កម្រងសំណរួ -ចមរលយ
ើ សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងកញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ
លកខណៈសរបតតរិ បស់ផលិតផល៖
1.

មតើអ្មវី ាជាកញ្ចប់ PRUសុខភាពខ្?ញំ
កញ្ចប់ PRUសុខភាពខ្ញំ ជាកញ្ចប់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលកនញងមនាោះរួរមានផលិតផលធានារ៉ាប់រងរូលដ្ឋាន PRUអ្នក
ការពារ ដែលផលិតផលមនោះផតល់ការការពារម ាមលើករណីររណភាព ឬពិការភាពទាំងម្សុងនិងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍ ភជាប់ជារួយ
ផលិតផលធានារ៉ាប់រងបដនែរ PRUសុខភាពខ្ញំ ដែលផតល់ការការពារម ាមលើករណីមានការមកើតម ើងនូវជំងឺ ឬការ
ពាបាលណារួយដែលរិនបានម្ពាងទុក ែូចជាការពាបាលជំងឺរហារីក ការសម្មាកពាបាលដែលរិនដរនជាការ
ពាបាលជំងឺរហារីក ការពាបាលមដ្ាយរិនចាំបាច់សម្មាកម ារនទីរមពទយ (ការវោះកាត់កង
នញ ន្តងៃ និង ការលាងឈារ) និង
ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ ។

2.

មតើអ្តិងជ
ិ នណាខលោះដែលអាចជាវកញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្?ញំ
អ្តិងិជនដែលអាចជាវកញ្ចប់ផលិតផលមនោះរួរមាន៖
ក. នីតិបុគគលដែលបានចុោះបញ្ជី និងម្បតិបតតិការម ាកនញងម្បមទសករពញជា ឬ
ខ.រូបវនតបុគគលមានសញ្ជាតិដខែរ ឬ កំពុងរស់ន ៅកនង
ុ ប្រនេសកម្ពុជៅយៅងតិចណៅស់ 6 ខែ ន ៅយមៅន អៅសយ ឋៅន
ពិតម្បាកែម ាម្បមទសករពញជា និងមៅនអៅយុចៅរ់ពី 18 ន ៅ 60 ឆនាំ។

3.

មតើអ្តែម្បម ាជន៍របស់កញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ មានអ្វខ
ី ោះល ?
កញ្ចប់ផលិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ ផតល់ជូនអ្តែម្បម ាជន៍ធានារ៉ាប់រងន្តងល ពាបាលសុខភាព ម ាតារទីតាំងភូរិសាម្សត
មផេងៗមដ្ាយដផែកមលើគមម្មាងដែលមលាកអ្នកបានមម្ជើសមរើស។ ការការពារមនោះដផែកមលើន្តងលចំណាយមវជជសាម្សតជាក់ដសត
ងបនទាប់ពីទូទាត់ការចូលរួរចំដណកកនញងការចំណាយ (co-payment) និង ម ាតារតារាងទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រងកំណត់
តារដផនកនីរួយៗ ែូចតារាងអ្តែម្បម ាជន៍ដែលបានបង្ហាញែូចខាងមម្ការ ។

អ្តែម្បម ាជន៍
(ជាែុលាល រអាមររិក
រ៉ាប់រង)

កនង
ញ រួយឆនាប
ំ ណណសនា

ទីតាំងភូរិសាម្សត

ាជន៍ម្បចាំឆាន ស
ំ រុប1

ទំហំអ្តែម្បម
(អ្នុវតតម ាមលើចំណុចទី 1 ែល់ 4)
ចំនួនអ្តិបរមាន្តនការចូលរួរចំដណកកនញងការ
ចំណាយ (20%) កនញង ១ មហតុការណ៍2
1

គមម្មាងទី 1

គមម្មាងទី 2

គមម្មាងទី 3

គមម្មាងទី 4

សំរទ
ឹ ធ

ម្បាក់

មាស

មពម្ជ

ម្បមទសករពញជា

ម្បមទសករពញជា
មវៀតណារ និង
ន្តង

ម្បមទសកនញងតំបន់
អាសានមលីកដលងសិងហ
បុរី
30,000
(ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រង
សម្មាប់ម្បមទសករពញ
ជា10,000)

50,000
(ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រង
សម្មាប់ម្បមទសករពញ
ជា10,000)

500

700

5,000

10,000

100

150
ការពាបាលជំងរ
ឺ ហារីក

ម្បមទសកនញងតំបន់
អាសាន

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7
3

ការសម្មាកពាបាលជំងឺ
រហារីកមដ្ាយសម្មាកពាបាល
ម ារនទីរមពទយ និងរិនសម្មាក
ម ារនទីរមពទយ(រួរមានការ
ពាបាលមដ្ាយមម្បើគីរី
ការ រហូតែល់ទំហំ
រហូតែល់ទំហំ
រហូតែល់ទំហំអ្តែ
ពាបាលមដ្ាយកាំរសែី
ការ អ្តែម្បម ាជន៍
អ្តែម្បម ាជន៍
ម្បម ាជន៍រងម្បចាំឆនាំ
ពាបាលមដ្ាយកំណត់ម ាល
រងម្បចាំឆនាំ
រងម្បចាំឆនាស
ំ រុប
សរុប
ម ា)
(រិនមានទំហំអ្តែ
សរុប
ម្បម ាជន៍តារម្បមភទបុដនតទំហំ
អ្តែម្បម ាជន៍ន្តងលបនទប់ និងការ
សនាក់ម ា
អ្នុវតតតារចំណុច
1.2)
ន្តងលបនទប់ និង ការសនាក់ម ាជាក់
ដសតង (មម្ចើនបំផុតម្តឹរ 80 ន្តងៃ
25
50
250
រួរបញ្ចល
ូ អ្តែម្បម ាជន៍ម្បមពា
ធនករែ)
ការសម្មាកពាបាល ដែលរិនដរនជាការពាបាលជំងរ
ឺ ហារីក
ទំហអ្
ំ តែម្បម ាជន៍រង (មលើកដលងជំងរ
ឺ ហារីក)
ន្តងលបនទប់ និង ការសនាក់ម ាជាក់
ដសតង (មម្ចើនបំផុតម្តឹរ 80 ន្តងៃ
25
50
250
រួរបញ្ចល
ូ អ្តែម្បម ាជន៍ម្បមពា
ធនករែ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងដផនកម្ប
មពាធនករែកនញងរួយន្តងៃ(មម្ចើន
50
100
500
បំផុតម្តឹរ៣០ន្តងៃ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការវោះកាត់មដ្ាយសម្មាកម ា
500
1,000
10,000
រនទីរមពទយ
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការពាបាលរុនមពលចូល
សម្មាកម ារនទរី មពទយ (រហូត
100
250
500
ែល់៣០ន្តងៃរុនន្តងៃចូលសម្មាក
រនទីរមពទយ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការពាបាលមម្កាយមពលចាក
មចញពីរនទីរមពទយមម្ចើនបំផុត
100
250
500
ម្តឹរ 5 ែង (60 ន្តងៃបនទាប់ពី
មចញពីរនទីមមពទយ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
មសវាកនញងរនទីរមពទយ និងមសវា
1,000
2,000
6,000
ពាក់ព័នធមផេងៗ
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើរង
50
100
300
យនតសម្ង្គាោះបនទាន់
ការពាបាលមដ្ាយរិនចាំបាច់សម្មាកម ារនទរី មពទយ

រហូតែល់ទំហំអ្តែ
ម្បម ាជន៍រងម្បចាំឆនាំ
សរុប

500

500

1,000
25,000
(10,000 សម្មាប់
ករពជា)

1,000

1,000

10,000
500

3.1
3.2
4

ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
មលើការវោះកាត់កនញងន្តងៃ
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការលាងឈារ

100

200

500

2,000

500

1,000

3,000

5,000

ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ (អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងម្តូវដតមានអាយុចាប់ពី 20-49 ឆនា)ំ
4.1

5

ន្តងលសម្មាកពាបាលម ាឬរិន
ម ារនទីរមពទយជាក់ដសតង (រយៈ
មពលរង់ចាំ ៣៦៥ន្តងៃ)

500

1,000

3,000

5,000

PRUអ្នកការពារ4 (អ្តែម្បម ាជន៏បដនែរម ាមលើករណីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុងនិងជាអ្ចិន្ត្នតយ)៍
5.1

ករណីររណភាព ឬ ពិការភាព
ទាំងម្សុងនិងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍3(
មដ្ាយរូលមហតុណារួយ)

5,000

10,000

30,000

50,000

កំណត់ចណ
ំ ាំ៖
1. ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍ម្បចាំឆនាំសរុប គឺជាចំនួនទឹកម្បាក់អ្តិបរមាទូទាត់សម្មាប់ការចំណាយមវជជសាម្សតដែលមកីតម ីងសម្មាប់មសវាចាំបាច់
ដផនកមវជជសាម្សតកនញងអ្ំ ញងរួយឆនាំបណណសនារ៉ាប់រង។ ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រង គឺជាការចំណាយជាអ្តិបរមាម ាមលីម្បមភទន្តនការចំណាយ
មវជជសាម្សតនីរួយៗដែលមកីតម ីងសម្មាប់មសវាចាំបាច់ដផនកមវជជសាម្សតកនញងអ្ំ ញងរួយឆនាំបណណសនារ៉ាប់រង។
2. ការចូលរួរចំដណកកនញងការចំណាយ គឺជាចំនួនទឹកម្បាក់ន្តនន្តងលពាបាលជាក់ដសតង ដែលមចាស់បណណសនារ៉ាប់រងម្តូវទទួលខុសម្តូវកនញងការ
បង់សម្មាប់ម្ពឹតតិការណ៍ធានារ៉ាប់រងនីរួយៗ។ទំនួលខុសម្តូវរបស់អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងកនញងការចូលរួរចំដណកកនញងការចំណាយ អាចមលី
សពីចំនួនទឹកម្បាក់កំណត់
ម ាមពលដែលការទារទារសំណងសម្មាប់ម្បមភទន្តនការចំណាយមវជជសាម្សតនីរួយៗ
មលីសពីទំហំអ្តែ
ម្បម ាជន៍រង។
3. កនញងករណីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុង និងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍ កនញងអ្ំ ញងមពល ឬ បនទាប់ពីមពលចាកមចញពី រនទីរមពទយ អ្តែម្បម ាជន៍ន្តនការ
ចំណាយមវជជសាម្សតសម្មាប់ការពាបាលចុងមម្កាយ ម ារុនមពលមានការបញ្ជាក់ពីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុង និង ជាអ្ចិន្ត្នតយ៍
មដ្ាយមវជជបណឌិត នឹងអាចទារទារសំណងបាន។ បណណសនារ៉ាប់រងនឹងម្តូវបញ្ចប់ បនទាប់ពីការទូទាត់អ្តែម្បម ាជន៍ររណភាព ឬ ពិការ
ទាំងម្សុង និងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍។
4. កញ្ចប់PRUសុខភាពខ្ញំ គឺរួរបញ្ចូលជារួយ ធានារ៉ាប់រងបដនែរPRUសុខភាពខ្ញំភចាប់រកជារួយកញ្ចប់រូលដ្ធានPRUអ្នកការពារ។

4.

នតើខអ
្ញំ ាចជាវកញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ បានតៅម្វិធណ
ី ៅ?
អ្តិងិជនអាចជាវកញ្ចប់ផលិតផលមនោះតាររយៈ៖
ក. ទីម្បឹកាធានារ៉ាប់រងអាយុជវី ិត (LC)
ខ. ទីម្បឹកាហិរញ្ញវតែញ(FC)ម ាតារធនា ារមអ្សុីលីដ្ា (ACLEDA) ទូទាំងម្បមទសករពញជា
គ. មផ្ើសាររកតាររយៈមគហទំព័រម្ពូែិនសល មគហទំព័រមហវសបុកផលូវការ ឬទំនាក់ទំនងរកកាន់ដផនកមសវាករែអ្តិងិ
ជនរបស់ម្កុរហុនម្ពូែិនសលតាររយៈមលខទូរស័ពទ 023 964 222 ឫ 1800-212223 (ឥតគិតន្តងល)។

5.

មតើករណីរន
ិ ធានារបស់កញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ មានអ្វខ
ី ោះល ?
ករណីរន
ិ ធានារបស់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងរូលដ្ឋាន PRUអ្នកការពារ - ករណីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុងនិងជា
អ្ចិន្ត្នតយ៍មដ្ាយសារមម្ ាោះថ្នាក់ន្តចែនយ និងរិនដរនមម្ ាោះថ្នាក់ន្តចែនយ៖
ម្កុរហុននឹងបែិមសធកនញងការទូទាត់អ្តែម្បម ាជន៍ែូចដែលបានមរៀបរាប់ខាងមលើ ម្បសិនមបើការទារទារសំណងរបស់
អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងម្តូវបានមកើតម ើងែូចលកខខណឌណារួយខាងមម្ការ៖
ក. ការមធវើឱ្យរបួសខលួនឯង ការមធវើអ្តតឃាត ឬការបុនបងមធវើអ្តតឃាត
ខ. មរមរាគមអ្ែស៍ និង/ឬ ជំងណ
ឺ ារួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងមរមរាគមអ្ែស៍
គ. ការម្បម្ពឹតត ឬការបុនបងម្បម្ពឹតតនូវបទមលែើសម្ពហែទណឌ

ឃ. ការមម្បើមម្គឿងមញៀន ឬថ្នាំសបាយ ការមសពមម្គឿងម្សវឹងហួសកម្រិត ឬមបើកបរ ានជំនិោះមម្ការឥទធព
ិ លន្តន
មម្គឿងម្សវឹង ែូចមានដចងម ាកនញងចាប់ និងបទបបញ្ញតតិជាធរមាន
ករណីរន
ិ ធានារបស់ផលិតផលធានារ៉ាប់រងបដនែរ PRUសុខភាពខ្៖ញំ
បដនែរពីមលីករណីរិនធានាែូចបានមរៀបរាប់កនញងចំណុចខាងមលើ ម្កុរហុននឹងបែិមសធកនង
ញ ការទូទាត់សំណងពាបាលមវជជ
សាម្សត ដែលមកីតម ីងែូចលកខខណឌណារួយខាងមម្ការ៖
ក. សែានភាព ឬ ជំងឺមានពីរុនម្សាប់
ខ. ការពាបាលម ាមលើភាពរិនម្បម្កតីពីកំមណើត
គ. ការមានគភ៌ ឬ ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ មម្រាពីសែានភាពជាក់លាក់ដែលម្តូវបានធានារ៉ាប់រង
ឃ. ការពាបាលម ាមលីអ្សរតែភាពផលូវមភទ ឬ ការ ែានកូន
ង. ការពាបាលដបបឯកជន ជំងឺមអ្ែស៍ ឬ មរមរាគ HIV ជំងទ
ឺ ាក់ទងនឹងជំងឺមអ្ែស៍ និងជំងឆ្
ឺ លងណារួយដែលតម្រូវ
មដ្ាយចាប់ឲ្យម ាដ្ាច់ពីមគ
ច. ជំងឺវិកលចរិក ជំងឺផលូវចិតត ឬ ជំងឺខលាច
ឆ្. ការរងរបួសដែលរកពីការចូលរួរសករែភាពដែលម្បឈរនឹងមម្ ាោះថ្នាក់
ជ. ការបុនបងមធវីអ្តតឃាត ការមធវីអ្តតឃាត ឬ មធវីឲ្យរបួសខលួនឯង
ឈ. ការម្បម្ពឹតត ឬ ការបុនបងម្បម្ពឹតតនូវបទមលែីសម្ពហែទណឌ
ញ. ការពាបាលពីអ្នកអ្នុវតតមវជជសាម្សតដែលជាសាច់ញាតិ
ែ. ស្ង្គារ ការរំមលាភបំពាន ការបំដលងកាំរសែី មភរវករែ
ឋ. ការពាបាលដែលរិនមានភាពចាំបាច់ដផនកមវជជសាម្សត (រួរបញ្ចូលការពិនត
ិ យកាយសរបទាជាម្បចាំ ការពាបាល
នឹងការ ែានកូន ការវោះកាត់ដកសរផសេ ការពាបាលមាត់មធែញ ការចាក់ម្បព័នធភាពសុាំ ជាមែីរ)
ឌ. ការមធវីែំមណីរតារផលូវអាកាសជាលកខណៈឯកជន ដែលរិនដរនជាអ្នកែំមណីរដែលម្តូវបង់ម្បាក់ន្តងលមធវីែំមណីរ
សម្មាប់ព័ត៌មានលរែិតចំមពាោះករណីរិនធានា សូរអានឯកសារបណណសនារ៉ាប់រងបដនែរ។
6.

មតើមានការពិនត
ិ យសុខភាពម ាកនង
ញ ែំមណើរការមចញបណណសនារ៉ាប់រងចំមពាោះកញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ ដែរ
ឬមទ?
អ្តិងិជនគឺតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ែំមណើរការមចញបណណសនារ៉ាប់រង ដែលែំមណើរការមនោះដផែកម ាតារម ាលការណ៍ន្តនែំមណើរ
ការមចញបណណសនារ៉ាប់រងរបស់ម្កុរហុនម្ពូែន
ិ សល មែើរបីកំណត់ថ្ាអ្តិងិជននឹងតម្រូវឲ្យមធវើការពិនិតយសុខភាពដែរឬ
មទ។

7.

មតើរយៈមពលរង់ចាំរបស់កញ្ចបផ
់ លិតផលមនោះមានលកខណៈ ាងែូចមរតច ?
ការទារទារសំណងនឹងរិនម្តូវបានផតល់ជូនម ីយកនញងករណីជង
ំ ឺ ឬ របួសណាក៏មដ្ាយដែលបានមកីតម ីង ឬម្តូវបានមធវើ
មរាគវិនិចឆ័យ កនង
ញ អ្ំ ញងរយៈមពលរង់ចាំ ឬមកីតម ីងមម្កាយមពលបញ្ចប់រយៈមពលរង់ចាំ បុដនតករណីមនាោះទាក់ទងនឹងសែាន
ភាពជំងឺឬរបួសដែលមកីតម ីងមហីយ ឬម្តូវបានមធវីមរាគវិនិចឆ័យរួចរាល់រុនឬកនញងអ្ំ ញងរយៈមពលរង់ចាំ។
ក. សម្មាប់ការពាបាលមដ្ាយសារមម្ ាោះថ្នាក់ន្តចែនយ មានរយៈមពលរង់ចាំចំនួន 1 (រួយ) ន្តងៃ។
ខ. សម្មាប់ការពាបាលមដ្ាយសារជំងឺជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ មានរយៈមពលរង់ចាំ 120 (រួយរយន្តរៃ) ន្តងៃ។
គ. សម្មាប់ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ មានរយៈមពលរង់ចាំ 365 (បីរយហុកសិបម្បាំ) ន្តងៃ។
ឃ. សម្មាប់ការពាបាលមដ្ាយសារជំងឺមផេងៗ មលីកដលងជំងឺជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ មានរយៈមពលរង់ចាំ 30
(សារសិប) ន្តងៃ។

សម្មាប់ព័ត៌មានលរែិតចំមពាោះជំងឺជាក់លាក់ដែលបានកំណត់ និង ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ សូរអានឯកសារបណណសនា
រ៉ាប់រងបដនែរ។
8.

មតើអ្តិងជ
ិ នដែលមានអាយុចមនលាោះពី 61-69 អាចទិញកញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ បានដែរឫមទ?
មចាស់បណណសនារ៉ាប់រងម្តូវដតមានអាយុ ាងតិច 18 ឆនាំមែើរបីអាចដ្ាក់ពាកយមសនើសុំបណណសនារ៉ាប់រង។ បុដនតអាយុអ្នក
ម្តូវបានធានារ៉ាប់រងន្តនផលិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ គឺម្តូវចាប់មផតើរពីអាយុ10-60 ឆនាំ និង អាចបនតសុពលភាពរហូតែល់
អាយុ 70 ឆនាំ។

9.

កនង
ញ ករណីដែលអ្តិងជ
ិ នបានជាវផលិតផលចំនន
ួ ២កញ្ចប់ មហើយកញ្ចបទ
់ ១
ី ម្តូវបានមម្បើម្បាស់អ្ស់ទហ
ំ ំអ្តែម្បម ាជន៍
មតើអ្តិងជ
ិ នអាចមម្បើម្បាស់អ្តែម្បម ាជន៍ន្តនកញ្ចបទ
់ ២
ី បានដែរឬមទ?
អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងមនាក់អាចមានបណណសនារ៉ាប់រងដតរួយបុមណណ៉ាោះ។

10.

ម្បសិនមបើជាមានករណីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុង និងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍ កនង
ញ អ្ំ ង
ញ មពលែំមណើរការមចញបណណសនា
រ៉ាប់រង មតើអ្តិងជ
ិ នអាចមធវក
ើ ារទារទារសំណងបានដែរឬមទ?
អ្តិងិជនអាចមធវើការទារទារសំណងបានម ាមលើអ្តែម្បម ាជន៍ដែលសែិតជាទម្រង់ធានារ៉ាប់រងបមណ្តោះអាសនន ដែល
អ្តែម្បម ាជន៍មនោះគិតចាប់ពីន្តងៃដែលម្កុរហុនបានទទួលពាកយមសនើសុំ និងបុពវលាភធានារ៉ាប់រងែំបូង។ អ្តែម្បម ាជន៍
ធានារ៉ាប់រងបមណ្តោះអាសននមនោះមានទឹកម្បាក់ចំនួន 2,500 ែុលលារអាមររិក ដែលផតល់ជន
ូ អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងចរបង
ម ាមលើករណីររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុង និងជាអ្ចិន្ត្នតយ៍មដ្ាយសារមម្ ាោះថ្នាក់ន្តចែនយ។

ការទារទារសំណង៖
11.

មតើខុំអ
្ញ ាចដ្ាក់សមំ ណើទារទារសំណង ាងែូចមរតច?
ការដ្ាក់មសនើទារទារសំណងសម្មាប់កញ្ចប់ផលិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ មានពីររមបៀប ដែលមលាកអ្នកអាចមធវើកាទារទារ
សំណងរកវិញ (Reimbursed Claim) ឬ មម្ជើសមរើសការទូទាត់សំណងមដ្ាយផ្ទាល់ (Direct Billing) តាររយៈ
ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សំណងរបស់ម្កុរហុនម្ពូែន
ិ សល គឺ South Asia Service (Third-Party
Administrator/South Asia Service) ៖
ក. ការទារទារសំណងរកវិញ (Reimbursed Claim) គឺជាការទារទារសំណងកនង
ញ ករណីដែលមលាកអ្នកទទួល
មសវាករែមវជជសាម្សតជារួយរនទរី មពទយ ឬសែាប័នដែលរិនដរនជាន្តែគូរបស់ម្កុរហន
ុ ។ មលាកអ្នកនឹងម្តូវមធវើការទូទាត់
ន្តងលចំណាយមវជជសាម្សតមដ្ាយផ្ទាល់ជារួយរនទីរមពទយ បនទាប់រកមទើបមធវើការដ្ាក់សំមណើទារទារសំណងជារួយម្កុរ
ហុនម្ពូែិនសល ឬ ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សណ
ំ ងរបស់ម្កុរហន
ុ ម្ពូែិនសល South Asia Service (Third-Party
Administrator/South Asia Service) តារមម្កាយ។
ខ. ការទូទាត់សំណងមដ្ាយផ្ទាល់(Direct Billing) គឺជាការទារទារសំណងកនង
ញ ករណីដែលមលាកអ្នកទទួលមសវា
ករែមវជជសាម្សតជារួយរនទីមពទយ ឬសែាប័នដែលជាន្តែគូរបស់ម្កុរហុន។ (ចំំណាំ៖ អ្តិងិជនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមធវើនិតិវិធី
ន្តនការមសនើសុំការអ្នុញ្ញាតជារុន)។

កំណត់សមគាល់៖ នីតិវិធីមសនីសុំការអ្នុញ្ញាតជារុន ជាែំមណីរការរួយដែលអ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងទទួលបានការយល់
ម្ពរពីម្កុរហុនសម្មាប់ការពាបាលដផនកមវជជសាម្សតជាក់លាក់ណារួយ រុននឹងការចាប់មផតីរការពាបាលមនាោះ។
12.

មតើការពាបាលដផនកមវជជសាម្សតណាខលោះ ដែលចាំបាច់តម្រូវឲ្យមាននិតវិ ធ
ិ ន្តី នការមសនស
ើ ក
ុំ ារអ្នុញ្ាញ តជារុន?

ការពាបាលមវជជសាម្សតដែលតម្រូវឲ្យមសនីសុំការអ្នុញ្ញាតជារុន ពីម្កុរហន
ុ ឬ ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សំណងរបស់ម្កុរហុន
ម្ពូែិនសល South Asia Service មានែូចមរៀបរាប់ខាងមម្ការ ៖
ក. ការសម្មាកពាបាលម ារនទីរមពទយ
ខ. ការវោះកាត់មដ្ាយសម្មាកម ារនទីរមពទយ
ឃ. ការវោះកាត់កនញងន្តងៃ

*ម ាកនញងករណីបនទាន់ រិនមានការតម្រូវឲ្យមសនីសុំការអ្នុញ្ញាតជារុនម ើយ ដតអ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងម្តូវជូនែំណឹងរកម្កុរ
ហុនម្ពូែិនសល ឬ ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សំណងរបស់ម្កុរហន
ុ ម្ពូែិនសល South Asia Service កនញងរយៈមពល 48 (ដសសិប
ម្បាំបី) មមាង គិតចាប់ពីមពលមហតុការណ៍បនទាន់មកីតម ីង។
13.

មតើការទំនាក់ទន
ំ ងតាររយៈទូរស័ពទ ឬការមផ្ស
ើ ារ អាចចាត់ទក
ុ ជានិតវិ ធ
ិ ន្តី នការមសនស
ើ ក
ុំ ារអ្នុញ្ាញ តជារុនដែរឫមទ?
អ្តិងិជនអាចមធវើការទំនាក់ទន
ំ ងតាររយៈទូរស័ពទ ឬការមផ្ើសារបានដតកនញងករណីបនទាន់ដតបុមណណាោះ។ (ចំមពាោះការពាបាល
ដែលមានការមម្តៀរទុកជារុនចាំបាច់តម្រូវឲ្យមាននិតិវធ
ិ ីន្តនការមសនើសុំការអ្នុញ្ញាតជារុនម ាែល់ម្កុរហុនម្ពូែិនសល ឬ
ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សំណងរបស់ម្កុរហុនម្ពូែន
ិ សល South Asia Service ។

14.

មតើការមសនស
ើ ទ
ុំ ារទារសំណងរកវិញ (Reimbursed claim) តម្រូវឲ្យមានឯកសារអ្វខ
ី ោះល ?
ឯកសារសម្មាប់ការទារទារសំណងមានែូចខាងមម្ការ៖
ក. ទម្រង់ដបបបទន្តនការទារទារសំណង
ខ. ការបញ្ជាក់ពីមវជជបណឌិត
គ. ចាប់មែើរន្តនវិក័យបម្តចំណាយមវជជសាម្សត
ឃ. លិខិតពីម្គូមពទយពាបាល
ង. របាយការណ៍មរាគសាម្សតឬរបាយណ៍ការម្ចឹបសាច់ឬរបាយណ៍ការជាលិកាសាម្សត
ច. លិខិតចរលងគណនីធនា ារ
ឆ្. អ្តតសញ្ញាណប័ណណរបស់អ្តិងិជន
ជ. ឯកសារបដនែរមទៀត ម្បសិនមបើចាំបាច់

15.

មតើការទូទាត់សណ
ំ ងមដ្ាយផ្ទាល់តម្រូវឲ្យមានឯកសារអ្វខ
ី ោះល ?
ចំមពាោះការទូទាត់សំណងមដ្ាយផ្ទាល់គឺរិនតម្រូវឲ្យមលាកអ្នកដ្ាក់សំមណើទារទារសំណងមនាោះមទ បុដនតមលាកអ្នកចាំបាច់
ភជាប់រកជារួយនូវឯកសាររួយចំនួនមែើរបីទទួលបានការអ្នុញ្ញាតសម្មាប់ការសម្មាកពាបាល៖
ក. អ្តតសញ្ញាណប័ណណ លិខត
ិ ឆ្លងដែន ឬសំបុម្តកំមណើត (ម្បសិនមបើអ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងជាអ្នីតិជនដែលរិន
ទាន់មានឯកសារសមគាល់ែូចជាអ្តតសញ្ញាណប័ណណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន)
ខ. កាតធានារ៉ាប់រងឬ កញ្ចបប
់ ណណសនារ៉ាប់រងមអ្ ិចម្តូនិច
អ្ំ ញងមពលចាកមចញពីរនទីរមពទយ អ្តិងិជនមានតួនាទីទូទាត់ការចូលរួរចំដណកកនង
ញ ការចំណាយ (co-payment)
និងចំណាយមផេងមទៀត (មបើមាន) ដែលមលើសឬរិនសែិតកនញងការធានារ៉ាប់រងម ាកនញងបណណសនារ៉ាប់រង។

16.

កនង
ញ ករណីដែលការពាបាលរិនទាន់ម្តូវបានបញ្ចប់ បដុ នតបណណសនារ៉ាប់រងអ្ស់សព
ុ លភាព មហើយអ្តិងជ
ិ នមម្ជើសមរើស
រិនបនតសព
ុ លភាពបណណសនារ៉ាប់រងរតងមទៀត មតើអ្តិងជ
ិ នអាចដ្ាក់សមំ ណើទារទារសំណងបានដែរឬមទ?
អ្តិងិជនម ាដតបនតទទួលបានអ្តែម្បម ាជន៍ន្តនការសម្មាកពាបាល។ អ្តែម្បម ាជន៍ធានារ៉ាប់រង នឹងម្តូវបានគិតចាប់
ពីន្តងៃដែលការពាបាលបានមធវើម ើងកនញងអ្ំ ញងមពលបណណសនារ៉ាប់រងមានសុពលភាព រហូតែល់ការពាបាលម្តូវបាន

បញ្ចប់ មទាោះបីជាបណណសនារ៉ាប់រងបានផុតកាលបរិមចឆទក៏មដ្ាយ។ អ្តែម្បម ាជន៍ធានារ៉ាប់រងមនោះនឹងម្តូវបានផតល់ជូន
មដ្ាយដផែកម ាតារតារាងអ្តែម្បម ាជន៍ដែលបានបង្ហាញែូចខាងមម្ការ ។
អ្តែម្បម ាជន៍
(ជាែុលាល រអាមររិក កនង
ញ រួយឆនាប
ំ ណណសនា
រ៉ាប់រង)
ទីតាំងភូរិសាម្សត

ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍ម្បចាំឆាន ស
ំ រុប
(អ្នុវតតម ាមលើចំណុចទី 1 ែល់ 4)

គមម្មាងទី 1

គមម្មាងទី 2

គមម្មាងទី 3

គមម្មាងទី 4

សំរទ
ឹ ធ

ម្បាក់

មាស

មពម្ជ

ម្បមទសករពញជា

ម្បមទសករពញជា
មវៀតណារ និង
ន្តង

ម្បមទសកនញងតំបន់
អាសានមលីកដលងសិងហ
បុរី
30,000
(ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រង
សម្មាប់ម្បមទសករពញ
ជា10,000)

5,000

10,000

ម្បមទសកនញងតំបន់
អាសាន
50,000
(ទំហំអ្តែម្បម ាជន៍រង
សម្មាប់ម្បមទសករពញ
ជា10,000)

ចំនួនអ្តិបរមាន្តនការចូលរួរចំដណកកនញងការ
100
150
500
700
ចំណាយ (20%) កនញង ១ មហតុការណ៍
1
ការពាបាលជំងរ
ឺ ហារីក
ការសម្មាកពាបាលជំងឺ
រហារីកមដ្ាយសម្មាកពាបាល
ម ារនទីរមពទយ និងរិនសម្មាក
ម ារនទីរមពទយ(រួរមានការ
ពាបាលមដ្ាយមម្បើគីរី ការ
ពាបាលមដ្ាយកាំរសែី ការ
1.1
ម្តូវបានផតលជ
់ ូនចំមពាោះដតអ្តែម្បម ាជន៍ន្តនការសម្មាកពាបាល
ពាបាលមដ្ាយកំណត់ម ាល
ម ា) (រិនមានទំហំអ្តែ
ម្បម ាជន៍តារម្បមភទបុដនតទំហំ
អ្តែម្បម ាជន៍ន្តងលបនទប់ និងការ
សនាក់ម ា អ្នុវតតតារចំណុច
1.2)
ន្តងលបនទប់ និង ការសនាក់ម ាជាក់
ដសតង (មម្ចើនបំផុតម្តឹរ 80 ន្តងៃ
1.2
ម្តូវបានផតលជ
់ ូន
រួរបញ្ចល
ូ អ្តែម្បម ាជន៍ម្បមពា
ធនករែ)
ការសម្មាកពាបាល ដែលរិនដរនជាការពាបាលជំងរ
ឺ ហារីក
2
ទំហអ្
ំ តែម្បម ាជន៍រង (មលើកដលងជំងរ
ឺ ហារីក)
ន្តងលបនទប់ និង ការសនាក់ម ាជាក់
ដសតង (មម្ចើនបំផុតម្តឹរ 80 ន្តងៃ
2.1
ម្តូវបានផតលជ
់ ូន
រួរបញ្ចល
ូ អ្តែម្បម ាជន៍ម្បមពា
ធនករែ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងដផនកម្ប
2.2 មពាធនករែកនញងរួយន្តងៃ(មម្ចើន
ម្តូវបានផតលជ
់ ូន
បំផុតម្តឹរ៣០ន្តងៃ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
2.3 ការវោះកាត់មដ្ាយសម្មាកម ា
ម្តូវបានផតលជ
់ ូន
រនទីរមពទយ

2.4

2.5

2.6
2.7

ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការពាបាលរុនមពលចូល
សម្មាកម ារនទរី មពទយ (រហូត
ែល់៣០ន្តងៃរុនន្តងៃចូលសម្មាក
រនទីរមពទយ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការពាបាលមម្កាយមពលចាក
មចញពីរនទីរមពទយមម្ចើនបំផុត
ម្តឹរ 5 ែង (60 ន្តងៃបនទាប់ពី
មចញពីរនទីមមពទយ)
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
មសវាកនញងរនទីរមពទយ និងមសវា
ពាក់ព័នធមផេងៗ
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើរង
យនតសម្ង្គាោះបនទាន់

3

ម្តូវបានផតលជ
់ ូន

រិនម្តូវបានផតល់ជូន

ម្តូវបានផតលជ
់ ូន
រិនម្តូវបានផតល់ជូន
ការពាបាលមដ្ាយរិនចាំបាច់សម្មាកម ារនទរី មពទយ

3.1
3.2
4

ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
មលើការវោះកាត់កនញងន្តងៃ
ន្តងលចំណាយជាក់ដសតងម ាមលើ
ការលាងឈារ

រិនម្តូវបានផតល់ជូន
រិនម្តូវបានផតល់ជូន

ផលវិបាកន្តនការមានគភ៌ (អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងម្តូវដតមានអាយុចាប់ពី 20-49 ឆនា)ំ
4.1

17.

ន្តងលសម្មាកពាបាលម ាឬរិន
ម ារនទីរមពទយជាក់ដសតង (រយៈ
មពលរង់ចាំ ៣៦៥ន្តងៃ)

ម្តូវបានផតលជ
់ ូនចំមពាោះដតអ្តែម្បម ាជន៍ន្តនការសម្មាកពាបាល

មតើខអ
្ញំ ាចទាក់ទងមែើរបីទទួលបានការ ាំម្ទចំមពាោះការទារទារសំណងរបស់ខប
្ញំ ាន ាងែូចមរតច?
សម្មាប់ជំនួយមលើមសវាករែ និង សំណួរមផេងៗ មលាកអ្នកអាចទាក់ទងម ាកាន់៖
ក. ភនាក់ង្ារន្តែគូទូទាត់សំណងរបស់ម្កុរហុនម្ពូែិនសល South Asia Service
សម្មាប់ព័ត៌មានទូម ា៖
-មលខទូរស័ពទ៖ 015 555 192 (24មមាង/7ន្តងៃ)
-អ្ុដី រល៖ kh-inquiry@southasiaservices.com
សម្មាប់មសវាករែម ាមលើការទូទាត់សំណងមដ្ាយផ្ទាល់ (Direct Billing)៖
-មលខទូរស័ពទ៖ 081 888 959 (24មមាង/7ន្តងៃ)
-អ្ុដី រល៖ kh-directbilling@southasiaservices.com
ខ. ម្កុរការង្ារទារទារសំណងរបស់ម្កុរហុនម្ពូែន
ិ សលករពជ
ញ ា៖
-មលខទូរស័ពទ៖ 095 964 222 (កនញងមមាងការង្ារ)
-អ្ុដី រល៖ pcla.claims@prudential.com.kh

18.

មតើអ្តិងជ
ិ នម្តូវទូទាត់ន្តងលន្តនការចូលរួរចំដណកកនង
ញ ការចំណាយ (co-payment) ម ាមពលណា?

ក. សម្មាប់ការទារទារសំណងរកវិញ (Reimbursed Claim) អ្តិងិជននឹងម្តូវមចញន្តងលចណ
ំ ាយមវជជសាម្សតមដ្ាយខលន
ួ
ឯងរួចជារុន មហើយបនទាប់រកមទើបមធវើការដ្ាក់សំមណើទារទារសំណងជារួយម្កុរហុនម្ពូែន
ិ សល។ ម្កុរហន
ុ ម្ពូែិនសល
នឹងទូទាត់ជូនសំណងដែលអ្តិងិជនមានសិទក
ធិ នញងការទទួលបាន មដ្ាយែកមចញនូវចំនួនន្តនន្តងលកនញងការចូលរួរចំដណកកនញង
ការចំណាយ (co-payment)។
ខ. សម្មាប់ការទូទាត់សំណងមដ្ាយផ្ទាល់ (Direct Billing) អ្តិងិជននឹងម្តូវមធវើការទូទាត់នវូ ការចូលរួរចំដណកកនញងការ
ចំណាយ (co-payment) ដែលវាម្តូវបានរួរបញ្ចូលជារួយន្តងលចំណាយដែលម ាសល់ ម ាអ្ំ ញងមពលចាកមចញពីរនទីរ
មពទយ ម ាកាន់រនទីរមពទយដែលជាន្តែគូ។ ការទូទាត់សណ
ំ ងនឹងដផែកម ាមលើទំហំអ្តែម្បម ាជន៍ម្បចាំឆនាំសរុប និងទំហំអ្តែ
ម្បម ាជន៍រងដែលមានកនញងគមម្មាងន្តនបណណសនារ៉ាប់រងរបស់មលាកអ្នក។
ការបនតសព
ុ លភាពបណណសនារ៉ាប់រងម ង
ើ វិញ និងការបញ្ចបក
់ ច
ិ ស
ច នាធានារ៉ាប់រង៖
19.

កនង
ញ ករណីដែលអ្តិងជ
ិ នបានផ្ែាកបង់បព
ុ ល
វ ាភធានារ៉ាប់រង មហើយបណណសនារ៉ាប់រងកលាយជាអ្ស់សព
ុ លភាពចាប់ពរី យៈ
មពល ១ឆនាំ មតើអ្តិងជ
ិ នអាចបនតសព
ុ លភាពបណណសនារ៉ាប់រងម ីងវិញបានដែរឬមទ ?
អ្តិងិជនរិនអាចបនតសព
ុ លភាពបណណសនារ៉ាប់រងម ីងវិញបានមទកនញងករណីមនោះ បុដនតអ្តិងជ
ិ នអាចមធវើការមសនីសំុបនតសុ
ពលភាពបណណសនារ៉ាប់រងម ីងវិញកនញងរយៈមពល 6 (ម្បាំរយ
ួ ) ដខ គិតចាប់ពីកាលបរិមចឆទដែលបណណសនារ៉ាប់រងមនាោះ
អ្ស់សុពលភាពជាបមណ្តោះអាសននដតបុមណណាោះ។ ម្បសិនមបើពុំមានការមសនីសំុបនតសុពលភាពបណណសនារ៉ាប់រងម ីងវិញ
កនញងរយៈមពល 6 (ម្បាំរួយ) ដខ ែូចមរៀបរាប់ខាងមលើមនាោះមទ បណណសនារ៉ាប់រងរបស់មលាកអ្នកនឹងម្តូវបានបញ្ចប់។

20.

មតើែមំ ណើការការបញ្ចបប
់ ណណសនារ៉ាប់រង សម្មាប់កញ្ចបផ
់ លិតផល PRUសុខភាពខ្ញំ ម្បម្ពឹតមត ា ាងែូចមរតច?
បណណសនារ៉ាប់រងនឹងម្តូវលុបមចាលមដ្ាយសវ័យម្បវតតិ ម ាមពលដែលមហតុការណ៍ណារួយខាងមម្ការមកីតម ីង៖
ក. ររណភាព ឬ ពិការភាពទាំងម្សុង និងជាអ្ចិ្នតយ៍របស់អ្ក
ន ម្តូវបានធានារ៉ាប់រងម ាមម្ការបណណសនារ៉ាប់រង ឬ
ខ.បនទាប់ពីម្កុរហុនបានទូទាត់អ្តែម្បម ាជន៍ធានារ៉ាប់រងទាំងអ្ស់ មដ្ាយដផែកមលីកិចចសនាធានារ៉ាប់រងន្តន
ផលិតផលធានារ៉ាប់រងមនោះ ឬ
គ.បនទាប់ពីទទួលបានសំមណីរបស់មចាស់បណណសនារ៉ាប់រងកនង
ញ ការមបាោះបង់បណណសនារ៉ាប់រងន្តនផលិតផលធានា
រ៉ាប់រង ឬ
ឃ. ែល់ន្តងៃផុតកំណត់ន្តនរយៈមពលកំណត់ន្តនការធានារ៉ាប់រង ឬ
ង. បនទាប់ពីអ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រងឈានចូលអាយុ 70 ឆនាំ (អាយុន្តងៃខួបកំមណីតចុងមម្កាយ) ឬ
ច. ម្កុរហុនបញ្ចប់បណណសនារ៉ាប់រងមនោះ មដ្ាយដផែកមលីបណណសនារ៉ាប់រងន្តនកិចចសនាធានារ៉ាបរង ឬ
ឆ្. សែានភាពមផេងមទៀត ែូចដែលមានដចងកនញងចាប់ធានារ៉ាប់រងជាធរមាន និង/ឬ បទបបញ្ញតព
តិ ាក់ព័នធ ឬ
ជ. ម្កុរហុនរកាសិទធិកង
នញ ការលុបមចាលបណណសនារ៉ាប់រង ឬ បែិមសធមលីការមសនីសុំទារទារសំណង ករណីមចាស់ប
ណណសនារ៉ាប់រង និង អ្នកម្តូវបានធានារ៉ាប់រង មម្ការបណណសនារ៉ាប់រងមនោះ ផតល់ព័ត៌មានរិនពិត ឬ រិនម្តឹរម្តូវ ដែល
មានសារៈសំខាន់សម្មាប់មធវីការវាយតន្តរលអ្ំពីហានិភ័យ មែីរបីមចញបណណសនារ៉ាប់រង និងការធានារ៉ាប់រងន្តនបណណ
សនារ៉ាប់រងមនោះ។
*******************************

