ពាក្យស្នើរ្ុំទាមទារ្ុំណងការបាត់បង់អវៈយវៈទាុំងស្្ុងនិងជាអចិន្ត្នៃយ៍
CLAIM FORM for TOTAL & PERMANENT DISMEMBERMENT (TPD)

*ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច់/ Mandatory Field

សេខបណណ្នារ៉ា ប់រង / Policy Number *
ក្ូដទីប្បឹក្ាផែនការជីវ ិត / LP Code* _________/____________

ស្មោះទីប្បឹក្ាផែនការជីវ ិត/ LP Name*: ____________________________________

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

ព្័ត៌មានរប្់អនក្ប្តូវបានធានា / INFORMATION OF INSURED

2. a) សេទ / Gender*

1. ស្មោះអនក្ប្តូវបានធានា / Name of Insured*: _____________________

ប្បុ្/ Male

ស្្ី/ Female

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

3. សេខអតៃ្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដន/្ុំបប្តក្ុំសណើតរប្់អក្
ន ទាមទារ

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

្ុំណង

5. អា្យដ្ឋានអីផមេ (Email Address): _____________________

ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________

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

(Commune/Sangkat) ________________ស្្ុក្/ខណឌ (District/Khan) _____________សខតៃ/ប្ក្ុង (Province/City) ____________ប្បសទ្ (Country) ____________
B-

ព្័ត៌មានរប្់អ្នកទាមទារសំណង / INFORMATION OF CLAIMANT
2. ព័ត៌មានអុំព្ីគណនីធនាគារប្់អ្ក
ន ទាមទារសំណង្ុំរប់សធវើការទទួល្ុំណង/

1. អ្នកទាមទារសំណងនិងអនក្ប្តូវបានធានាគឺជាមន្សផតមានក្់?

Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*:

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

a) ស្មោះធនាគារ / Bank Name*: ________________

b) ស្មោះមាា្់គណនី / Bank Account Owner Name*: ______________
c) សេខគណនីធនាគារ / Bank account number*: __________________

ទទ/No

d) ប្បសេទសាច់ប្បាក្់គណនី / Currency Type*: ___________________
4. a) សេទ / Gender*

3. ស្មោះអ្នកទាមទារសំណង / Name of

ប្បុ្/ Male

ស្្ី / Female

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

Claimant*:____________________

5. ទុំនាក្់ទុំនងរវាងអនក្ទាមទារ្ុំណងនិងអនក្ប្តូវបានធានា / Relationship between Claimant and Insured*: ______________________________________
6. សេខអតៃ្ញ្ញាណប័ណណ/េិខិតឆ្លងផដន/្ុំបប្តក្ុំសណើតរប្់អក្
ន ទាមទារ
្ុំណង

7. សេខទូរ្័ព្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________
8. អា្យដ្ឋានអីផមេ / Email Address: _____________________

ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________

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

Commune/Sangkat: ________________ ស្្ុក្/ខណឌ/ District/Khan: _____________ សខតៃ/ប្ក្ុង/ Province/City: ____________ ប្បសទ្/ Country: ____________
10. ទ ើអ្នកទាមទារសំណងជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាទេរកឬទទ?
Does The Claimant is a US person(1)?*
ិ
(1)

បាទ/ចាស

ទទ No

បគគេអាសមរិក្គឺជាអនក្មាន្ញ្ញាតិអាសមរិក្ ឬក្៏អនក្ផដេបានមានការទាក្់ទង្ហរដាអាសមរិក្ដូចជា ទីក្ផនលងក្ុំសណើតសៅ្ហរដាអាសមរិក្ ឬ អា្យដ្ឋានសៅ្ហរដាអាសមរិ

ក្ ឬ សេខធនាគារ្ហរដាអាសមរិក្ ឬ សេខទូរ្័ព្ទ្ហរដាអាសមរិក្ និងសែសងៗសទៀត។
(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.

C-

ព្័ត៌មានដែលទាក់ទងការបាត់បង់អវៈយវៈទាុំងស្្ុងនិងជាអចិន្ត្នៃយ៍ / INFORMATION RELATED TO TPD

1. ផែនក្ន្តនកាយ្មបទាផដេរបួ្ឬប្បសេទរបួ្ / Number of Parts of body injured or kind of injury*:
ផេនក្/ Eye(s): ____

ន្តដ/ Arm(s): ____

សជើង/ Leg(s): ____

សែសងៗ/ Other details:______________________________

3. a) ស្មោះអាជីវក្មមឬ និសោជក្បចាបបនន/ Name of current business or employer*:
2. a) សាានភាព្មខរបរបចាបបនន/ The current exact duties after TPD*:
___________________________________________________

b) ចុំណូេប្បចុំផខ/ Current monthly income*: ____________________

______________________________________________

b) អា្យដ្ឋានអាជីវក្មម ឬ និសោជក្បចាបបនន/ Address of current business or
employer* _____________________________________________
c) សេខទូរ្័ព្ទចេ័តអាជីវក្មមឬ និសោជក្បចាបបនន/ Phone No of current business or

employer*: _____________________________________________

4. a) មខរបរមនសព្េព្ិការភាព្/ Detail the exact duties before TPD*:

5. a) ស្មោះអាជីវក្មមឬ និសោជក្មនសព្េព្ិការភាព្/ Name of business or employer before

b) ចុំណូេប្បចុំផខមនសព្េព្ិការភាព្ / Monthly income before TPD*:

b) អា្យដ្ឋានអាជីវក្មម ឬ និសោជក្មនសព្េព្ិការភាព្/ Address of business or employer

_________________________________

before TPD*: ___________________________________________

6. កាេបរិសចេទសធវើការចងសប្កាយ (ប្ប្ិនសបើអក្
ន បចាបបននគាមនការង្ករ)?

7. កាេបរិសចេទចូេសធវើការវិញ (ប្ប្ិនសបើ “គាមន” ្ូមបញ្ញ
ា ក្់កាេបរិសចេទ សប្គាងនឹងប្តេប់

____________________________________________________

The date of last working day (if you are not currently employed)*?:
______________________________________________

TPD*: ____________________________________________

c) សេខទូរ្័ព្ទចេ័តអាជីវក្មមឬ និសោជក្មនសព្េព្ិការភាព្/ Phone No before TPD*:
_________________________________________

សៅសធវើការវិញ)/ Date you are returned to work (if “No”, please give expected date of
return)*: _______________________________________________
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8. សតើអនក្បចាបបននប្តូវបានក្ុំណត់ឲ្យ/ Are you currently confined to*:
សៅសេើផប្គ Bed-Ridden
ជិោះរសទោះ Wheel Chair Bound
អាចសធវើចេនាបានសដ្ឋយមានជុំនួយ Able to Movement with Aids
អាចសធវើចេនាបានសដ្ឋយគាមនជុំនួយ Able to Movement without Aids
D-

ប្ប្ិនសបើព្ិការភាព្បណ្ត
ៃ េមក្ព្ីសប្គាោះថ្ននក្់ / IF TPD WAS DUE TO ACCIDENT

1. កាេបរិសចេទ និងសព្េន្តនសប្គាោះថ្ននក្់ / Date and Time of Accident*.

2. a) សតើវាសក្ើតស

_________________________

________________________________________________________
b) សតើវាសក្ើតស

E-

ើងសៅក្ផនលង?/ Where did it happen?*:

ង
ើ សដ្ឋយរសបៀបណ្ត?/ How did it happen?*:

______________________________
ប្ប្ិនសបើព្ិការភាព្បណ្ត
ៃ េមក្ព្ីជុំងឺ / IF TPD WAS DUE TO ILLNESS

1. a) ជមៃឺផដេបណ្ត
ៃ េសអាយមានព្ិការភាព្ / The illness caused of TPD

2. a) កាេបរិសចេទសេចសចញសរគ្ញ្ញា / Date symptoms started*: ______________

happen*? : ________________________________________________

b) សរគ្ញ្ញាសនោះសេចសចញរយៈសព្េប៉ានាមនផខ មនសព្េអនក្ប្តូវបានធានាជួបព្ិសប្គាោះជា

b) ព្ិព្ណ៌នា្សងេបអុំព្ីសរគ្ញ្ញា / Describe the summary symptoms*:

សេើក្ទីមួយ / How many months had Insured been having these symptoms prior to the

_______________________________________________________
3. ស្មោះប្គូសព្ទយឬ មនទីរសព្ទយឬគលីនិក្ព្ិសប្គាោះដុំបូងអុំព្ីជុំងឺសនោះ/ The Name of

first consultation?*: ____________________________
4. ដុំបូនាមនប្គូសព្ទយបនាទប់ព្ីការព្ិសប្គាោះដុំបូង/ Doctor comment after first

doctor/ Hospital/ Clinic for the first consulted for this illness*:

consultation*: _________________________________________

___________________
5. ស្មោះ និងអា្យដ្ឋានប្គូសព្ទយប្បចុំរប្់អក្
ន និងសវជាបណិឌ តដន្តទសទៀតផដេអនក្បានព្ិសប្គាោះអុំព្ីភាព្មិនប្បប្ក្តីណ្តមួយសៅក្នងក្ុំ

ង12ផខចងសប្កាយ។ / Names and

addresses of your regular doctors / Hospital/ clinic and any other doctors consulted for any other disorder in the last 12 months*
ស្មោះសវជាបណិ ឌ ត/មនទីរសព្ទយ/គលីនិក្

/Names of Doctors/Hospital/Clinic

F-

សហតែេក្នងការព្ិសប្គាោះ/Reasons
for Consultation

អា្យដ្ឋានសវជាបណិឌ ត/មនទីរសព្ទយ/គលីនិក្ / Address of
Doctors/Hospital/Clinic

ការអោះអាងនិងការអនញ្ញាត / DECLARATION AND AUTHORIZATION

ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ្ូមអោះអាងថ្ន រេ់ចសមលើយផដេបានែៃេ់គឺព្ិតប្បាក្ដ និងសព្ញសេញសដ្ឋយសោងតាមការដឹងឮ និងភាព្សជឿជាក្់រប្់ខុំ។
្
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of my/our knowledge and belief.
ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ដូចមានចោះហតាសេខាខាងសប្កាម យេ់ថ្នការសែ្ើទុំរង់សនោះ មិនបសងាើតកាតព្វក្ិចាឲ្យ សអ អាយ សអ (សខមបូឌា) ឡាយហវ៍ អិន្ួសរន ម.ក្ (តសៅសនោះប្តូវសៅថ្ន “សអអាយ
សអ”) ទទួេយក្ការទាមទាររប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ សហើយការបង់ប្បាក្់ការទាមទារសនោះ មិនប្តូវបានចត់ទក្ថ្នជាការទទួេយក្ចងសប្កាយរប្់ សអអាយសអស
ទាមទារសនោះ និងរេ់ការទាមទារបផនាមផដេអាចសក្ើតស

ើយ ចុំសពាោះការ

ង
ើ សហើយ សអអាយសអ រក្ា្ិទិប្ធ គប់ោ៉ាងសៅក្នងការវាយតន្តមល ឬ អនវតៃអុំសព្ើដ៏្មស្្បមួយនាសព្េចុំបាច់។

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”) 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 ដូចមានចោះហតាសេខាខាងសប្កាម តសៅសនោះ្ូមអនញ្ញាតអងគភាព្ សាាប័ន ឬ រូបវ័នៃបគគេ ណ្តមួយ ផដេមានឯក្សារ ឬ ចុំសណោះដឹងណ្តមួយ អុំព្ី្ខភាព្ ឬ

ប្បវតៃិ្ខភាព្ ឬ ការព្ាបាេ ឬ ការផណនាុំ រប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ និងផដេធាលប់មាន ឬ អាចនឹងព្ិសប្គាោះបនាទប់មក្សទៀត ឲ្យផចក្ចយជូន សអអាយសអ ឬ តុំណ្តងស្្បចាប់ នូវ
ព្័ត៌មានទាុំងសនាោះ។
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 និងយេ់ប្ព្មថ្ន រេ់ព្័ត៌មានផ្ទទេ់ខួនផដេ
ល
សអ អាយ សអ ប្បមូេបាន ឬ កាន់កាប់ (មិនថ្នមានសៅក្នងពាក្យស្នើ្ុំសនោះ ឬ ទទួេបានតាមរយៈ ណ្ត

មួយ) អាចនឹងរក្ា សប្បើប្បា្់ និងផចក្ចយ សដ្ឋយ សអ អាយ សអ ចុំសពាោះរូបវ័នៃបគគេ/សាាប័ន ផដេទាក្់ទង និងពាក្់ព្័នជា
ធ មួយ សអ អាយ សអ ឬ ភាគីផដេបានសប្ជើ្សរើ្

ណ្តមួយ (សៅក្នង ឬ សប្ៅប្ព្ោះរជាណ្តចប្ក្ក្មពជា រួមមានប្ក្ុមហនធានារ៉ា ប់រង និងប្ក្ុមហនអសងាតសេើការទាមទារ្ុំណង និង្មាគម/្ហព្័នធន្តនវិ្័យសនោះ) ក្នងសគាេ
បុំណងបញ្ាូ នពាក្យស្ន្
ើ ុំសនោះ និងែៃេ់ជូនស្វាបនៃ ន្តនែេិតែេហិរញ្ាវតា និងស្វាសនោះ និងសដើមបីទាក្់ទងជាមួយខ្ុំ/សយើងខ្ុំ ក្នងសគាេបុំណងដផដេសនោះ។
ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ យេ់ថ្ន ខ្ុំ/សយើងខ្ុំ មាន្ិទិសធ មើេ និងស្នើ្ុំផក្ផប្បរេ់ព្័ត៌មានផ្ទទេ់ខួនផដេ
ល
សអ អាយ សអ កាន់កាប់ សហើយផដេទាក្់ទងនឹងខ្ុំ/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.
ការអនញ្ញាតសនោះប្តូវចងអនក្្នង និងអនក្ចត់តាង
ុំ និងប្តូវមាន្ព្េភាព្រហូត សបើសទាោះបីជាខ្ុំទទួេមរណភាព្ ឬ បាត់បង់្មតាភាព្។ ចាប់ចមលងន្តនការអនញ្ញាតសនោះ ប្តូវ
ចត់ទក្ថ្នមាន្ព្េភាព្ និងយក្ជាការដូចចាប់សដើមផដរ សហើយអាចយក្មក្សប្បើប្បា្់សៅក្នងការទាមទារ្ុំណងសប្កាយៗរប្់ខុំ/្ សយើងខ្ុំ។
This authorization shall bind my/our successors and assigns 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.

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

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