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ព័ត៌មានទាំងននេះ គឺជាព័ត៌មានសមាៃ ត់ នហីយជាត្ទពយសមបតតិរបស់ត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ ឯកសារននេះ គឺសត្មាប់ខែកជាឯកសារថ្ទៃកនុងប ុន ណ្ េះ នហយីអ្នកខែលនត្បីត្ាស់ឯកសារននេះ
ានយល់ត្ពមជាមុនថានឹងមិនយកនៅបង្ហា ញ នត្បីត្ាស់ ឬទលិតន ងីវញិនោយផ្ទៃ ល់ ឬនោយត្បនោលកតីនូវព័ត៌មានទាំងឡាយខែលមាននៅកនុងឯកសារននេះនៅកាន់មាា ស់                 
ប័ណ្ណសនារ ប់រង ឬអ្តិងិជននានពលអ្នាគត ឬភាគីទីបី នទេះកនុងនោលបាំណ្ងអ្វីក៏នោយ នោយមិនមានការអ្នុញ្ញា តជាលាយល័កខណ៍្អ្កសរពីត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ 

             គនត្មាងអ្នាគតការសិការបស់កូនែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

 
 
 
 

1- ប ើអតថិជិនចងស់នសបំ្រាកទុ់កឲ្យកូនគាតចូ់លប ៀន បតើគបប្រោងមយួណាដែលស័កតសិមសប្រោ គ់ាត?់ 
 ប ើអតិថិជនចងស់នសបំ្រាកទុ់កឲ្យកូនគាតចូ់លប ៀន គបប្រោងដែលស័កតិសមសប្រោ ់គាតគ់ឺ គបប្រោងអនាគតកា 
សិកា  ស់កូនខ្ុ ំជាមយួបមនូឡាយហ្វ៍ ដែលកនុងបនាោះោនជបប្រមើសសនសសំប្រោ ថ់្នន កវ់ទិាល័យ និង 
សាកលវទិាល័យ។ 
 

2- បតើអនកណាអាចទញិនូវគបប្រោងបនោះាន? 
 អតិថិជនដែលោនអាយុចា ព់ី ១៨ ែល់ ៥០ឆ្ន  ំនិងោនកូនអាយុ១ឆ្ន បំ ើងបៅ។ 

 
3- ប្រ សិនប ើកូនខ្ុោំនអាយុ ៣ ឆ្ន  ំបតើខ្ុបំ្រតវូចណំាយបពលសនសបំ្រាក ់ នុាា នឆ្ន  ំបែើមបឲី្យកូនខ្ុចូំលប ៀនថ្នន កវ់ទិាល័យ? ចុោះ

ថ្នន កស់ាកលវទិាល័យវញិ? 
 ប្រ សិនប ើកូនបោកអនកោនអាយុ ៣ ឆ្ន  ំបោកអនកអាចសនសសំប្រោ ៖់ 

 ថ្នន កវ់ទិាល័យ  យៈបពល ១២ ឆ្ន  ំ
 ថ្នន កស់ាកលវទិាល័យ  យៈបពល ១៦ ឆ្ន  ំ

 

4- បតើខ្ុអំាចទញិទហំំ្កា កា ពា  ហូ្តែល់  នុាា ន? 
 បោកអនកអាចទិញទំហំ្កា កា ពា  ហូ្តែល់ ៥០០ ០០០ ែុោា  អាបម កិ។ 

 

5- បតើអតថប្រ បោជនអ៍វខីាោះដែលខ្ុអំាចទទលួាន បៅបពលដែលខ្ុបំប្រ ើប្រាស់គបប្រោងអនាគតកា សិកា  ស់កូនខ្ុជំាមយួ   បម
នូឡាយហ្វ៍?  

 អតថប្រ បោជនដ៍ែលបោកអនកទទួលាន បៅបពលដែលបប្រ ើប្រាស់គបប្រោងបនោះោនែូចខាងបប្រកាម៖ 
 ទទួលានទងំកា សនស ំនិងកា កា ពា អនាគតកា សិកា  ស់កូនបោកអនក 
 កូនបោកអនកទទួលាន ១០០% ននទឹកប្រាកប់្រតូវានធានាបពល ណ័្ណ សនារ   ់ងែល់          

កាលកំណ្ត់ 
 ទទួលានប្រាកសំ់ណ្ង ហូ្តែល់ ២០០% ននទឹកប្រាកប់្រតូវានធានាកនុងក ណី្ម ណ្ភាពែល់

អាយុជីវតិ ឬ ពិកា ភាពទងំប្រសុង 
 ទទួលានភាគោភប្រ ចាឆំ្ន  ំ(ចា ព់ីឆ្ន ទំី ៣ បៅ) 
 អាចែកភាគោភ ូក ងគ  ឬ បសនើកមចពីី ណ័្ណ សនារ   ់ងយកមកបប្រ ើប្រាស់កនុងក ណី្ចាាំច់ 
  ុពវោភរ   ់ងប្រតូវានបលើកដលងកនុងក ណី្អនក ងប់្រាកោ់នបប្រគាោះអកុសល (ម ណ្ភាព)។ 

 កម្រងសណំរួដែលម្រវូបានសរួជាញកឹញាប ់        
សម្ាប ់“គម្ម្ាងអនាគរការសកិារបសក់នូខ្ញជំារយួម្រនឡូាយហ្វ”៍ 
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ព័ត៌មានទាំងននេះ គឺជាព័ត៌មានសមាៃ ត់ នហីយជាត្ទពយសមបតតិរបស់ត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ ឯកសារននេះ គឺសត្មាប់ខែកជាឯកសារថ្ទៃកនុងប ុន ណ្ េះ នហយីអ្នកខែលនត្បីត្ាស់ឯកសារននេះ
ានយល់ត្ពមជាមុនថានឹងមិនយកនៅបង្ហា ញ នត្បីត្ាស់ ឬទលិតន ងីវញិនោយផ្ទៃ ល់ ឬនោយត្បនោលកតីនូវព័ត៌មានទាំងឡាយខែលមាននៅកនុងឯកសារននេះនៅកាន់មាា ស់                 
ប័ណ្ណសនារ ប់រង ឬអ្តិងិជននានពលអ្នាគត ឬភាគីទីបី នទេះកនុងនោលបាំណ្ងអ្វីក៏នោយ នោយមិនមានការអ្នុញ្ញា តជាលាយល័កខណ៍្អ្កសរពីត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ 

             គនត្មាងអ្នាគតការសិការបស់កូនែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

 

6- បៅបពលកូនែល់អាយុចូលប ៀន បតើប្រកមុហ្ ុនប ើកប្រាកឲ់្យែូចបមតច?  
 បៅបពលកូនបោកអនកែល់អាយុចូលប ៀន ប្រកុមហ្ ុននឹងប ើកប្រាកជូ់នបោកអនកចំនួន ៤ បលើក (២៥% កនុង១ 
ឆ្ន  ំដែល យៈបពល៤ឆ្ន ជំា ់គាន ) ែូចដែលានដចងបលើបសចកតីសបងេ នន ណ័្ណ សនារ   ់ង។។ 
 

7- ប្រ សិនប ើោនបហ្តុកា ណ៍្អកុសល (ម ណ្ភាព) បកើតប ើងបលើកូន បតើប្រកមុហ្ ុនផ្តល់សំណ្ងោ ងែូចបមតច?  
 ប ើោនបហ្តុកា ណ៍្អកុសល (ម ណ្ភាព)បកើតប ើងបលើកូន (ក ណី្ម ណ្ភាពមនិ ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក)់ 
បនាោះប្រកុមហ្ ុននឹងផ្តល់ប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាព ១០០% ននទឹកប្រាកប់្រតូវានធានា និង ២០០% ននទឹក
ប្រាកប់្រតូវានធានា ក ណី្ម ណ្ភាព ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក់ ែូចដែលានដចងបលើបសចកតីសបងេ នន ណ័្ណ
សនារ   ់ង។  
 

8- ប្រ សិនប ើអតថិជិនទញិ ណ័្ណ សនារ   ់ងចនំនួ ១ សប្រោ ក់ា សិកាកូន បតើគាតអ់ាចដាកប់ ា្ ោះកូនបលើសពោីន កា់នដែ 
ឬបទ? 

 បោកអនកអាចដាកប់ ា្ ោះកូនដតោន កគ់ត់ បលើ ណ្ណ សនារ   ់ងមយួ។ 
 

9- បតើអនកទទលួផ្លប្រ បោជនជ៍ាអនកណា? ទទលួានអតថប្រ បោជនប៍ៅបពលណា ? ខ្ុអំាចដតងតងំអនកទទលួផ្ល
ប្រ បោជនា៍ន  នុាា ននាក?់ 

 អនកទទួលផ្លប្រ បោជនគ៍ឺជាអនកដែលប្រតូវានដតងតងំបដាយអនកប្រតូវានធានាអាយុជីវតិ ឬ ោច ស់ ័
ណ្ណ សនា រ   ់ង បែើមបោីនសិទធិកនុងកា ទទួលផ្លប្រ បោជន ៍បៅបពលដែល ណ័្ណ សនារ   ់ងបនោះអាចប្រតូវ
ានទូទតស់ប្រោ ់កា ទមទ សំណ្ងដែលប្រតឹមប្រតូវណាមយួ ចំបពាោះកា ទទួលម ណ្ភាព  ស់អនកប្រតូវាន
ធានាអាយុជីវតិ។ 

 អនកអាចដតងតងំអនកទទួលផ្លប្រ បោជនា៍នបប្រចើនជាង១ នាក ់ដែលសោោប្រតស  ុបសាើ ១០០%។ 
ឧទហ្ ណ៍្៖ បោកអនកានដតងតងំអនកទទួលផ្លប្រ បោជនច៍ំនួន ៣នាក ់កនុងបនាោះ បោក “ក” ទទួលាន 
៤៥%  អនកនាង “ខ” ទទួលាន ៣០% និង បោក “គ” ទទួលាន ២៥% ននទឹកប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ 
ម ណ្ភាព។ 

 
10- កនុងលកេខណ្ឌ ដែលអតថិជិនបទើ ដតានពនិតិយសុខភាពបៅមនទ ីបពទយែនទ បតើតប្រមវូឲ្យោន ាយកា ណ៍្សុខភាពណា ខាោះ

បទៀតដែ ឬបទ? 
 អតិថិជនដែលបទើ ដតានពិនិតយសុខភាពបៅមនទី បពទយែនទបៅដតតប្រមូវឲ្យោន ាយកា ណ៍្សតីអំពីសុខភាព
កនុងក ណី្៖ 
  ាយកា ណ៍្សតីអំពីសុខភាពមនិមនិប្រគ ប់្រគានត់មតំ វូកា   ស់ប្រកមុហ្ ុន 
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ព័ត៌មានទាំងននេះ គឺជាព័ត៌មានសមាៃ ត់ នហីយជាត្ទពយសមបតតិរបស់ត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ ឯកសារននេះ គឺសត្មាប់ខែកជាឯកសារថ្ទៃកនុងប ុន ណ្ េះ នហយីអ្នកខែលនត្បីត្ាស់ឯកសារននេះ
ានយល់ត្ពមជាមុនថានឹងមិនយកនៅបង្ហា ញ នត្បីត្ាស់ ឬទលិតន ងីវញិនោយផ្ទៃ ល់ ឬនោយត្បនោលកតីនូវព័ត៌មានទាំងឡាយខែលមាននៅកនុងឯកសារននេះនៅកាន់មាា ស់                 
ប័ណ្ណសនារ ប់រង ឬអ្តិងិជននានពលអ្នាគត ឬភាគីទីបី នទេះកនុងនោលបាំណ្ងអ្វីក៏នោយ នោយមិនមានការអ្នុញ្ញា តជាលាយល័កខណ៍្អ្កសរពីត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ 

             គនត្មាងអ្នាគតការសិការបស់កូនែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

  ាយកា ណ៍្សតីអំពីសុខភាពបលើសពីមយួឆ្ន  ំ(គិតចា ព់ីនថៃពិនិតយសុខភាព ហូ្តែល់នថៃបសនើ សំុកា ធានា
រ   ់ង) 

11- បតើប្រកមុហ្ ុនប្វើសំណ្ងម ណ្ភាពមនិ ណាត លមកពបីប្រគាោះថ្នន ក ់នងិ ណាត លមកពបីប្រគាោះថ្នន ក ់បៅបលើអនក ងប់្រាកោ់ ងែូច

បមតចខាោះ?  

 ប្រកុមហ្ ុនប្វើសំណ្ងម ណ្ភាពមនិ ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក់ និង ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក់ បៅបលើអនក ងប់្រាក់
ែូចខាងបប្រកាម៖ 
 ប្រាកសំ់ណ្ងម ណ្ភាពមនិ ណាត លមកពបីប្រគាោះថ្នន ក ់

- ប្រកុមហ្ ុននឹងប្វើកា ទូទតប់្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាព (Death Benefit)  នាទ  ព់ីានទទួលនូវ  
ភសតុតងប្រតឹមប្រតូវ និងកា អនុមត័យល់ប្រពមពីប្រកុមហ្ ុនដែល ញ្ជា កព់ីម ណ្ភាព  ស់អនក ងប់្រាក់។  

- ប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាពនឹងប្រតូវានផ្តល់ជូនបៅអនកទទួលផ្លប្រ បោជន។៍ 
- ប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាព គឺជាចំនួនទឹកប្រាកដ់ែលប្រតូវានធានាសប្រោ ់ោច ស់ ័ណ្ណ សនា

រ   ់ងែូចោនដចងបៅបលើបសចកតីសបងេ នន ណ័្ណ សនារ   ់ង ឬ ែូចដែលានឯកភាពតមកិចចសនា
 ដនថមនន ណ័្ណ សនារ   ់ង (Endorsement)។ 
 

 ប្រាកសំ់ណ្ងម ណ្ភាព ណាត លមកពបីប្រគាោះថ្នន ក ់
- ប្រកុមហ្ ុននឹងប្វើកា ទូទតប់្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាព (Death Benefit)  នាទ  ព់ីានទទួល      

ភសតុតងប្រតឹមប្រតូវ និងកា អនុមត័យល់ប្រពមពីប្រកុមហ្ ុនដែល ញ្ជា កព់ីម ណ្ភាព  ស់អនក ងប់្រាក់
ែូចដែលានដចងកនុងនិយមនយ័ននម ណ្ភាព ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក។់  

- ប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាពនឹងប្រតូវានផ្តល់ជូនបៅអនកទទួលផ្លប្រ បោជន។៍ 
- ប្រាកសំ់ណ្ងក ណី្ម ណ្ភាព ណាត លមកពីបប្រគាោះថ្នន ក់ (Death Benefit Caused by Accident) 

ោនចំនួន ២០០% ននចំនួនទឹកប្រាកដ់ែលប្រតូវានធានាសប្រោ ោ់ច ស់ ័ណ្ណ សនារ   ់ងែូចដែល
ានដចងបលើបសចកតីសបងេ នន ណ័្ណ សនារ   ់ង។ 

 

12- បតើប្រកមុហ្ ុនផ្តល់កា កា ពា ែល់អនកប្រតវូានកា ពា អាយុជវីតិដែ ឬបទ ប្រ សិនប ើគាតព់កិា ទងំប្រសុង ឬ ទទលួម ណ្ភាព 
បៅប្រ បទសបប្រៅ? 

 ប្រកុមហ្ ុននឹងផ្តល់កា កា ពា ។ 

 
13- បតើប្រតវូចណំាយ យៈបពល  នុាា នបែើមបទូីទតសំ់ណ្ង? 

 បែើមបទូីទតសំ់ណ្ង ប្រកុមកា ងា ប្រតូវកា  យៈបពល ៥ នថៃប្វើកា  ចា ព់ីកាល  បិចេទដែលទទួលានឯកសា  
ចាាំចទ់ងំអស់។ 
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ព័ត៌មានទាំងននេះ គឺជាព័ត៌មានសមាៃ ត់ នហីយជាត្ទពយសមបតតិរបស់ត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ ឯកសារននេះ គឺសត្មាប់ខែកជាឯកសារថ្ទៃកនុងប ុន ណ្ េះ នហយីអ្នកខែលនត្បីត្ាស់ឯកសារននេះ
ានយល់ត្ពមជាមុនថានឹងមិនយកនៅបង្ហា ញ នត្បីត្ាស់ ឬទលិតន ងីវញិនោយផ្ទៃ ល់ ឬនោយត្បនោលកតីនូវព័ត៌មានទាំងឡាយខែលមាននៅកនុងឯកសារននេះនៅកាន់មាា ស់                 
ប័ណ្ណសនារ ប់រង ឬអ្តិងិជននានពលអ្នាគត ឬភាគីទីបី នទេះកនុងនោលបាំណ្ងអ្វីក៏នោយ នោយមិនមានការអ្នុញ្ញា តជាលាយល័កខណ៍្អ្កសរពីត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ 

             គនត្មាងអ្នាគតការសិការបស់កូនែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

14- បតើខ្ុអំាចប្វើកា ទមទ សំណ្ងោ ងែូចបមតច? 
 បោកអនកអាចអនុវតតតមជំហានែូចខាងបប្រកាម៖ 
ក. សូមផ្តល់ែំណឹ្ងជូនទីប្រ ឹកាធានារ   ់ង ឬ ទកទ់ងមកកានដ់ផ្នកបសវា បប្រមើអតិថិជន  ស់បយើងខ្ុ ំតម យៈបលខ
ទូ ស័ពទ ១៨០០ ២១១ ២១១ បដាយឥតគិតនថា។ 
ខ. សូមអប ា្ ើញមកកាន់កា ោិល័យ  ស់ប្រកុមហ្ ុនណាមយួដែលោនទីតងំដែលបៅជិតបោកអនក ំផុ្ត។ 
គ. សូមទកទ់ងបយើងខ្ុ ំតម យៈអុីដមល៖ customer_service_kh@maulife.com 
សំគាល់៖ បយើងខ្ុ ំនឹងជួយ សប្រមួលកនុងកា  ំបពញទប្រមងដ់   ទទងំបនាោះ។ 

 
 


