ារយច្សនើសុុំបនតសព
ុ លភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងច្ ើងវិញ
POLICY REINSTATEMENT REQUEST
កាលបរិច្ឆេទ/ Date:

I.

នលៃ/ Day

ដខ/ Month

ឆនាុំ/ Year

ព័ត៌មានននបណ្ណសនារ៉ាប់រង/ POLICY INFORMATION
ច្លខបណ្ណសនារ៉ាប់រងឬ ារយច្សនើសុុំ/ Policy

ច្លខទូរស័ពៃ/ Cell phone

or Application Number

ច្

មាោះមចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រង(ជាភាស្ារអង់ច្គៃស)/

ជាភាស្ារអង់ច្គៃស

Policy Owner (in English)

អ៊ីដមល/ E-mail

ខ្ញុំ/ ច្ ង
ើ ខ្ញុំដែលជាមចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រងខាងច្លើសូមច្សនើក្រុ មហន
ុ ក្ពូ ែិនសលរមពញជាឲ្យបនតសុពលភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងអា ុជីវិតច្ ើងវិញតាមរច្បៀបែូឆខាងច្ក្កាម៖
I / We, the Policy Owner of the policy mentioned above, request Prudential Cambodia to reinstate the life insurance policy using the method below:

II. ព័ត៌មានលមអិតអុំពីអនរក្តូ វបានធានារ៉ាប់រង / DETAILS OF LIFE ASSURED
អនរក្តូ វបានធានារ៉ាប់រងទី១/ LIFE ASSURED 1
ច្

អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងទី២/ LIFE ASSURED 2

មាោះច្ពញតាមអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្/ណ លិខិតឆ្ៃងដែន
ជាភាស្ារអង់ច្គៃស

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

កម្ពស់/ ទម្ងន់ / Height/Weight

ជាភាស្ារអង់ច្គៃស

ទមៃន់/Weight (kg)

រមពស/់ Height (cm)

ទមៃន់/Weight (kg)

ម្ុខរបរបច្ចុបបនន / Current Occupation *
ភារកិច្ព
ច ិតប្រាកដ/ Exact duty *

*

ខ្ញុំ/ ច្ ង
ើ ខ្ញុំ ដែលជាមចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រងនិងអនរក្តូវបានធានាសូមច្សនើឲ្យក្រុមហុនក្ពូែិនសលរមពជ
ញ ាច្ធវប
ើ ឆចប
ញ បននភាពព័ត៌មានននមុខរបររបស់អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងឆុំច្ ាោះក្គប់បណ្ណសនារ៉ាប់រងរបស់ខ្ញុំ/ ច្ ង
ើ ខ្ត
ញុំ ាមមុខរបរបឆចប
ញ បននច្នោះក្បសិនច្បើ
មានដឆងច្នេងពីច្នោះច្ ារនង
ញ រុំណ្ត់ក្តារបស់ក្រុមហុនច្ហើ ខ្ញុំ/ ច្ ង
ើ ខ្ន
ញុំ ឹងរីររា នតលឯ
់ រស្ារបញ្ជារ់ជូនក្បសិនច្បើក្រុមហុនក្តូវការ។
I / We, the policy owner and life assured, request Prudential Cambodia to update occupation of the life assured(s) in all policy(ies) base on this if deem different from its record and I
am / We are willing to provide evidence required by the Company, if deem necessary.

បណ្ណសនារ៉ាប់រងបានអស់សុពលភាពជាបច្ណ្្តោះអាសននគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ែល់រុំណ្ត់បង់បុពវ ាភធានារ៉ាប់រង៖

នលៃ/ Day

ដខ/ Month

ឆនាុំ/ Year

Policy has lapsed beginning on the due date:
ី

III. ច្សឆរតីក្បកាសសុខភាពរបស់អនរក្តូ វបានធានារ៉ាប់រង / HEALTH DECLARATION FOR LIFE ASSURED
(សូមច្ក្ជើសច្រើសក្បកាសតាមដននរទី១ ឬតាមដននរទី២ខាងច្ក្កាមច្ ា អាក្ស័ ច្ ាតាមរ ៈច្ពលអស់សុពលភាពរបស់បណ្ណសនារ៉ាប់រងរបស់ច្ ារអនរ)
(Please answer all questions in Part 1 or Part 2 below according to your policy lapsation duration)

ដននរ ទី១៖
Part 1:

ឆុំច្ ាោះបណ្ណសនារ៉ាប់រងអស់សុពលភាពតិឆជាងឬក្តឹមរ ៈច្ពល៦ដខ(គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ែល់រុំណ្ត់ខាងច្លើ)
Applicable for policy that has lapsed within 6 months only

(សូមគូស  រនញងក្បអប់សមក្សប/ Please tick  the appropriate box)

1

អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងទី១

អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងទី២

Life Assured 1

Life Assured 2

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

ច្តើច្ ារអនរមានការដក្បក្បួលជាអវិជជមានឆុំច្ ាោះស្ថានភាពសុខភាពខុសពី
ច្ពលដែលបាន ារ់ ារយច្សនស
ើ ទ
ុុំ ិញបណ្ណសនារ៉ាប់រងច្លើរឆុងច្ក្កា ឬ
រុំពុងមានច្រាគសញ្ញាឬជុំងឺឬរបួស

ាមួ ដែរឬច្ទ? / Is there any

adverse changed to your health condition since the last
application date or do you currently experience any symptoms
or have any illness/disease or injury?

2

ចាប់តាុំ ងពីច្ពលដែលក្រុមហុ នក្ពូែិនសលរមពញជាបានច្ឆញបណ្ណស នារ៉ាប់រងឬ
បនតសុពលភាពបណ្ណស នារ៉ាប់រងច្ ើ ងវិញជូនច្ ារច្ ារក្សី ច្លើ រឆុងច្ក្កា
បុំនុតរហូតមរែល់បឆចញបបននច្នោះ ច្តើ ច្ ារអនរធៃាប់៖
Since the issuance of the Policy/ies or the last
reinstatement, have you ever:

2.1 បានច្ ាពិនិតយសុខភាពទទួលការពាបាល

ាមួ បានសក្មារពាបាល

ច្ ាមនៃីរច្ពទយទទួលការវោះកាត់ច្ ា លរខខណ្ឌ
ថ្នារ់

ាមួ ឬធៃាប់មានច្ក្គ្ាោះ

ាមួ ដែលទាមទារឲ្យមានការតាម ានសុខភាពដែរឬច្ទ? Had any

medical consultation, received any treatment, hospitalization,
or surgical operation due to any condition or any accident
requiring medical attention?

2.2 មានបណ្ណសនារ៉ាប់រង

ាមួ ដែលមានការែុំច្ ើងនលៃបុពវ ាភធានា

រ៉ាប់រងមានការលុបច្ចាលផ្អារឬបែិច្សធឬរ៏មានការ ារ់ ារយច្សនើសុុំ
ទាមទារសុំណ្ងឬរុំពុង ារ់ ារយសុទ
ុំ ាមទារសុំណ្ងឆុំច្ ាោះអនរក្តូវបាន
ធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហន
ុ ធានារ៉ាប់រងអា ុជីវិត

ាមួ រួមទាុំងក្រុមហន
ុ ក្ពូ

ែិនសលរមពញជាដែរឬច្ទ? / Had any policy where there has been an
increase in premium, cancellation, postponement or denial or
has the Life Assured requested or is currently requesting
claims for insurance at any life insurance companies, including
Prudential Cambodia?

2.3 មានការដក្បក្បួល

ាមួ ទារ់ទងនឹងក្បច្ទសរស់ច្ ាសរមមភាពរីឡាឬ

សរមមភាពរុំស្ានតច្នេងៗ

ាមួ ដែរឬច្ទ? / Changed your country of

residence, sports activities or other entertainment activities?

3

សក្មាប់ក្សតីដតបុច្

ណាោះ / FOR FEMALE ONLY

ច្តើអនររុំពុងមានននៃច្ ាោះឬច្ទ? ក្បសិនច្បើមានច្តើបុនមានដខ?
Are you pregnant? If YES, how many months?
Policy Reinstatement Request Form /2019

1 of 4

(ច្ ារអនរអាឆរំលងដននរទី២ខាងច្ក្កាមក្បសិនច្បើច្ ារច្ ារក្សីបានច្ក្ជើសច្រើសក្បកាសតាមដននរទី១ខាងច្លើច្ហើ ច្ឆពាោះច្ ាដននរទីIV / Please skip Part 2 below and proceed to section IV if you have given answers in Part 1)

ឆុំច្ ាោះបណ្ណសនារ៉ាប់រងអស់សុពលភាពច្លើសពីរ ៈច្ពល៦ដខច្ ើងច្ ា(គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទ ែល់រុំណ្ត់ខាងច្លើ)

ដននរ ទី២
Part 2

Applicable for policy that has lapsed more than 6 months only

អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងទី១

(សូមគូស  រនញងក្បអប់សមក្សប/ Please tick  the appropriate box)

1

អនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងទី២

LIFE ASSURED 1

LIFE ASSURED 2

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

គ្មាន

មាន

ច្បើមានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

ច្តើច្ ារអនរមាន ការផ្ៃាស់បតូរក្បច្ទសរស់ច្ ា ឬសរមមភាពរីឡាឬ
សរមមភាពរុំស្ានតច្នេងៗគិតពីកាលបរិច្ឆេទ ារ់ ារយច្សនស
ើ ុុំ ឬបនតសុពល
ភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងច្លើរឆុងច្ក្កា ដែរឬច្ទ?

Have you changed

your country of residence or sports activities or other
entertainment activities from the dated of application date/
last revival date?

2

ច្តើមានសមាជិរក្គួស្ារ

ាមនារ់របស់ច្ ារអនរ (ឪពុរមតា បងបអូន)

មាន ឬស្ៃាប់ច្ ា ស្ារជុំងឺទឹរច្នាមដនអម ជុំងឺសរនស

ាមច្បោះែូង ជុំងឺ

តក្មងច្នាម ជុំងឺនៃូវឆិតត ជុំងឺមហារីរ ។ល។ ដែរឬច្ទ? ក្បសិនច្បើមាន សូម
បញ្ជារ់ឲ្យបានលមអិត។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 ទុំនារ់ទុំនង/ Relationship
1.2 ជុំង(ឺ នានា)/ Disease(s)
1.3 ច្ ារស់ ឬស្ៃាប់?/ Living or dead?
1.4 ចាប់ច្នតម
ើ ច្ ាអា ុ/ Age of Onset

ក្បសិនច្បើឆច្មៃើ “ធៃាប់” ច្ ាសុំណ្រួ ទី៣ឬទី៤សូមបញ្ជារ់ពីឆុំនួននិងនតល់ច្សឆរតីលមអិត ារ់ព័នធនឹងសភាពជុំងឺការវោះកាត់ឬការពាបាលកាលបរិច្ឆេទ និងរ ៈច្ពលសភាពធៃន់ធៃរនិងលទធនលច្
និងអាស

មាោះ

ឋានរបស់ក្គូ ច្ពទយពាបាលគៃីនិរឬមនៃីរច្ពទយ។

If YES to question 3 or 4 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.

3

ច្តើ ច្ ារអនរធៃាប់ / Have you ever:

មិនធៃាប់

ធៃាប់

ច្បើ ធៃាប់ សូមច្រៀបរាប់លមអិត

មិនធៃាប់

ធៃាប់

ច្បើ ធៃាប់ សូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

មិនធៃាប់

ធៃាប់

ច្បើ ធៃាប់ សូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

3.1 ឆ្ៃញោះកាុំរសមីអ៊ិឆមានការរត់ក្តាឆលនាច្បោះែូងច្ ា ច្ក្បើឆរនតអគគិសនី ការ

វិភាគ

ាមឬការច្ធវើច្តសតររច្រាគវិនិឆេ័ ែនទច្ទៀតដែរឬច្ទ?

Had X-ray, electrocardiogram, blood studies or other
diagnostic test?

3.2 បានឬក្តូវបានក្បាប់ថ្ាច្ ារអនរមានជុំងឺច្អែស៍ភាពសមញគស្មាញទារ់ទង

នឹងជុំងឺច្អែស៍ឬស្ថានភាពទារ់ទងនឹងជុំងឺច្អែស៍ដែរឬច្ទ? ច្តើមានបញ្ហា
ាមួ អុំពីរច្បៀបរស់ច្ ារបស់ច្ ារអនរដែលអាឆឲ្យអនរក្បឈមនឹងហា
និភ័ ច្រើតជុំងឺច្អែស៍ដែរឬច្ទ? / Had or been told you had AIDS,
AIDS-related complex or AIDS-related conditions? Is there
anything about your lifestyle which could expose you to risks of
AIDS?

3.3 បានច្ធវើច្តសតររច្មើលភនារ់ងារក្បឆាុំងនឹងច្មច្រាគច្អែស៍ច្ ើញថ្ាវិជជមាន

ដែរឬច្ទ? / Been tested positive for antibodies the AIDS virus?
3.4 មានទក្មង់

ាមួ ននជុំងឺកាមច្រាគែូឆជាច្រាគស្វា និងច្រាគស្វា

ក្បច្មោះដែរឬច្ទ? / Had any form of sexually transmitted disease
such as syphilis and gonorrhea?

3.5 ពិស្ាច្ភសជជៈមានជាតិអាល់រុលហួសរក្មិតច្ក្បើក្បាស់ឱសលដែលបច្ងកើត

ជាទមៃាប់ឬដសវងររែុំបូនមានឬការពាបាលឆុំច្ ាោះការច្ញៀនច្ក្គឿងក្សវឹង
ទមៃាប់ច្ក្បើក្បាស់ឱសលឬការច្ញៀនែនទច្ទៀតដែរឬច្ទ?
Used alcoholic beverages to excess, taken habitforming drugs or sought advice or treatment for
alcoholism, drug habit or other addiction?
3.6 ជរ់បារីរនញងឆនាុំរនៃងច្ ាដែរឬច្ទ? ក្បសិនច្បើធៃាប់

ច្តើច្ ារអនរបានជរ់បារីអស់រ ៈច្ពលបុនមានឆនាុំច្ហើ ?
ឆុំនួនបារីជាមធយមដែលច្ ារអនរជរ់ជាច្រៀងរាល់នលៃ។
Smoked cigarettes within the past year? If YES,
How many years have you smoked cigarettes?
Average number of cigarettes daily.

4

ច្តើច្ ារអនរធៃាប់មានឬក្តូ វបានក្បាប់ថ្ាច្ ារអនរមានឬបានដសវង
ររែុំបូនមានឆុំច្ ាោះ៖
Have you ever had or been told that you
had, or sought advice for:

មិនធៃាប់
NO

ធៃាប់
YES

ច្បើ ធៃាប់ សូមច្រៀបរាប់លមអិត
If "Yes", please give details

4.1 អាការៈវិលមុខលហិតនលហជុំងឺឆ្កួតក្ជូរវិរលឆរិតឈឺរាលធៃន់ធៃរ

ឬជុំងឺ

ាមួ ឬរ៏ជុំងឺ ារ់ព័នធនឹងក្បព័នធសរនសក្បស្ាទដែរឬច្ទ?

Dizziness, fainting spells, epilepsy, nervous breakdown,
severe headaches, or any disease or disorder of the brain or
nervous system?

4.2 ជុំងឺហឺតតឹងក្ឆមុោះរអររុាុំនររអួត

ាមរច្បងឬជុំងឺ

ាមួ ឬរ៏ជុំងឺសួតនន

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

Policy Reinstatement Request Form /2019
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4.3 ជុំងឺច្លើស

ាម ាឆ់សរនស

សច្មៃងញ័រច្បោះែូងឬជុំងឺ

មិនធៃាប់

ធៃាប់

មិនធៃាប់

ធៃាប់

NO

YES

NO

YES

ាមរនញងខួររាលឈឺក្ទូងែរែច្ងហើមលប់ៗ

ាមួ ឬជុំងឺច្បោះែូងឬក្បព័នធរបត់

ាមដែរ

ឬច្ទ? / High blood pressure, stroke, chest pain, shortness of
breath, heart murmur, or any disease or disorder of the heart
or circulatory system?

4.4 ជុំងឺ

ាមួ ឬជុំងឺបុំពង់រំ ា អាហារក្រពោះច្ ាោះច្វៀនតូឆច្ ាោះច្វៀនធុំ

ឆុងច្ ាោះច្វៀនដខនងច្ ាោះច្វៀនច្លៃើមឬក្បមាត់ផ្ាលដែរឬច្ទ?
Any disease or disorder of the oesophagus, stomach,
intestines, bowel, rectum, appendix, liver, gall bladder or
spleen?

4.5 ជុំងឺរ ារតក្មងច្នាមក្គួសរនញងតក្មងច្នាមឬជុំងឺ

ាមួ ឬរ៏ជុំងឺតក្មង

ច្នាមច្បៃារច្នាមឬក្រច្ពញក្បូស្តាតដែរឬច្ទ?
Nephritis, kidney stones, or any disease or disorder of the
kidney, bladder or prostate?

4.6 ជុំងឺទឹរច្នាមដនអមក្រច្ពញទីរូអ៊ីតឬជុំងឺក្រច្ពញអង់ែូក្គីនច្នេងៗច្ទៀតដែរ

ឬច្ទ?
Diabetes, thyroid or other endocrine disorders?

4.7 ជុំងឺរ ារសនៃារ់ឆ្អឹងជុំងឺឈស
ឺ នៃារ់ឆ្អឹងឬជុំងឺ

ាមួ ឬរ៏ភាពមិនក្បក្រតី

ដននរខនងឆ្អឹងខនងឆ្អឹងសនៃារ់ឬស្ាឆ់ែុុំដែរឬច្ទ?
Arthritis, rheumatism, or any disease or disorder of the back,
spine, bones, joints or muscles?

4.8 មហារីរឬែុុំស្ាឆ់ឬែុំច្ ាក្បច្ភទ

ាមួ ដែរឬច្ទ?

Cancer or a tumor or ulcer of any kind?

4.9 ជុំងឺច្ហើមសរនសដវនែុំច្ ាសរនសដវនឬរ ារសរនសដវនឬជុំងឺរៃន

ក្បច្ភទ

ាមួ ដែរឬច្ទ?

Varicose veins, varicose ulcers or phlebitis or hernia of any
kind?

4.10 ជុំងឺសៃ៊ី(ជុំងឺច្សើរដសបរមយ៉ាង) ឬជុំងឺសវ័ ក្បព័នធភាពស្ុាុំែនទច្ទៀតនិងជុំងឺ

ខវោះ

ាមក្រហមឬជុំងឺ

ាមែនទច្ទៀតដែរឬច្ទ?

SLE or other autoimmune diseases? Anaemia or other
blood diseases?
4.11 ជុំងឺ

ាមួ ឬជុំងឺដភនរក្តច្ឆៀរក្ឆមុោះឬបុំពង់រដែរឬច្ទ?

Any disease or disorder of the eyes, ears, nose or throat?

4.12 ជុំងឺដែលទារ់ទងច្ ានឹងសុខភាពរាងកា ឬក្បព័នធក្បស្ាទភាពមិនក្បក្រតី

ការរងបួសឬរ៏ការវោះកាត់ច្នេងច្ទៀតដែលមិនបានច្រៀបរាប់ខាងច្លើដែរឬច្ទ
(មិនរាប់បញ្ចូលជុំងឺផ្តាស្ា ធមមតាក្គុនផ្តាស្ា ធុំឬបញ្ហាសុខភាពបនតិឆ
បនតួឆ)?
Any illness, disease, disorder, abnormality, injury or surgery
not mentioned above (other than common cold, flu or minor
ailments)?
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សក្មាប់ក្សតីដតបុច្

ណាោះ/ FOR FEMALE ONLY

គ្មាន

មាន

ច្បើ មានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

គ្មាន

មាន

ច្បើ មានសូមច្រៀបរាប់លមអិត

NO

YES

If "Yes", please give details

NO

YES

If "Yes", please give details

5.1 ច្តើអនររុំពុងមានននៃច្ ាោះឬច្ទ? ក្បសិនច្បើមានច្តើបុនមានដខ?

២ដខ ៣ដខ ៤ដខ ។ល។? សូមបញ្ជារ់
Are you pregnant? If YES, how many months?
2 months, 3 months, 4 months, etc.? Please state
5.2 មានភាពមិនក្បក្រតី

ាមួ ច្លើការមានរែូវការមានននៃច្ ាោះសុែន់ឬសរី

រាងគបនតពូជដែរឬច្ទ? ក្បសិនច្បើមានសូមនតល់ច្សឆរតីលមអិត។
Any abnormality in menstruation, pregnancy, of the breast or
reproductive organs? If YES, give details.

IV. ច្សឆរតីក្បកាស / STATEMENT of DECLARATION
1

ខ្ញុំ/ច្ ើងខ្ញុំ សូមក្បកាសថ្ាខ្/ញុំ ច្ ើងខ្ម
ញុំ ចាស់ហតថច្លខាឬស្នាមច្មនែស្តាុំខាងច្ក្កាមបានអាន/ក្តូវបានដណ្នាុំច្ ា ទីក្បឹរាហិរញ្ញវតថ/ញ ទីក្បឹរាធានារ៉ាប់រងអា ុជីវិតនិងបាន ល់ពីខៃឹមស្ារសុំណ្រួ នានា
ទាុំងក្សុងនិងច្សឆរតីក្បកាសសុខភាពច្នោះច្ហើ សូមបញ្ជារ់ថ្ាព័ត៌មានទាុំងច្នោះមានភាពច្ពញច្លញក្តឹមក្តូវនិងពិតក្បារែ។ខ្/ច្
ញុំ ើងខ្ញុំ ជាអនរក្តូវបានធានារ៉ាប់រងច្ ារនញងដបបបទក្បកាសសុខភាពច្នោះ ល់
ក្ពមឲ្យអនរច្សនើសុុំ (មចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រង) ារ់ ារយសុុំបនតសព
ុ លភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងជូនខៃួនខ្ញុំផ្ៃាល់។
I/we, the undersigned, hereby declare that I/we read/ to be advised by the Financial Consultant/ Life 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 Declaration Form agree for the
Applicant (Policy Owner) to apply reinstatement for myself/ourselves.

2

ខ្ញុំ/ ច្ ើងខ្ញុំ រ៏ ល់នងដែរថ្ាព័ត៌មានខាងច្លើនឹងក្តូវបាន រច្ ាច្ក្បើក្បាស់ច្ែើមបីច្ធវើជាមូល ឋានដននរឆាប់សក្មាប់វា តនមៃច្លើការបនតសព
ុ លភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងច្ ើងវិញច្ហើ ខ្/ញុំ ច្ ើងខ្ញុំ ល់ក្ពមថ្ា
រាល់ការមិនបាននតលន
់ ូវព័ត៌មានក្តឹមក្តូវនិងពិតក្បារែខាងច្លើនឹងច្ធវើឲ្យការបនតសព
ុ លភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងកៃា ជាច្មា ៈច្ ា ដនអរច្លើខនិងលរខខណ្ឌននបណ្ណសនារ៉ាប់រងនិងឆាប់ជាធរមន។
I / We also understand that the information above will be used as the legal basis for underwriting the reinstatement
request and agree that violations of this commitment will void the reinstatement of the policy according to the Terms and Conditions of the policy and current laws.
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3

ខ្ញុំ/ ច្ ើងខ្ញុំ សូមធានានតលន
់ ូវរាល់ភសតញតាងតឹរតាងឬព័ត៌មានឆុំ៉ាបាឆ់ច្នេងៗច្ទៀតដែលក្រុមហន
ុ ក្តូវការនិង ល់ក្ពមឲ្យក្រុមហន
ុ ក្ពូែិនសលរមពញជាក្បមូលព័ត៌មានសក្មាប់វា តនមៃច្លើការផ្ៃាស់បតូរដែលបាន
ច្រៀបរាប់ខាងច្លើ។
I / We guarantee to provide any proof, evidence or other required information and agree for Prudential Cambodia to collect information for underwriting
on the change mentioned above.
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ខ្ញុំ/ ច្ ើងខ្ញុំ រ៏ ល់នងដែរច្ទៀតថ្ាសុំច្ណ្ើខាងច្លើនឹងមានក្បសិទធភាពបានលុោះក្តាដតក្រុមហន
ុ ក្ពូែិនសលរមពញជាអនុម័តច្លើសុំច្ណ្ើជា ា លរខណ្អ
៍ រេរនិងទទួលបានបុពវ ាភរ៉ាប់រងបដនថម(ក្បសិនច្បើ
មាន)។
I / We also understand that the request above is only effective when Prudential Cambodia approves the request in writing and collects an additional
premium, if any.

ហតថច្លខាឬស្នាមច្មនែស្តាុំរបស់មចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រង

ហតថច្លខាឬស្នាមច្មនែស្តាុំរបស់អនរក្តូ វបានធានារ៉ាប់រងទី ១(ក្បសិនច្បើ

ហតថច្លខាឬស្នាមច្មនែស្តាុំរបស់អនរក្តូ វបានធានារ៉ាប់រងទី ២

Signature or Right Thumbprint of Policy Owner

ជាមនុសេច្នេងគ្នាពីមចាស់បណ្ណសនារ៉ាប់រង )

Signature or Right Thumbprint of Life Assured 2

Signature or Right Thumbprint of Life Assured 1 (If other
than Policy Owner)

ច្

មាោះច្ពញ/ Full name:………………………………....………..………..

ច្

មាោះច្ពញ/ Full name:………………………………....………..……………..

ច្

មាោះច្ពញ/ Full name:………………………………....………..…..

V. ច្សឆរតីក្បកាសរបស់ទីក្បឹ រាហិរញ្ញវតថញ/ ទីក្បឹ រាធានារ៉ាប់រងអា ុជីវិត / FINANCIAL CONSULTANT/ LIFE CONSULTANT’S DECLARATION

ហតថច្លខាទីក្បឹ រាហិរញ្ញវតថញ/ ទីក្បឹ រាធានារ៉ាប់រងអា ុជីវិត

ខ្ស
ញុំ ូមក្បកាសថ្ាព័ត៌មានដែលមានច្ ារនញង ារយច្សនើសប
ុុំ នតសព
ុ លភាពបណ្ណសនារ៉ាប់រងច្ ើងវិញច្នោះ គឺជា
ព័ត៌មានដែលបាននតលឲ្
់ យខ្ញុំច្ ា អនរ ារ់ ារយសុុំដតបច្ុ ណាោះច្ហើ ខ្ម
ញុំ ិនបានែរច្ឆញនូវព័ត៌មានច្នេងៗ

Signature of Financial Consultant/ Life Consultant

ច្ទៀតដែលអាឆបោះ ាល់ែល់ការទទួល រដបបបទក្បកាសសុខភាពច្ ើ ។
I hereby declare that the information provided in this Policy Reinstatement Request 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 Declaration.

ខ្ស
ញុំ ូមក្បកាសច្ទៀតថ្ាខ្ប
ញុំ ានដណ្នាុំអនរ ារ់ ារយច្សនើសឲ្
ុុំ យនតល់ព័ត៌មានច្ពញច្លញទាុំងអស់ច្ហើ ខ្ញុំមិនបាន
នតលក
់ ារបញ្ជារ់អោះអាង ាមួ ច្ ាច្លើច្សឆរតីក្បកាសសុខភាព ដែលអាឆមានឥទឋិពលអវិជជមានឆុំច្ ាោះ
ភាពច្ពញច្លញននច្សឆរតីក្បកាសសុខភាពច្នោះច្ទ។
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.

ច្

មាោះច្ពញ/ Full name:…….…………………...……………………………………..…….…..………….……..

ច្លខរូែ / Code of FC/LC:…………………………………….…..……………………………………...………
ច្លខទូរស័ពៃ / Cell phone:………………………………………………………………………………...………
កាលបរិច្ឆេទ/ Date:………………..………………...……………………………………………………………....

Policy Reinstatement Request Form /2019
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