ផ្បបបទត្បកាសសុ ខភាព/ HEALTH DECLARATION FORM
កាលបរច្ឆេ
ិ ទ/ Date:

សងង / Day

ផ្ខ / Month

ឆ្ន ំ / Year

ច្លខបណ្ណសនារ៉ា ប់រង/ Policy Number
មាចស់បណ្ណសនារ៉ា ប់រង/ Policy Owner
ព័រមា
៌ នលម្អិរអ្ំពីអ្ក
ន ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រង / Details of Life Assured
អ្នក ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងទី ១/ LIFE ASSURED 1
ច្ឈាាេះច្ពញាម្អ្រាសញ្ជាណ្ប័ណ្ណ/ លិខរ
ិ ឆាងផ្ដន

អ្នក ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងទី ២/ LIFE ASSURED 2

ភាសារផ្ខារ

ភាសារផ្ខារ

ភាសារអ្ង់ច្រាស

ភាសារអ្ង់ច្រាស

Full name as on ID Card/Passport (Capital Letter)

កម្ពស់/ ទម្ងន់ / Height/Weight

កម្ពស់/Height

ទម្ងន់ /Weight

កម្ពស់/Height

ទម្ងន់ /Weight

ម្ុខរបរ/Occupation
ភារកឆ
ច ិរត្បាកដ/ Exact duty
ិ ព
ច្សឆកាីត្បកាសសុ ខភាពរបស់ អ្ក
ន ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រង/ HEALTH DECLARATION FOR LIFE ASSURED
អ្នក ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងទី ១

អ្នក ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងទី ២

LIFE ASSURED 1

LIFE ASSURED 2

(សូ ម្រូស  កនុងត្បអ្ប់សម្ត្សប/ Please tick  the appropriate box)
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ច្រើមានសមាជក
ិ ត្រួសារណាមានក់របស់ច្ោកអ្នក (ឪពុក

គ្មាន

មាន

NO

YES

ច្បើ មាន សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ
If "Yes", please give details

គ្មាន

មាន

NO

YES

ច្បើ មាន សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ
If "Yes", please give details

មាាយ បងបអូន) មាន ឬសាាប់ច្ោយសារជំងទ
ឺ ក
ឹ ច្នាម្
ផ្អអម្ ជំងឺសរសសឈាម្ច្បេះដូង ជំងឺរត្ម្ងច្នាម្ ជំងឺអូ វា
ឆិរា ជំងឺម្ហារក
ី ។ល។ ផ្ដរឬច្ទ? ត្បសិនច្បើមាន សូ ម្
បញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អរ
ិ ។
Has any member of your family (parents,
siblings) suffered from or died of diabetes,
cardiovascular diseases, renal diseases, mental
disorders, cancer, etc.?
If YES, please give details
1.1 ទំនាក់ទំនង/ Relationship
1.2 ជំងឺ(នានា)/ Disease(s)
1.3 ច្ៅរស់ ឬសាាប់?/ Living or dead?
1.4 ចាប់ច្អាម្
ើ ច្ៅអាយុ/ Onset age
ត្បសិនច្បើ ឆំច្លើ យ “ធាាប់” ច្ៅសំ ណ្ួរទី ២ ឬទី៣ សូ ម្បញ្ជាក់ពីឆំនួន និងអាល់ ច្សឆកាីលម្អរ
័ ន
ធ ឹ ងសភាពជំងឺ ការវេះការ់ ឬការពាបាល កាលបរច្ឆេ
ិ ពាក់ពន
ិ ទ និងរយៈច្ពល សភាព្ងន់្រង និងលទធអល ច្ឈាាេះ នង
ិ អាសយោាន
របស់ ត្រូ ច្ពទយពាបាល រាីនិក ឬម្នទរី ច្ពទយ។
If YES to question 2 or 3 below, please indicate the number and give details as to the nature of illness , operation or treatment, date and duration, severity and results, name and address of
attending physician, clinics or hospitals.
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ច្រើ ច្ោកអ្នក ធាាប់/ Have you ever: 

2.1 ឆាុេះកាំរសាីអ្ុិឆមានការករ់ត្ាឆលនាច្បេះដូងច្ោយច្ត្បើ
ឆរនាអ្រគិសនី ការវភារឈាម្
ឬការច្្វច្ើ រសារកច្ររវន
ិ
ិ ឆ
ិ េ័
យដសទច្ទៀរ ផ្ដរឬច្ទ?/ Had X-ray,
electrocardiogram, blood studies or other
diagnostic test?
2.2 ច្ៅម្នទីរច្ពទយ រាីនិក អ្នាម្័យោាន ឬវទាសា
ា នច្ដើម្បច្ី ្វកា
ិ
ើ រអ្ច្ងេររក ច្ររ
វន
័ វេះការ់ ឬពាបាល ផ្ដរឬច្ទ?/ Been in a hospital, clinic,
ិ ិឆេយ
sanitarium, or institute for observation, diagnosis, operation or
treatment?
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ម្ន
ិ ធាាប់

ធាាប់

ច្បើ ធាាប់ សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

ម្ន
ិ ធាាប់

ធាាប់

ច្បើ ធាាប់ សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

2.3 បាន ឬត្រូវបានត្បាប់ថា ច្ោកអ្នកមានជំងឺច្អ្ដស៍ ភាព
សាុរសាាញទាក់ទងនឹងជំងឺច្អ្ដស៍ ឬសាានភាពទាក់ទង
នង
ឹ ជំងច្ឺ អ្ដស៍ ផ្ដរឬច្ទ?/ Had or been told you had
AIDS, AIDS-related complex or AIDS-related
conditions?
2.4 មានទត្ម្ង់ណាម្ួយសនជំងឺកាម្ច្ររដូឆជា ច្ររសាវយ
និងច្ររសាវយត្បច្ម្េះ? ច្រើមានបញ្ជហណាម្ួយអ្ំពីរច្បៀប
រស់ច្ៅរបស់ច្ោកអ្នក ផ្ដលអាឆឲ្យអ្នកត្បឈម្នឹងហា
និេយ
័ ច្កើរជំងឺច្អ្ដស៍ផ្ដរឬច្ទ? / Had any form of
sexually transmitted disease such as syphilis and
gonorrhea? Is there anything about your lifestyle
which could expose you to risks of AIDS?
2.5 បានច្្វច្ើ រសារកច្ម្ល
ើ ភានក់ងារត្បឆ្ំងនឹងច្ម្ច្ររច្អ្ដស៍ច្

ើញថា

វជា
ិ មានផ្ដរឬច្ទ?/ Been tested positive for antibodies the AIDS
virus?
ា ស ឬក៏
2.6 មានភាពម្ន
ិ
ិ ត្បត្ករី ការខូឆរូបរង ជំងឺ ឬវបោ
ច្ោកអ្នកកំពុងទទួលការពាបាល ឬទទួលឱសង
ត្បច្េទណាម្ួយ ឬច្ទ?/ Any abnormality, deformity,
disease or disorder, or are you receiving
treatment or taking medication of any kind?
2.7 ធាាប់ពសា
ិ ច្េសជាៈមានជារអា
ិ ល់កុលហួសកត្ម្រ
ិ ច្ត្បត្ើ បាស់ ឱសង ផ្ដល
បច្ងេរ
ើ ជាទមាាប់ ឬផ្សវងរកដំបូនាាន ឬការពាបាលឆំច្ពាេះការច្ញៀន
ច្ត្រឿងត្សវង
ឹ ទមាាប់ច្ត្បត្ើ បាស់ឱសង ឬការច្ញៀនដសទច្ទៀរផ្ដរឬច្ទ?/
Ever used alcoholic beverages to excess, taken habit-forming
drugs or sought advice or treatment for alcoholism, drug habit
or other addiction?
2.8 ជក់បារកន
ំ នាងច្ៅផ្ដរឬច្ទ? ត្បសិនច្បើធាាប់/
ី ុ ងឆ្នក
Smoked cigarettes within the past year? If YES,
ច្រើច្ោកអ្នកបានជក់បារអ្ស់
រយៈច្ពលប៉ាុនាានឆ្នច្ំ ហើយ?
ី
How many years have you smoked cigarettes?
ឆំនន
ួ បារជាម្្យម្ផ្ដលច្ោកអ្ន
កជក់ជាច្រៀងរល់សងង/
ី
Average number of cigarettes daily
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ច្រើ ច្ោកអ្នក ធាាប់មាន ឬត្រូវបានត្បាប់ថាច្ោកអ្នកមាន
ឬបានផ្សវង រកដំបូនាានឆំច្ពាេះ៖ / Have you ever had
or been told that you had, or sought advice
for:
3.1 អាការៈវលម្ុ
ខ លហិរសលហ ជំងឺឆួ េរត្ជូក វកលឆរ
រ
ិ
ិ
ិ ឈឺ
កាល្ងន្
់ រង
ឬជំងណា
ម្ួយ ឬក៏ជំងពា
័ ន
ធ ឹងត្បព័នស
ធ រសសត្បសាទ
ឺ
ឺ ក់ពន
ផ្ដរឬច្ទ?
Dizziness, fainting spells, epilepsy, nervous
breakdown, severe headaches, or any disease
or disorder of the brain or nervous system?
3.2 ជំងឺហរ
ឺ រឹងត្ឆម្ុេះ កអករុសំ រ ៉ា កអួរឈាម្ រច្បង ឬជំងឺណា
ម្ួយ ឬក៏ជំងឺសួរសនត្បព័នដ
ធ ំណ្កដច្ងហម្
ើ ផ្ដរឬច្ទ? /

Asthma, hay fever, chronic cough, spitting of
blood, tuberculosis or any disease or disorder of
the lungs or respiratory system?

3.3 ជំងឺច្លើសឈាម្ ោឆ់សរសសឈាម្កនុងខួរកាល ឈត្ឺ ទូង
ដកដច្ងហម្
ើ ងប់ៗ សច្ម្ាងញ័ រច្បេះដូង ឬជំងឺណាម្ួយ ឬ
ជំងឺច្បេះដូង ឬត្បព័នរធ បរ់ឈាម្ ផ្ដរឬច្ទ? / High blood
pressure, stroke, chest pain, shortness of breath,
heart murmur, or any disease or disorder of the
heart or circulatory system?
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ម្ន
ិ ធាាប់

ធាាប់

ច្បើ ធាាប់ សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

ម្ន
ិ ធាាប់

ធាាប់

ច្បើ ធាាប់ សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

3.4 ជំងឺណាម្ួយ ឬជំងឺបំពង់រ ំោយអាហារ ត្កពេះ
ច្ពាេះច្វៀនរូឆ ច្ពាេះច្វៀន្ំ ឆុងច្ពាេះច្វៀន ផ្ខនងច្ពាេះច្វៀន
ច្ងាម្
ើ ឬត្បមា៉ារ់ ផ្លល ផ្ដរឬច្ទ?/ Any disease or
disorder of the oesophagus, stomach, intestines,
bowel, rectum, appendix, liver, gall bladder or
spleen?
3.5 ជំងឺរោករត្ម្ងច្នាម្ ត្កួសកនុងរត្ម្ងច្នាម្ ឬជំងឺណាម្ួយ ឬក៏ជំងឺ
រត្ម្ងច្នាម្ ច្បាាកច្នាម្ ឬត្កច្ពញត្បូសាារ ផ្ដរឬច្ទ? / Nephritis,
kidney stones, or any disease or disorder of the kidney,
bladder or prostate?
3.6 ជំងឺទឹកច្នាម្ផ្អអម្ ត្កច្ពញទីរូអ្៉ា ុីរ ឬជំងឺត្កច្ពញអ្ង់ដូត្រីន
ផ្ដរឬច្ទ?/ Diabetes, thyroid or other endocrine
disorders?
3.7 ជំងរឺ ោកសនាាក់ឆឹអង ជំងឈ
ម្ួយ
ឺ ស
ឺ
ឺ នាាក់ឆឹអង ឬជំងណា
ឬក៏ភាពម្ន
ិ ត្បត្ករី ផ្អនកខនង ឆអឹងខនង ឆអឹង សនាាក់ ឬសាឆ់
ដុំ ផ្ដរឬច្ទ?/ Arthritis, rheumatism, or anydisease
or disorder of the back, spine, bones, joints or
muscles?
3.8 ម្ហារក
ី ឬដុំសាឆ់ ដំច្ៅត្កពេះត្បច្េទណាម្ួយ ផ្ដរឬច្ទ?
Cancer or a tumor or ulcer of any kind?
3.9 ជំងឺច្ហម្
ើ សរសសផ្វន៉ា ដំច្ៅសរសសផ្វន៉ា ឬរោកសរសសផ្វន៉ា
ឬជំងឺកន
ា ត្បច្េទណាម្ួយ ផ្ដរឬច្ទ?/ Varicose veins,
varicose ulcers or phlebitis or hernia of any kind?
3.10 ជំងស
វ ត្បព័នភា
ធ ពសាុំដសទច្ទៀរ នង
ឺ ុី ា (ជំងច្ឺ សើរផ្សបកម្ា៉ាង) ឬជំងស
ឺ ័យ
ិ
ជំងឺខេះវ ឈាម្ត្កហម្ ឬជំងឺឈាម្ដសទច្ទៀរផ្ដរឬច្ទ?/ SLE or other
autoimmune diseases? Anaemia or other blood diseases?
3.11 ជំងឺណាម្ួយ ឬជំងឺផ្េនក ត្រច្ឆៀក ត្ឆម្ុេះ ឬបំពង់កផ្ដរ
ឬច្ទ? / Any disease or disorder of the eyes, ears,
nose or throat?
3.12 ច្ររ ជំងឺ របួស្ងន្
់ រង ឬការវេះការ់ច្អេងច្ទៀរផ្ដលម្ន
ិ
បានបញ្ជាក់ខាងច្លើផ្ដរឬច្ទ? / Any other serious
illness, disease or injury or surgery not
mentioned above?
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សត្មាប់ស្រសាី ផ្រប៉ាុច្ណា
ណ េះ/ FOR FEMALE ONLY

គ្មាន

មាន

ច្បើ មាន សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

គ្មាន

មាន

ច្បើ មាន សូ ម្ច្រៀបរប់លម្អរ
ិ

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

4.1 ច្រើអ្ក
ន កំពុងមានសអទច្ពាេះឬច្ទ? ត្បសិនច្បើមាន ច្រើបុនា
៉ា ា នផ្ខ?
២ផ្ខ ៣ផ្ខ ៤ផ្ខ ។ល។? សូ ម្បញ្ជាក់

Are you pregnant? If YES, how many months?
2 months, 3 months, 4 months, etc? Please state
4.2 មានភាពម្ន
ិ ត្បត្ករីណាម្ួយច្លើការមានរដូវ ការមានសអទ
ច្ពាេះ សុ ដន់ ឬសររងគ
ី បនាពូជផ្ដរឬច្ទ? ត្បសិនច្បមា
ើ ន
សូ ម្អាល់ច្សឆកាីលម្អរ
ិ ។/ Any abnormality in
menstruation, pregnancy, of the breast or
reproductive organs? If YES, give details.

5

ច្រើ អ្ក
ន ត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងមាន ការផ្លាស់បូ ា រម្ុខរបរ កផ្នាង សានក់ច្ៅ ដំច្ណ្ើ រកំសានារិ រពីកាលបរច្ឆេ
ិ ទ ោក់ពាកយច្សនើ សុំ ការបនាសុ ពលភាពបណ្ណសនារ៉ា ប់ រងឆុងច្ត្កាយ ?
Has the Life Assured changed his/her occupation/ Residence/ Avocation from the date of Application date/ Last revival?
ត្បសិនច្បើមាន រឺជាម្ុខរបរ (ឧទាហរណ្៍៖ ច្រងឆត្កសារធារុរីម្ី ម្ន
ី ការអទុេះ ថាម្ពលកម្ារសាី រីម្ឆ្
ី ប់រោយ។/ ដំច្ណ្ើរកំសានា (ឧទាហរណ្៍៖ អាកាសឆរណ្៍ ច្លើកផ្លងផ្រជាអ្នកដំច្ណ្ើរបង់ត្បាក់
ច្ោរទឹក ច្

ង
័ ណាម្ួយ។
ើ េនំ ទត្ម្ង់ជាការត្បណាំងណាម្ួយ) មានការអារភាាប់ជាម្ួយនឹងច្ត្គ្មេះថានក់ជាក់ោក់ ឬមានហានិេយ

If yes, is the occupation (e.g. chemical factory, mines, explosives, radiation, corrosive chemicals)/ avocation (e.g. aviation, other than as a fare paying passenger, diving,
mountaineering, any form of racing, etc.) associated with any specific hazard/ risk.
សូ ម្អាល់ពរ
័ មា
៌ នលម្អរ
ិ ៖/ Please give details: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ខ្ុំបាទ-នាងខ្ុំ/ច្យង
ិ និងបានយល់ពីខឹាម្សារសំ ណ្ួរនានាទាំងត្សុង
ើ ខ្ុំ សូ ម្ត្បកាសថា ខ្ុំបាទ-នាងខ្ុំ/ច្យង
ើ ខ្ុំមាចស់ហរាច្លខាខាងច្ត្កាម្ បានអាន/ត្រូវបានផ្ណ្នាំច្ោយទីត្បក
ឹ ាហិរញ្ា វរាុ /ទីត្បក
ឹ ាធានារ៉ា ប់រងអាយុជីវរ
នង
៌ នទាំងច្នេះមានភាពច្ពញច្លញ ត្រម្
ិ ច្សឆកាីត្បកាសសុ ខភាពច្នេះ ច្ហយ
ើ សូ ម្បញ្ជាក់ថាព័រមា
ឹ ត្រូវ នង
ិ ពរ
ិ ត្បាកដ។ ខ្ុំបាទ-នាងខ្ុំ ជាអ្នកត្រូវបានធានារ៉ា ប់រងច្ៅកនុងផ្បបបទត្បកាសសុ ខភាពច្នេះ យល់ត្ពម្ឲ្យអ្នកច្សនើសុំ
(មាចស់បណ្ណសនារ៉ា ប់រង) ោក់ពាកយសុ ំបនាសុពលភាពបណ្ណសនារ៉ា ប់រងជូនខាួនខ្ុំផ្លទល់ ។
I/we, the undersigned, hereby declare that I/we read/ to be advised by the LIfe Insurance Specialist/ LIfe Insurance Consultant and have understood the entire questions and declaration in this
Health Declaration form and confirm that this provided information is complete, accurate and true. I/we – the Life Assured in this Health Delcaration form agree for the Applicant (Policy
Owner) to apply reinstatement for myself/ourself.
ហរាច្លខាមាចស់ បណ្ណសនារ៉ា ប់រង / Signature of Policy Owner

ច្ឈាាេះច្ពញ/ Full name:………………………….………..………..កាលបរច្ឆេ
ិ ទ/ date:…………………..

ហរាច្លខាអ្នក ត្រូ វបានធានារ៉ា ប់រងទី ១/ Signature of Life Assured 1

ច្ឈាាេះច្ពញ/ Full name:…..……………………………...……..កាលបរច្ឆេ
ិ ទ/ date: ……...…….……..

ហរាច្លខាអ្នក ត្រូ វបានធានារ៉ា ប់រងទី ២/ Signature of Life Assured 2

ច្ឈាាេះច្ពញ/ Full name:……………………….……..………………..កាលបរច្ឆេ
ិ ទ/ date:………………..

ច្សឆកាីត្បកាសរបស់ទត្ី បឹកាហរិ ញ្ា វរាុ/ទត្ី បឹកាធានារ៉ា ប់រងអាយុជីវរ
ិ
FINANCIAL CONSULTANT/ LIFE CONSULTANT’S DECLARATION
ខ្ុំសូម្ត្បកាសថា ព័រមា
៌ នផ្ដលមានច្ៅកនុងផ្បបបទត្បកាសសុ ខភាពច្នេះ រជា
៌ នផ្ដលបានអាល់ឲ្យខ្ុំច្ោយអ្នកោក់
ឺ ព័រមា
ពាកយសុំផ្រប៉ាុច្ណា
ណ េះ ច្ហយ
៌ នច្អេងៗច្ទៀរផ្ដលអាឆប៉ាេះពាល់ដល់ការទទួលយកផ្បបបទ
ើ ខ្ុំម្ន
ិ បានដកច្ឆញនូវព័រមា
ត្បកាសសុ ខភាពច្

ហរាច្លខាទីត្បឹ កាហិ រញ្ា វរាុ /ទីត្បឹ កាធានារ៉ា ប់ រងអាយុជីវរ
ិ
Signature of FINANCIAL CONSULTANT/ LIFE CONSULTANT

ើយ។

I hereby declare that the information provided in this Health Declaration is the only information given to
me by the Applicant and I have not withheld any other information which may influence the acceptance
of the Health Declartion.

ខ្ុំសូម្ត្បកាសច្ទៀរថា ខ្ុំបានផ្ណ្នាំអ្ក
ន ោក់ពាកយច្សនើសុំឲ្យអាល់ពរ
័ មា
៌ នច្ពញច្លញទាំងអ្ស់ ច្ហើយខ្ុំម្ន
ិ បានអាល់ការ
បញ្ជាក់អ្េះអាងណាម្ួយ ច្ៅច្លើច្សឆកាីត្បកាសសុ ខភាព ផ្ដលអាឆមានឥទាិពលអ្វជា
ិ មាន ឆំច្ពាេះភាពច្ពញច្លញសនច្សឆក ្
រីត្បកាសសុ ខភាពច្នេះច្ទ។
I further declare that I have advised the Applicant to fully disclose all information, and that I have not
given any statements to the Health Declaration which may adversely influence the completeness of this
Health Declaration.
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ច្ឈាាេះច្ពញ/ Full name:……………….…..………………..កាលបរច្ឆេ
ិ ទ/ date:…………...…..

