
 

ផលិតផលធានារ ៉ាប់រងអាយុជីវតិ ដែលជួយទទូាតស់ង
បំណុលរបស់អ្នកកនងុករណីមានគ ្ាោះអ្កសុលគកើតគ ើង 

 

  

   

 

 

គ ាកអ្នកមានកត ីសមៃជាគ រើន គ ើយគែើៃបសីគ ៃរកត ីសមៃទាងំគនាោះបាន អ្នក
អារការពារកៃចរីបសអ់្នកជាៃយួពកួគយើង។ 

 
គ ាកអ្នកអារទាក់ទងៃកកានគ់យើងខ្ុំតាៃរយៈ ៖ 

 

 

ពកួគយើងគ តៀៃខលនួររួជាគ សរកនងុការគ្លើយសណួំររបសគ់ ាកអ្នក។ 
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កៃចមីាន
សុវតថភិាព 

អ្្ារ VTRUST ជាន់ផ្ទាល់ែី #24 ផលូវ
គលខ 169 (ៃហាវិថីគ្កូសលូវ ៉ាគី) សង្កាត់
វាលវង់ ខណឌ 7ៃករា រាជធានភី្នំគពញ 
 ពោះរាជាណារ កកៃពុជា 



គ តុអ្វ ីតូវគ ជើសគរើស “កៃចមីានសុវតថភិាព”?  
គ ាគពលដែលគ ាកអ្នកកំពុងតាៃរកកតី សមៃរបស់អ្នក គតើអ្នកនឹងការពារផទោះ អាជីវកៃម និង
 គួសាររបស់គ ាកអ្នកពីការទូទាត់បំណុលធនា្ារយ ាងែូរគៃតរ កនុងករណីដែលអ្នកជួប
គ ្ាោះអ្កុសលដែលបណត៉ាលឲ្យៃរណភាព ឬ ពិការភាពទាំង សុង និង ជាអ្រិម្នតយ៍ ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លកខណ:ពគិសសរបសផ់លតិផល 

 

បុពវ ាភ្ធានារ ៉ាប់រងតមៃលសៃរៃយ 

 

ធានារ ៉ាប់រងគ ាគលើកៃចីជាគ រើន បគភ្ទែូរជាកៃចីទិញផទោះ 
កៃចីពាណិជជកៃម កៃចីផ្ទាល់ខលួន កៃចីទិញឡាន ជាគែើៃ 

  
ែំគណើរការទិញធានារ ៉ាប់រងដែលមានភាពង្ាយ សួល 

 

អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងបដនថៃរំនួន 3000 ែុ លារអា
គៃរិក កនុងករណីៃរណភាព ឬ ពិការភាពទាំង សុង និង 
ជាអ្រិម្នតយ៍គ ាយសារគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ 

 ជគ ៃើសមនការបង់បុពវ ាភ្ធានារ ៉ាប់រង (ការទូទាត់ដត
ៃួយគលើក ឬ   ការទូទាត់ជា បចាំមានកាលកំណត់) 

     កៃចមីានសុវតថភិាព 

• កនុងករណីដែលអ្នកជួបគ ្ាោះអ្កុសលដែលបណត៉ាលឲ្យអ្នកៃិនអារគធវើការ
បានគ ាយសារដតពិការភាពទាំង សុង និង ជាអ្រិម្នតយ៍ ឬ បណត៉ាលឲ្យអ្នក
សលាប់បាត់បង់ជីវិត គនាោះកៃចីរបស់គ ាកអ្នកនឹងៃិនកលាយជាបនទុកស មាប់
 គួសាររបស់អ្នកគ ើយ គ ាយផលិតផល កៃចីមានសុវតថិភាព គនោះនឹងទូទាត់
បំណុលរបស់អ្នកដែលគ ាសល់រ ូតែល់រំនួនមនទឹក បាក់ធានារ ៉ាប់រង។ 
 

• ផលិតផល កៃចីមានសុវតថិភាព ផតល់ជូននូវជគ ៃើសធានារ ៉ាប់រងរំនួនពីរគឺ 
អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងថយរុោះ និងអ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងគថរ គ ា
គលើរំនួន បាក់កៃចី ដែលអ្នុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ ជើសគរើសគ ាតាៃត ៃូវការធានា
រ ៉ាប់រងដែល សបគ ាតាៃលកខខណឌមនកៃចីរបស់អ្នក។ 
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  សមកាល់៖ ទឹក បាក់សំណងនឹង តូវទូទាត់ជូនគ ាតាៃតារាងអ្តថ បគយាជន៍មនការធានារ ៉ាប់រងដែលបានផតល់ជូនគ ា
គពលជាវផលិតផលធានារ ៉ាប់រងគនោះ ដែលទឹក បាក់សំណងអារនឹងមានទំ ំធំជាងឬតូរជាងទំ ំមនកៃចីដែលគ ាគសស
សល់។ 

 

 

 

លកខណ:គផេងគទៀតរបសក់ៃចមីានសវុតថភិាព 
ការកណំតគ់លើ
អាយ ុ

អាយុចាប់គផតើៃមនការធានា៖ 18-68 ឆនាំ 
អាយុផុតកំណត់មនការធានា៖ តិរជាង 70 ឆនាំ  

រយោះគពលមនប
ណណសនារ ៉ាបរ់ង 

• ការទូទាត់បុពវ ាភ្ដតៃួយគលើក៖ 1- 25 ឆនា ំ
• ការទូទាត់បុពវ ាភ្មានកាលកំណត់៖ 5- 25 ឆនាំ (រយៈគពលបង់បុពវ

 ាភ្ធានារ ៉ាប់រងគសមើនឹងរយៈគពលមនបណណសនារ ៉ាប់រង – 3ឆនាំ) 
រនំនួទកឹ បាក់
ដែល តវូបាន
ធានារ ៉ាបរ់ង 

ទឹក បាក់ធានារ ៉ាប់រងគឺជារំនួនធានារ ៉ាប់រងដែលអ្នករង់បានស មាប់ការធា
នា។ 
ជគ ៃើសមនទកឹ បាក់ តវូបានធានារ ៉ាបរ់ង៖ 
កៃចីមានសុវតថិភាព មានពីរជគ ៃើសមនធានារ ៉ាប់រងគលើ បាក់កៃចីរបស់អ្នក 
ដែលអ្នុញ្ញាតឲ្យអ្នកអារគ ជើសគរើសគ ាតាៃលកខខណឌមនកៃចីរបស់អ្នក។ 

• អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងថយរុោះ ៖ រំនួនទឹក បាក់ដែល តូវបាន
ធានារ ៉ាប់រងរបស់គ ាកអ្នកនឹងថយរុោះជាគរៀងរាល់ដខមនបណណសនា
រ ៉ាប់រង គ ើយកនុងករណីៃរណភាព ឬពិការភាពទាំង សុងនិងជាអ្
រិម្នតយ៍ រំនួនទឹក បាក់ដែល តូបានធានារ ៉ាប់រងដែលគ ាសល់គិត
 តឹៃគពលទូទាត់សំណង នឹងផតល់ជូនទាំង សុង។ 

• អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងគថរ ៖ រំនួនទឹក បាក់ដែល តូវបានធានា
រ ៉ាប់រងដែលគ ាកអ្នកបានគ ជើសគរើសគ ាគែើៃ ្ាមនបណណសនា
រ ៉ាប់រងនឹងគ ាគថររ ូតែល់បណណសនារ ៉ាប់រងអ្ស់សុពលភាព គ ើយ
រំនួនទឹក បាក់ដែល តូវបានធានារ ៉ាប់រង នឹងផតល់ជូនគ ាកអ្នកកនុង
ករណីៃរណភាព ឬពិការភាពទាំង សុងនិងជាអ្រិម្នតយ ៍ដែលគកើត
គ ើងគ ាកនុងអំ្ ុងគពលមនការធានា។ 

ការកណំតគ់លើរនំនួទកឹ បាកដ់ែល តវូបានធានារ ៉ាបរ់ង៖ រំនួនទឹក បាក់តិរ
បំផុតមនកៃចីដែលអារគសនើសុំបានមានចាប់ពី 1,000 ែុ លារអាគៃរិក។ 
អ្តថ បគយាជនធ៍ានារ ៉ាបរ់ងបដនថៃ រំននួ3000ែុ លារអាគៃរិកនឹងផតល់ជូន 
កនុងករណីៃរណភាព ឬ ពិការភាពទាំង សុង និង ជាអ្រិម្នតយ៍គ ាយសារ
គ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ។ 

អ្នកទទលួផល អ្នកទទួលផលរៃបងគឺ គឹោះសថានធនា្ារ និង  ិរញ្ញវតថុ ដែលអ្តថ បគយាជន៍
ធានារ ៉ាប់រងនឹង តូវផតល់ជូនគ ាតាៃរំនួនដែលជំពាក់ គឹោះសថានធនា្ារ និង 
 ិរញ្ញវតថុ គ ើយរំគពាោះអ្តថ បគយាជន៍ដែលគ ាសល់ ( បសិនគបើមាន) នឹង
 តូវផតល់ជូនឲ្យអ្នកទទួលផលគផយងគទៀតដែលអ្នកបានចាត់តាំង។ 

ការបង្ហាញពអី្តថ បគយាជនធ៍ានារ ៉ាបរ់ង 
គ ាក សំណាង រង់ទទួលកៃចីពីធនា្ាររំនួន 10,000 ែុ លារអាគៃរិក ដែលមានរយោះគពល 10ឆនាំ។ 
គែើៃបីធានាថ្ាកៃចីរបស់្ាត់នឹងៃិនកលាយជាបនទុករបស់ បពនធរបស់្ាត់ កនុងករណីមានគ ្ាោះអ្កុសលគកើត
គ ើង គ ាក សំណាង បានទិញធានារ ៉ាប់រងពី កុៃ  ុន ពូែិនសល កៃពុជា។ ្ាត់មានជគ ៃើសស មាប់
ការធានារ ៉ាប់រងគលើកៃចីរបស់្ាត់ ដែល្ាត់អារគ ជើសគរើសរវាងអ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងថយរុោះ និង
អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងគថរ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស មាប់ឧទា រណ៍គនោះ តារាងអ្តថ បគយាជន៍មនការធានារ ៉ាប់រងគឺដផែកគ ាតាៃការសនមត់គលើអ្ តាការ បាក់មន បាក់
កៃចីរំនួន ១០ ភាគរយគថរ កនុងកំ ុងគពល កៃចី គ ើយសនមត់ថ្ាពំុមានការទូទាត់កៃចីៃុនកាលកំណត់ ឬយឺតយាវជាង
កាលកំណត់គនាោះគទ។ កនុងករណីដែល ទឹក បាក់សំណងគលើសពីទំ ំកៃចីគ ាគពលទូទាត់សំណង គនាោះអ្នកទទួលផល
ដែលអ្នកបានចាត់តាំងនឹងទទួលបាន ទឹក បាក់ដែលគលើសគនាោះ។ ប ុដនតកនុងករណីដែល  បាក់សំណងមានរំនួនតិរ
ជាងទំ ំកៃចីគ ាគពលទូទាត់សំណង គនាោះ កុៃ គួសាររបស់អ្នកនឹង តូវទូទាត់នូវរំនួនកៃចីដែលគ ាសល់គនាោះ ជូនធ
នា្ារ។ 
 
 
 
 

ការសគងខបពផីលតិផលកៃចមីានសវុតថភិាពរបសគ់ ាកសណំាង 
អាយុ 35 ឆនា ំ
គភ្ទ  បុស 
វិធីបង់បុពវ ាភ្ធានារ ៉ាប់រង បុពវ ាភ្រ ៉ាប់រងដតៃួយគលើក 
រំនួនទឹក បាក់កៃចីសរុប 10,000 ែុ លារអាគៃរិក 
រយៈគពលមនបណណសនារ ៉ាប់រង 10 ឆនា ំ
បុពវ ាភ្ធានារ ៉ាប់រងដែល តូវបង់  បសិនគបើអ្តថ
 បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងគថរ តូវបានគ ជើសគរើស 

672.28 ែុ លារអាគៃរិក 

បុពវ ាភ្ធានារ ៉ាប់រងដែល តូវបង់  បសិនគបើអ្តថ
 បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងថយរុោះ តូវបានគ ជើស
គរើស 

446.78 ែុ លារអាគៃរិក 
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គតើវាមានែគំណើរការយ ាងែរូគៃតរ?  

កនុងករណីមានគ ្ាោះអ្កុសលគកើតគ ើងរំគពាោះគ ាក សំណាង កនុងឆនាំទី៤មនរយៈគពលកំណត់មនប
ណណសនារ ៉ាប់រងរបស់្ាត់ ដែលគធវើឲ្យ្ាតស់លាប់បាត់បង់ជីវិត ឬពិការភាពទាំង សុង នងិ ជាអ្
រិម្នតយ៍។ 

អ្តថ បគយាជនធ៍ានារ ៉ាបរ់ងថយរោុះ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្តថ បគយាជនធ៍ានារ ៉ាបរ់ងគថរ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ករណីៃនិធានាសខំាន់ៗ  
ករណីៃិនធានាគលើ កៃចមីានសវុតថភិាព រួៃមាន ដតៃិនរំគពាោះ៖ 
ក. អ្តថ បគយាជន៍កនុងករណីៃរណភាព ឬករណីពិការភាពទាំង សុង និងជាអ្រិម្នត
យ៍គ ាយសារករណីគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ ឬ ៃិនដៃនថ្នាក់មរែនយ៖ 

• ការគធវើអ្តតឃាត ឬប ុនប ងគធវើអ្តតឃាត ឬគធវើឲ្យរបួសខលួនឯង គទាោះបីជា
សថិតកនុងសថានភាពផលូវរិតត ប កតី ឬៃិន ប កតីក គ ាយ កនុងរយៈគពលពីរ
ឆនាំគិតចាប់ពីកាលបរិគរេទមានសុពលភាពមនបណណសនារ ៉ាប់រង 

• គៃគរាគគអ្ែស៍ និង/ឬជៃងឺណាៃួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងគៃគរាគគអ្ែស៍
រួៃទាំងជៃងឺគអ្ែស៍  

• ការ ប ពឹតត ឬការប ុនប ង ប ពឹតតនូវបទគលមើស ព មទណឌ គ ាយមចាស់ប
ណណសនារ ៉ាប់រង អ្នក តូវបានធានារ ៉ាប់រង ឬអ្នកទទួលផល 

• ការគ បើគ គឿងគញៀន ឬថ្នាំសបាយ ការគសពគ គឿង សវឹង ួសក ៃិត ឬ
គបើកបរយានជំនិោះគ កាៃឥទធិពលមនគ គឿង សវឹង 

ខ. អ្តថ បគយាជន៍បដនថៃកនុងករណីៃរណភាព ឬ ពិការភាពទាំង សុង និងជាអ្រិម្នត
យ៍គ ាយសារគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ៖ 

• ករណីៃិនធានាគ ាកនុងរំណុរ ក 
• ការរូលរួៃគ ាកនុងសកៃមភាពកីឡាដែលង្ាយមានគ ្ាោះថ្នាក់ 
• ការរូលរួៃកនុងសកៃមភាពអាកាសររណ៍នានា គលើកដលងដតជាអ្នក

ែំគណើរដែល តូវបង់ បាក់មថលគធវើែំគណើរ តាៃយនតគហាោះព ុម ាសុីន យនត
គហាោះមានកាលវិភាគគធវើែំគណើរ តឹៃ តូវ និងយនតគហាោះមានអាជ្ាបណណ
គធវើពាណិជជកៃម តឹៃ តូវ 

• សកៃមភាពស្ង្គាៃ ឬអំ្គពើ ិងា 

• រាល់ជៃងឺដែលបណត៉ាលៃកពីការខាំ ឬទិរ គ ាយសតវលែិត រួៃទាំងៃូសខាំ 
និងែងកូវ  ឬសតវលែិតរាតតាតកនុងរាងកាយ។ 

 
សូៃគ ាកាន់ឯកសារមនបណណសនារ ៉ាប់រងស មាប់ព័ត៌មានបដនថៃគលើករណីៃនិធានា។ 

 

 
គនោះគឺជាខតិបណណផេពវផាយស មាប់ កៃចីមានសុវតថិភាព និងស មាប់គ បើ បាស់រំគពាោះការផេពវផាយ
ដតប ុគណណាោះ។ ស មាប់ពត័៌មានលៃែិត សូៃ បឹកាជាៃួយ ទ ីបឹកា ិរញ្ញវតថ(ុFC) នងិទី បឹកាធានា
រ ៉ាប់រងអាយជុីវតិ(LC)របស់គយើង។ 
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ករណីមានគ ្ាោះ
អ្កសុល 

បុពវ ាភ្រ ៉ាប់រងដត
ៃួយគលើក 

អ្តថ បគយាជន៍ធានា
រ ៉ាប់រងសរុប ~10,000 
ែុ លារអាគៃរកិ  (រួៃ
បញ្ចូលអ្តថ បគយាជន៍
ធានារ ៉ាប់រងបដនថៃគលើ
គ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ) 

ករណីៃរណភាពឬពិការភាព
ទាំង សុង នងិ ជាអ្រិម្នតយ៍

គ ាយសារគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ គនាោះ
អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងបដនថៃ 
រំនួន3,000 ែ ុលារអាគៃរកិ 

(ទូទាត់ជូន បពនធជាអ្នកទទលួផល) 

រនំនួទកឹ បាកដ់ែល តវូបានធានារ ៉ាបរ់ង 

រយៈគពលមនបណណ
សនារ ៉ាប់រង 
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ករណីៃរណភាពឬពិការភាពទាំង សងុ និង ជាអ្
រិម្នតយ៍គ ាយសារគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ គនាោះអ្តថ
 បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងបដនថៃ រំននួ3,000 

ែុ លារអាគៃរកិនងឹ តូវបានផតល់ជនូ 

ករណីមានគ ្ាោះ
អ្កសុល 

 

អ្តថ បគយាជន៍
ធានារ ៉ាប់រងសរុប 
13,000 ែុ លារ
អា(រួៃបញ្ចូលអ្តថ
 បគយាជន៍ធានា
រ ៉ាប់រងបដនថៃគលើ
គ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ) 

គៃរិក  

រំនួនទឹក បាក់កៃចីដែល
គ ាសល ់

បុពវ ាភ្រ ៉ាប់រងដត
ៃួយគលើក 

រយៈគពលមនបណណសនា
រ ៉ាប់រង 

រំនួនទឹក បាក់
ដែល តូវបាន
ធានារ ៉ាប់រង 

~7,000 ែុ លារ
អាគៃរិក (ទូទាត់
ជូនធនា្ារ) 

រំនួនទឹក បាក់ដែល តូវបាន
ធានារ ៉ាប់រង 

អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រងសរបុរំននួ ~6,000 ែុ លារអាគៃរកិនងឹផតល់ជូន បពនធជាអ្នក
ទទលួផល (អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រង ~3,000ែ ុលារអាគៃរកិ ជាៃួយអ្តថ បគយាជន៍
ធានារ ៉ាប់រងបដនថៃ3,000 ែ ុលារអាគៃរិកគទៀតគលើករណីគ ្ាោះថ្នាក់មរែនយ(គបើមាន) 

អ្តថ បគយាជន៍ធានារ ៉ាប់រង 
~7,000 ែុ លារអាគៃរកិផត
ល់ជូនធនា្ារ 
 


