
 

V4-REQUEST FOR CHANGING PREMIUM METHOD, FREQUENCY, AND RIDER CANCELLATION2020 

 

 

សណំ ើស ផំ្លាសប់្តរូវធិទីទូាត់ ចនំនួដងននការប្ងប់្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្រ់ង នងិការល ប្ណ ាលលក្ខខ ឌប្ន្នែម 

*កាលប្រិណចេទ: ...............................................................                 *ណលខពាក្យណសនើស ំ/ប្ ណសនារ ៉ាប្់រង: ................................................. 

*ទូរស័ព្ទនដ: ....................................................................                  *ម្ចាស់ប្ ណសនារ ៉ាប្់រង: ....................................................................     

ទូរស័ព្ទទំនាក្់ទំនងទីព្ីរ: .................................................                 ទូរសព័្ទទំនាក្់ទំនងក្នុងគ្រាម្ានអាសនន: .............................................. 

ប្ ត៉ាញសងគម: ............................................................       ណលខរឺណ ្ាោះគ នី : ....................................................................... 

1. សំណ ើស ំផ្លាស់ប្តូរវិធីទូទាត់ប្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្់រងព្ី 

 សាច់គ្រាក្់ ណ ាគ្ប្ព្័នឋធនារារ     គ្ប្ព្័នឋធនារារ ណ ាសាច់គ្រាក្់                              

2. សំណ ើស ំផ្លាស់ប្តូរចំនួនដងននការប្ង់ប្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្់រង ប្ចចុប្បននណ ាជា 

 គ្ប្ ាំឆនាំ               គ្ប្ ាំឆម្ាស   គ្ប្ ាំន្ខ  

3. សំណ ើស ំល ប្ណ ាលលក្ខខ ឌប្ន្នែម 

លក្ខខ ឌប្ន្នែម អ្នក្គ្តវូរានធានារ ៉ាប្រ់ងទ ី1  

(ណ ា្ោះណព្ញ) 

អ្នក្គ្តវូរានធានារ ៉ាប្រ់ងទ ី2 

(ណ ា្ោះណព្ញ) 

អ្តែគ្ប្ណ ាជន៍ធានារ ៉ាប្់រងម្ាតាប្ិតា    

អ្តែគ្ប្ណ ាជន៍ចំ ូលគ្គូសារ    

Safety Plus   

អ្តែគ្ប្ណ ាជន៍ជំងឺធងន់ធងរ Critical Care   

អ្តែគ្ប្ណ ាជន៍ជំងឺធងន់ធងរ Critical Care+   

អ្តែគ្ប្ណ ាជន៍ប្ន្នែមណលើក្ន្លងធានារ ៉ាប្់រង់ 

ក្រ ីជំងឺធងន់ធងរ  

Critical Care Waiver of Premium 

  

  

4. គ្ប្សិនណប្ើ ម្ចាស់ប្ ណសនារ ៉ាប្់រងក្ំព្ ងទូទាត់ប្ ព្វលាភរ ៉ាប្់រងតាមរយៈប្ញ្ជាអ្ចិន្នតយ៍អ្ណេរសូមប្ំណព្ញព្័ត៌ម្ានដូចខាងណគ្កាម៖ 

 ផ្លាស់ប្តូរប្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្់រង  ចំនួន USD .......................  ន្ដលទូទាត់ណរៀងរាល់ 

  គ្ប្ ាំឆនាំ                        គ្ប្ ាំឆម្ាស    គ្ប្ ាំន្ខ 

  ាប្់ព្ីនេងទី .............. ន្ខ ............... ឆនាំ.................... រហូតដល់នេងទី ..................... ន្ខ..................... ឆនាំ..................... 

សមូក្តច់ំណាថំា៖ 

សំណ ើស ំផ្លាស់ប្តូរវិធីទូទាត់ និងចំនួនដងននការប្ង់ប្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្់រងអាចណធវើណ ើងណ ាកាលប្រិណចេទខួប្គ្ប្ ាំឆនាំននប្ ណសនារ ៉ាប្់រងន្ត

ប្  ណណណាោះ។ សូមណមតតាប្ញ្ជូនសំណ ើណនោះ  ាងណ ាចណាស់ 30នេង ម នកាលប្រិណចេទខួប្គ្ប្ ាំឆនាំននប្ ណសនារ ៉ាប្់រង។  

- ខ្ុំជាម្ចាស់ប្ ណសនារ ៉ាប្់រង សូមធានាថានឹងផ្តល់ជូនភ័សតុតាង ឬព្័ត៌ម្ាន ាំរាច់ទាំងឡាយសគ្ម្ាប្់ការផ្លាស់ប្តូរណនោះ គ្ព្មទាំងយល់

គ្ព្មឲ្យ គ្ក្ មហ  នគ្ព្ដូនិសលក្មពជុា គ្ប្មូលព្័ត៌ម្ាននានាសគ្ម្ាប្់ណធវើការផ្លាស់ប្តូរខាងណលើណនោះ។ 

- ខ្ុំយល់គ្សប្ថា សំណ ើខាងណលើនឹងម្ានស ព្លភាព្ ល ោះគ្តាន្ត គ្ក្ មហ  ន គ្ព្ដូិនសលក្មពជុា អ្ន ម័តជាលាយលក្ខ ៍អ្ក្សរ និងទទួល

រានប្ ព្វលាភធានារ ៉ាប្់រងប្ន្នែម (គ្ប្សិនណប្ើម្ាន)។ 



 

V4-REQUEST FOR CHANGING PREMIUM METHOD, FREQUENCY, AND RIDER CANCELLATION2020 

 

      ចណំាំ៖ * គជឺាច ំចុ ារំាចន់្ដលគ្តវូន្តប្ណំព្ញជាដាចខ់ាត និងឲ្យរានគ្តមឹគ្តវូ ។     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ណសចក្តគី្ប្កាសរប្សទ់គី្ប្កឹ្ាហរិញ្ញវតែ/ុ ទគី្ប្កឹ្ាធានារ ៉ាប្រ់ងអាយ ជវីតិ 

ខ្ុំសូមអ្ោះអាងថា ខ្ុំព្ិតជារានណ ើញ ម្ចាស់ប្ ណសនារ ៉ាប្់រង ច ោះហតែណលខា/ផ្តិត

ណមនដ ព្ិតគ្រាក្ដន្មន ។  

ខ្ុំសូមអ្ោះអាងថាបន្ទាប់ពីសំណ ើស ំផ្លាស់ប្តូរព្័ត៌ ម្ានរប្ស់អ្តិេិជនដូចជា សំណ ើ

ស ំណរាោះប្ង់ប្ ណសនារ ៉ាប្រង សំណ ើស ំប្នតស ព្លភាព្ប្ ណសនារ ៉ាប្រង 

សំណ ើស ំផ្លាស់ប្តូរអ្នក្ទទួលផ្ល រានគ្ប្គល់មក្ដល់គ្ក្ មហ  ន ខ្ុំម្ានតួនាទី

គ្ប្មូល និងគ្ប្គល់ឯក្សារទាំងអ្ស់ន្ដលពាក្់ព្័នធនឹងសំណ ើណនោះ មក្កាន់ PSCC 

ណ ាអ្រារវីគ្តាស់ថាវណវើរ៍ ជាន់ផ្ទាល់ដី (មជឃម ឌលផ្តល់ណសវាអ្តិេិជន) ក្នុងរយៈ

ណព្ល ១៥ នេងគិត ាប្់ព្ីនេងន្ដលអ្តិេិជនច ោះហតែណលខាណ ាណលើទគ្មង់ណសនើស ំណនោះ 

ណប្ើមិនដូណចនោះណទខ្ុនំឹងទទួលខ សគ្តូវរាល់ការណលចធលាយព្័តម៌្ានរប្ស់អ្តិេិជន។ 

 

(ទីគ្ប្ឹក្ាហិរញ្ញវតែុ /ទីគ្ប្ឹក្ាធានារ ៉ាប្់រងអាយ ជីវិត / អ្នក្ផ្តល់ណសវាអ្តិេិជន) 

ហតែណលខា: ....................................................................................... 

ណ ្ាោះណព្ញ: .................................................................................... 

ណលខក្ូដ: .......................................................................................... 

ទូរស័ព្ទទំនាក្់ទំនង: ........................................................................... 

 
 

ម្ចាសប់្ ណសនារ ៉ាប្រ់ង: 

ហតែណលខា ឬ សនាមណមនដ 

 

 

 ...................................................................... 

ណ ្ាោះណព្ញ: .................................................. 

កាលប្រិណចេទ: ................................................... 


