សំណណើសទា
ំ មទារសំណង / CLAIM REQUEST
ណេខបណណសន្យារយបរ់ ងអាយជីវិត / Life Insurance Policy Number:………………………………………………………………………………...
ណ

្យោះម្ចយស់បណណសន្យារយបរ់ ង/ Policy Owner:………………………………………………………………………………………………………..

1.

ខ្ញំបាទ / នាងខ្ញំណ

្យោះ / My name is:…………………………………………………………………………………………….………….

2.

ណេខអតតសញ្ញណ
យ
ប័ណណ / ID number:……………………………………………………………………………………………………..

3.

អាសយដ្ឋយន្ទំនាក់ទំន្ង / Contact address:……………………………………………………………………………………………….

4.

ណេខទូរស័ព្ទ / Phone Number:………………….……………… អីមម៉ែេ/ Email:………………………………………..…………………

5.

មខងារ / Role:
 ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ា ប់រង/ Policy Owner

 អ្នកទទួលផល / Beneficiary

 អ្នកចាត់ចែងទ្ទព្យសម្បតតិ / Executor of Estate

 ផ្ផេងៗ / Other: ……………………………………..……….........

(សូមរយបញ្ជយកព្
់ ីទនា
ំ ក់ទំន្ងជាមួយអ្នកទ្តូវបាន្យធានារ៉ា ប់រង/ Please list specific relationship with LA)
ណសនស
ើ ំឲយយ ក្កមហន្ក្ព្ូដិន្សេកមពញជា ទទួេយកសំណណើទាមទារសំណងណដ្យណោងណេើ ខ ន្ិងេកខខណឌនន្បណណសន្យារយបរ់ ងខាងណេើ។
Requests Prudential Cambodia to accept the claim request according to the terms and conditions of the policy mentioned above.

ព្័តម្
៌ ន្េមអត
ិ ទាក់ទងន្ឹងក្ព្ឹតកា
តិ រណ៍ទាមទារសំណង / Details regarding Claim event:
 ម្រណ្ភាព្ / Death
 ព្ិការភាព្ទ ាំងទ្សុង ន្យិងជាអ្ែន្ត្ន្យត
ិ យ៍ / Total and Permanent Disability (TPD)
ណកើតណ

ោះ / Happened to:

ើងចំណ

 អ្នកទ្តូវបាន្យធានារ៉ា ប់រងទី1 / Life Assured 1
 អ្នកទ្តូវបាន្យធានារ៉ា ប់រងទី2 / Life Assured 2

1. ណ

្យោះណព្ញរបស់បគ្គេមដេជួបក្បទោះក្ព្ឹតតិការណ៍ទាមទារសំណង

Full name of the person experiencing claim event: ………………………………………………………………………………….....
នងៃមខឆ្យំកំណណើត

ណេខអតតសញ្ញណ
យ
ប័ណណ /សំបក្តកំណណើត

Date of birth: ……………………..………

ID number / birth certificate: …………………………........

2. មូេណហតនន្មរណភាព្ / ព្ិការភាព្ទាំងក្សង ន្ិងជាអចិន្ន្តយ៍ / ណក្រោះថ្្យករ់ ងរបួស (សូមបញ្ជយក់ឲយយបាន្ជាក់លាក់)
Reason for Death/ Total and Permanent Disability/ Injury (please be specific): ……………………………………………………..
កាេបរិណចេទក្ព្ឹតកា
តិ រណ៍ទាមទារសំណង/ Date of claim event: ………………………………… ណៅ / at: …………………………..
3. ក្បសិន្ណបើណកើតណ

ើងណដ្យសារណក្រោះថ្្យក់នចដន្យយ សូមណរៀបរប់ព្ីសាន្
ថយ ភាព្េមអិត ន្ិងទីកមន្ែងណកើតណហត

If by accident, please describe the details and place of accident:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
កាេបរិណចេទណកើតណហត / Date of accident: ……………………………………………………………………………………………….
4. ការងារ ន្ិងន្ិណោជក មន្ក្ព្ឹតកា
តិ រណ៍ទាមទារសំណង /Occupation and employer before the claim event:
កាេបរិណចេទបណក្មើការងារចងណក្កាយ / Last employment date:………………………………………………………………………
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5. ការព្យាបាេណៅមណឌេសខភាព្/ Medical treatment at health center: ………………………………………………………………
 ម្ចន្យ (សូ ម្ផ្រៀបរប់លម្អត
ិ តាម្តទ្ម្ូវកាខាងផ្ទ្កាម្) / Yes (please describe the details as below)

 គ្មាន្យ (សូ ម្ភាាប់របាយការណ្៍ម្រណ្ភាព្ ឬឯកសារចែលម្ចន្យតន្តម្ៃផ្សាើចែលម្ចន្យការអ្ន្យុ ម្័តអាជាាធរម្ចន្យសម្តថកែា
ិ សទ្ម្ចប់

៍ ទម្ទរសាំណ្ងកនុងករណ្ីម្រណ្ភាព្) / No (submit Death Report or equivalent document with the approval of
ទ្ព្ឹតតការណ្
ិ
local authority for the claim event of death)
ផ្្ាោះផ្វជ្ាបណ្ិឌ ត / Doctor name: ..................................

ផ្រគវន្យ
ឆ / Diagnosis: …………………………….…….
ិ ិ ែ័យ

6.

ោះ
្យ ម្ន្យទីរផ្ព្ទយ/ Hospital name: ……………………………

ណ

ផ្ម្ច៉ាង / Time: …………………………………………………

ក្បសិន្ណបើបគ្គេមដេជួបក្បទោះក្ព្ឹតកា
តិ រណ៍ទាមទារសំណងក៏ម្ន្បណណសន្យារយប់រងអាយជីវិតណៅក្កមហន្ធានារយប់រងណ្យេងៗ
ណទៀតមដរ សូមបំណព្ញព្័ត៌ម្ន្ដូចខាងណក្កាម / Please provide information below if the person experiencing the claim event
also has life insurance policies with other companies
ក្កមហន្ធានារយបរ់ ងអាយជីវិត / Life Insurance Company: …………………………………………………………………………….
ណេខបណណសន្យារយប់រងអាយជីវិត / Policy number: …………………………………………………………………………………….
ចំន្ួន្ទឹកក្បាក់ធានារយប់រងសរប / Sum Assured: ………………………………………………………………………………………..

រណបៀបទូទាត់ / Payment Method:
 ផ្ផទរតាម្រយៈធនាគ្មរ / Bank transfer:
ផ្្ាោះម្ចាស់គណ្ន្យី / Account owner:………………………..
ផ្ៅធនាគ្មរ / at Bank:…………………………………………

ផ្លខគណ្ន្យី / Account number: .......................................

ផ្្ាោះសាខា / Branch name: ............................................

ណខតតក្កង / Province/City: ……………………………………………………….…………………………………………………………
 សាែ់ទ្បាក់ ឬម្ូលបបទន្យប័ទ្ត ផ្ៅសាខាធនាគ្មរ ផ្អ្សុ ីលដា
ី / Cash or cheque payment at ACLEDA Bank:
ណ

្យោះអនកទទួេ / Name of receiver: ………………………..

ណេខអតតសញ្ញណ
យ
ប័ណណ / ID number: ……………………

ចោះនងៃទី / Date of issued: ………………………………………

ណចញណៅ / Place of issued: …………………………..……

ណ

ណខតតក្កង / Province/City: ………………………………….

្យោះសាខា / Bank branch’s name:………………………….

 សាច់ក្បាក់ ឬមូេបយបទាន្ប័ក្ត ណៅមជយឈមណឌេ្តេ់ណសវាអតិងិជន្របស់ក្កមហន្ក្ព្ូដិន្សេកមពជា
ញ
Cash or cheque at Prudential Cambodia Customer Service Center.
 ទូទត់សទ្ម្ចប់ / Submit payment for:

ផ្លខបណ្ណសន្យារ៉ា ប់រង /ពាកយផ្សនើសុ ាំ / Policy/ Application number:……………………………………..

ការសន្យា / Commitment:

ផ្្ាោះម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ា ប់រង/ Policy Owner: …………………………………………………………...

ខ្ញំសូមធានាថ្ ព្័ត៌ម្ន្ខាងណេើព្ិតជាក្តឹមក្តូវ ន្ិងព្ិតក្បាកដមមន្ ណហើយខ្ញំសូមទទួេខសក្តូវទាំងក្សងចំណ

ោះមខចយាប់ទាក់ទងន្ឹងភាព្

ក្តឹមក្តូវនន្ព្័ត៌ម្ន្ណន្ោះ។
I guarantee that the information above is true and accurate, and take all legal responsibility regarding the accuracy of this information.
ណ

្យោះអនកទាមទារសំណង / Claimant’s name

កាេបរិណចេទ / Date: …………………………..

ផ្្ាោះអ្នកទទួលសាំផ្ណ្ើ / Receiver’s name

(ទីទ្បកាហ
ប់រងអាយុ ជ្វី ត/
ិ អ្នកផតល់ផ្សវាអ្តថ
ិ ន្យ)
ឹ
ិ រញ្ញវតថុ / ទីទ្បកាធានារ៉ា
ឹ
ិ ជ្
(FC/LC/Customer Service)

កាេបរិណចេទ / Date: ……………………………………
…………………………………………………...
ហតថផ្លខា ន្យិងសរផ្សរផ្្ាោះផ្ព្ញ
(Sign and full name)
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………………………………………………………….....
ហតថផ្លខា ន្យិងសរផ្សរផ្្ាោះផ្ព្ញ
(Sign and full name)

