ទម្រង់ទាមទារសំណង
CLAIM FORM
ព័ត៌មានអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង/INSURED INFORMATION
លេខកូដប័ណ្ណធានារ៉ា ប់រង
Insured Code

លេខទូរស័ព្ទអ្នកត្រូវបានធានារ៉ា ប់រង
Insured Phone Number

ឈ្មោះអ្នកត្រូវបានធានារ៉ា ប់រង
Insured Name
លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ស�ៀវភៅគ្រួសារ/សំ បុត្រកំណ�ើត/ផ្សេងៗ
National ID/Family Book/Birth Certificate/Others

ព័ត៌មាននៃការទាមទារសំណង/CLAIM INFORMATION
ករណីព្យាបាលជម្ងឺ
Health Treatment
ថ្ងៃចូលមន្ទីរពេទ្យ
Admission Date

ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យព្យាបាល
Hospital Name
ថ្ងៃចេញពម
ី ន្ទីរពេទ្យ
Discharge Date

DD

/

MM

/

YYYY

ករណីមរណភាព
Death

កាលបរច្ឆេ
ិ ទមរណភាព
Date of Death

DD

/

MM

/

YYYY

ករណីគ្រោះថ្នាក់ ឬពិការភាព
Accident or Disability

កាលបរច្ឆេ
ិ ទក�ើតហេតុ
Date of Event

DD

/

MM

/

YYYY

DD

/

MM

/

YYYY

ទក
ី ន្លែង នង
ិ ពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់
Place and Time of Accident

ទក
ឹ ប្រាក់ទាមទារសំ ណងសរុប
Total Claim Amount

ព័ត៌មានសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់/PAYMENT INFORMATION (ហាមកោសលុប /NO SCRATCH)
ការទូទាត់តាមរយៈផ្ទេរប្រាក់
Payment by Transfer

ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់/មូលប្បទានបត្រ
Payment by Cash/Cheque

ឈ្មោះអ្នកទាមទារ
Claimant Name

លេខទូរស័ព្ទអ្នកទាមទារ
Claimant Phone Number

លេខគណនី
Bank Account No.

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ
Currency Type

ដុល្លា រ/USD

រ�ៀល/RIEL

ឈ្មោះធនាគារ
Bank Name

ទីតាង
ំ ប�ើកគណនី
Location

ភ្នំពេញ/Phnom Penh

ខេត្ត/Province

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានយល់ច្បាស់ថាករណីក្លែងបន្លំឯកសារ ឬផ្តល់វក្ក
ិ យបត្រខុសពីការពិតជាអំព�ើខុសច្បាប់ ហ�ើយការទាមទារសំ ណងនឹងត្រូវបដិសេធដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធានា
រ៉ា ប់រងប្រេវរ័ ឬអ្នកតំណាងអាចសាកសួ រព័តមា
៌ នពីស្ថាប័នពាក់ពន
័ ្ធដូចជា អ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ប៉ូលិស និយោជក និងភ្នា ក់ងារផ្សេងៗ -ល-។

I͟͟ aware that summiting false claim documents and billsis an unlawful act and will result an automatic rejection of my claims. I authorize to PREVOIR insurance company
or its representatives to ask for necessary information from all relevant authorities such as: medical provider, police officer, employers and all other agencies.etc.

ចំណាំ
Note

ធ្វនើ ៅថ្ងៃទី
Claim Date

ព័តមា
៌ នទាំងអស់ត្រូវបំពេញឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវដោយមន
ិ មានការកោសលុ ប

DD

/

MM

/

YYYY

ហត្ថលេខា/ស្នា មមេៃដ អ្នកទាមទារសំ ណង
Signature/Thumbprint claimant

All data must be clearly and accurately fill-out without any scratched
ព័តមា
៌ នដែលបានបំពេញខាងល�ើ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាមទារសំ ណង

All data provided above is the responsilility of the claimant

រាល់ការប្រមូលឯកសារដែលខ្វះខាតជាបន្ទុករបស់អ្នកទាមទារសំ ណង
This authorization does not mean the insurance company and/or its

representative will collect missing document on behalf of the claimant
ឈ្មោះ
Name

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ១០៦ ផ្លូវលេខ ៩៥ សង្កាត់បឹងត្របែក ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ ១៨០០ ២១៨ ០០៨ / Head Office: # 106, St 95, Boeung Trabek, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia Hotline: 1800 218 008

