការទទួល្ុំណង/ Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*: 
a) ស ម្ ោះ្នាគ្មរ / Bank Name*: ________________                                             b) ស ម្ ោះមាច ្់រណនី្យ / Bank Account Owner Name*: ______________ 
c) សេខរណនី្យ្នាគ្មរ / Bank account number*: __________________              d) ប្បសេទស្ថច់ប្បាក់្រណនី្យ / Currency Type*: ___________________ 
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C- ការអ្ោះអាង និ្យងការអ្ន្យ ញ្ញា ត DECLARATION AND AUTHORIZATION 
ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ្មូអ្ោះអាងថ្ន រេ់ចសមាើយផដេបាន្យែាេ់រឺពិតប្បាក្ដ និ្យងសពញសេញសដ្ឋយសោងតមការដឹងឮ និ្យងភាពសជឿជាក់្រប្់ខ្ ុំ។ 
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of my/our knowledge and belief. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ដូចមាន្យច ោះេតាសេខាខាងសប្កាម យេ់ថ្នការសែ្ើទុំរង់សន្យោះ មិន្យបសងេើតកាតពវកិ្ចចឲ្យ សអ្ អាយ សអ្ (សខមបូឌា) ឡាយេវ៍ អ្ ិន្យ្ួសរន្យ ម.ក្ (តសៅសន្យោះប្តូវសៅថ្ន “សអ្អាយសអ្”) ទទួេយក្ការទាមទាររប្់ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ សេើយ
ការបង់ប្បាក់្ការទាមទារសន្យោះ មិន្យប្តូវបាន្យចាត់ទ ក្ថ្នជាការទទួេយក្ច ងសប្កាយរប្ ់សអ្អាយសអ្ សខមបូឌា ស ើយ ចុំសពាោះការទាមទារសន្យោះ និ្យងរេ់ការទាមទារបផន្យាមផដេអាចសក្ើតស ើង សេើយ សអ្អាយសអ្ រក្ា្ិទធិប្រប់ោ៉ាង
សៅក្ន ងការវាយតថ្មា ឬ អ្ន្យ វតាអ្ុំសពើដ៏្មស្្បមួយនាសពេចាុំបាច់។  
I/We undersigned, understand the delivery of this form is in no way an admission of AIA (Cambodia) Life Insurance Plc (hereinafter refers to ”AIA”) 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. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ដូចមាន្យច ោះេតាសេខាខាងសប្កាម តសៅសន្យោះ្ូមអ្ន្យ ញ្ញា តអ្ងគភាព ស្ថា ប័ន្យ ឬ រូបវន័្យាប រគេ ណ្តមួយ ផដេមាន្យឯក្ស្ថរ ឬ ចុំសណោះដឹងណ្តមួយ អ្ុំពី្ ខភាព ឬ ប្បវតាិ្ ខភាព ឬ ការពាបាេ ឬ ការផណនាុំ រប្់ខ្ ុំ/
សយើងខ្ ុំ និ្យងផដេធាា ប់មាន្យ ឬ អាចនឹ្យងពិសប្គ្មោះបនាទ ប់មក្សទៀត ឲ្យផចក្ចាយជូន្យ សអ្អាយសអ្ ឬ តុំណ្តងស្្បចាប់ នូ្យវព័ត៌មាន្យទាុំងសនាោះ។ 
 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. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ យេ់ដឹង និ្យងយេ់ប្ពមថ្ន រេព័់ត៌មាន្យផ្ទទ េ់ខាួន្យផដេ សអ្អាយសអ្ ប្បមូេបាន្យ ឬ កាន់្យកាប់ (មិន្យថ្នមាន្យសៅក្ន ងពាក្យស្នើ្  ុំសន្យោះ ឬ ទទួេបាន្យតមរយៈ ណ្តមួយ) អាចនឹ្យងរក្ា សប្បើប្បា្់ និ្យងផចក្ចាយ សដ្ឋយ សអ្
អាយសអ្ ចុំសពាោះរូបវន័្យាប រគេ/ស្ថា ប័ន្យ ផដេទាក់្ទង និ្យងពាក់្ព័ន្យធជាមួយ សអ្អាយសអ្ ឬ ភារីផដេបាន្យសប្ជើ្សរ ើ្ ណ្តមួយ (សៅក្ន ង ឬ សប្ៅប្ពោះរជាណ្តចប្ក្ក្មព ជា រួមមាន្យប្ក្ុមេ  ន្យធានារ៉ាប់រង និ្យងប្ក្ុមេ  ន្យអ្សងេតសេើការទាមទារ
្ុំណង និ្យង្មារម/្េព័ន្យធថ្ន្យវ ិ្ ័យសន្យោះ) ក្ន ងសគ្មេបុំណងបញ្ជូ ន្យពាក្យស្នើ្ ុំសន្យោះ និ្យងែាេ់ជូន្យស្វាបន្យា ថ្ន្យែេិតែេេិរញ្ាវតា  និ្យងស្វាសន្យោះ និ្យងសដើមបីទាក់្ទងជាមួយខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ក្ន ងសគ្មេបុំណងដផដេសន្យោះ។ ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ 
យេ់ថ្ន ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ មាន្យ្ិទធិសមើេ និ្យងស្នើ្  ុំផក្ផប្បរេ់ព័ត៌មាន្យផ្ទទ េ់ខាួន្យផដេ អាអាយសអ្ កាន់្យកាប់ សេើយផដេទាក់្ទងនឹ្យងខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ។ 
 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 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. 

ការអ្ន្យ ញ្ញា តសន្យោះប្តូវចងអ្នក្្នង និ្យងអ្នក្ចាត់តុំង និ្យងប្តូវមាន្យ្ ពេភាពរេូត សបើសទាោះបីជាខ្ ុំទទួេមរណភាព ឬ បាត់បង់្មតាភាព។ ចាប់ចមាងថ្ន្យការអ្ន្យ ញ្ញា តសន្យោះ ប្តូវចាត់ទ ក្ថ្នមាន្យ្ ពេភាព និ្យងយក្ជាការដូចចាប់
សដើមផដរ សេើយអាចយក្មក្សប្បើប្បា្់សៅក្ន ងការទាមទារ្ុំណងសប្កាយៗរប្់ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ។ 
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. 
 

                                                                                                                                                                                                                             

Please enter details of the additional beneficiaries below: 

 

ព័ត៌មាន្យរប្់អ្នក្ទាមទារ ុ្ំណង / INFORMATION OF CLAIMANT #2* or BENEFICIARY #2 

1. ស ម្ ោះអ្នកទាមទារសំណង/ Name of Claimant*:  ______________________ 2. a) សេទ / Gender*:            ប្បុ្  / Male         ស្្ី / Female 
 b) ថ្ងៃផខឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date of Birth(dd/mm/yyyy)*:________________ 

3. សេខអ្តា្ញ្ញា ណប័ណណ/េខិិតឆ្ាងផដន្យ/្ុំប ប្តក្ុំសណើ តរប្់អ្នក្ទាមទារ
្ុំណង 
ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

4. សេខទូរ្ព័ទចេ័ត / Mobile No*: _________________________ 
5. អា្យដ្ឋា ន្យអ្ ីផមេ / Email address: ___________________________ 

6. ទុំនាក់្ទុំន្យងជាមួយអ្នក្ស្ថា ប់ / Relationship with the Deceased*:___________ 
7. អា្យដ្ឋា ន្យទុំនាក់្ទុំន្យង/ Correspondence Address*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែាូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃ ុំ/្ង្ហេ ត់/ 
Commune/Sangkat: _______________ស្្ុក្/ខណឌ / District/Khan: _____________សខតា/ប្ក្ងុ/ Province/City: ____________ប្បសទ្/ Country: 

__________________ 
 

 

8. ត ើអ្នកទាមទារសំណងជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាតេរកិឬតេ? Does The Claimant is a US person(1)?*                      បាេ/ចាស               តេ No    

(1) រុគ្គលអាតេរកិគឺ្ជាអ្នកមានសញ្ញា  ិអាតេរកិ ឬក៏អ្នកដដ្លបានមានការទាក់េងសហរដ្ឋអាតេរកិដូ្ចជា េើកដនែងកំត ើ  តៅសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ អាសយដ្ឋឋ នតៅសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ តលខធនាគារសហរដ្ឋអាតេរកិ ឬ តលខេូរស័ពទសហរដ្ឋអាតេរកិ និងតសេ
ងៗតេៀ ។ 
(1) 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. 
9. ព័ត៌មាន្យអ្ុំពីរណនី្យ្នាគ្មរប្់អ្នកទាមទារសំណង្ុំរប់ស្វើការទទួល្ុំណង/ Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*: 
b) ស ម្ ោះ្នាគ្មរ / Bank Name*: ________________                                             b) ស ម្ ោះមាច ្់រណនី្យ / Bank Account Owner Name*: ______________ 
c) សេខរណនី្យ្នាគ្មរ / Bank account number*: __________________              d) ប្បសេទស្ថច់ប្បាក់្រណនី្យ / Currency Type*: ___________________ 
 

េតាសេខាទីប្បឹក្ាផែន្យការជីវតិ / Signature of LP*: ______________________ 
ស ម្ ោះ / Name*: _________________________ 
កាេបរសិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: __________________________ 

េតាសេខាអ្នក្ទាមទារ្ុំណងទី១ / Signature of Claimant 1*: _________________ 

ស ម្ ោះ / Name*:___________________________ 
កាេបរសិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: __________________________ 

 

េតាសេខាអ្នក្ទាមទារ្ុំណងទី២ / Signature of Claimant 2*: ________________ 

ស ម្ ោះ / Name*:___________________________ 
កាេបរសិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: __________________________ 
 

 

េតាសេខាអ្នក្ទាមទារ្ុំណងទី៣ / Signature of Claimant 3*: _________________ 

ស ម្ ោះ / Name*:___________________________ 
កាេបរសិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: __________________________ 
 


