គម្រោងការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាម្ួយ ម្ម្នូឡាយហ្វ៍

កម្រងសំណរួ ដែលម្រូវបានសួរជាញឹកញាប់
សម្ាប់ “គម្ម្ាងការការពារករចទ
ី ញ
ិ ផ្ទះជារួយ ម្រនូឡាយហ្វ”៍

1. ត អ្
ើ តវើ ៅជា គតរោងការការពារកម្ចទ
ើ ញ
ិ ផ្ទះជាម្ួយ តម្នូឡាយហ្វ៍?
គម្រោងម្នេះររូវបានបម្ងកើរក្នុងម្ោលបំ ណងការពារក្ម្ចីទិញផ្ទេះពីធនាោរ ឬ រគរ េះស្ថាន

ហិរញ្ញ វរាុនានា។ អ្នក្ររូវបានធានាអាយុជីវ ិរ ឬ ោចស់ប័ណណសនារ៉ា ប់ រង ឬ ោចស់ក្ម្ចីទិញផ្ទេះ
នរ ងទទួ លបានរបាក្់ សំណងក្រណីម្រណភាព ឬ របាក្់ សំណងក្រណីពិ ការភាពទំងស្សុង
របសិនម្បើជួបម្ហរុ ការណ៍អ្ក្ុ សលណាម្ួ យ (ពិ ការភាពទំងស្សុង/ម្រណភាព)។
រយៈម្ពលននការការពារគឺចាប់ ពី ៣ ម្ៅដល់ ២០ ឆ្នំ។
2. តហ្ ុអ្បា
វើ នជាខ្ុរុំ វូ ទញ
ិ គតរោងតនះ?
របសិនម្បើម្ោក្អ្នក្ចង់ផ្ល
ត ់ការការពារសុវរាិភាពហិរញ្ញ វរាុដល់រគួស្ថរម្ោក្អ្នក្ និងអ្ស់ក្ី ត
បារម្ភក្ុងការម្ធវ
ន
ើ ជាោចស់ននផ្ទេះក្នុងក្តីសុបិនតម្ោក្អ្នក្ គម្រោងការការពារក្ម្ចីទិញផ្ទេះជាម្ួ យ
ម្ម្នូ ឡាយហវ៍ ម្ៅទី ម្នេះម្ដើម្បីផ្តល់នូវអ្រារបម្ោជន៍ជូនម្ោក្អ្នក្ដូ ចខាងម្រកាម្៖
ការការពាររគប់រជុងម្រជាយ
ការទូ ទរ់របាក្់ សំណងដុលក្នុងក្រណីអ្នក្ររូវបានធានាអាយុជីវ ិរទទួ លម្រណភាព ឬ
ពិ ការភាពទំងស្សុង ។ បនាទប់ ម្ក្របាក្់ សំណងម្នេះររូវបានម្របើ របាស់ម្ដើ ម្បីទូទរ់ របាក្់ក្ម្ចី
ដដលម្ិនទន់ បានទូ ទរ់រច
ួ ជាម្ួ យធនាោរ ឬ រគរ េះស្ថានហិរញ្ញ វរាុណាម្ួ យ។ របសិនម្បើទរក្
របាក្់ ររូវបានធានារបស់គម្រោងម្នេះរគប់ រោន់ ក្ុងការទូ
ន
ទរ់ក្ម្ចីទិញផ្ទេះ ម្នាេះម្ោក្អ្នក្នរ ង
របាក្ដក្នុងចិរតថាម្នុ សសជាទី ស្សឡាញ់របស់ម្ោក្អ្នក្ោនលំម្ៅដ្ឋានម្ួ យដ៏ក្ក្់ម្តត។
របសិនម្បើចំនួនទរ ក្របាក្់ររូវបានធានាដដលោនទំហំធំជាងចំ នួនរបាក្់ ក្ម្ចីដដលបានខ្ចី
ម្នាេះទរ ក្របាក្់ដដលម្ៅសល់នរងររូវបានបង់ជូនអ្នក្ទទួ លផ្លរបម្ោជន៍។
ភាពបរ់ដបនរបស់គម្រោង
ភាពបរ់ ដបនរបស់គម្រោងម្នេះផ្តល់នូវភាពងាយស្សួលដល់ម្ោក្អ្នក្ ម្ពាលគឺម្ោក្អ្នក្
អាចម្រជើ សម្រ ើសរយៈម្ពលការការពារម្ៅតាម្ម្រោងការណ៍ក្ម្ចីទិញផ្ទេះរបស់ម្ោក្អ្នក្។
ម្ោក្អ្នក្អាចម្រជើ សម្រ ើសរយៈម្ពលននការការពារចាប់ ពី ៣ ម្ៅដល់ ២០ ឆ្នំ។

គម្រោងការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាម្ួយ ម្ម្នូឡាយហ្វ៍

ការបង់បុពោ
វ ភរ៉ា ប់រងម្ទល
វ ិធី ស្ថស្រសតក្ុងការបង់
ន
បុពោ
វ
ភរ៉ា ប់ រងរបស់គម្រោងម្នេះ គឺ ជាការបង់ បុពវោភរ៉ា ប់ រងម្ទល
ដដលោនន័ យថា ម្ោក្អ្នក្បង់ បុពវោភរ៉ា ប់ រងដរម្ួយម្លើក្ ម្ហើយអាចទទួ លបានការ
ការពារក្ម្ចីទិញផ្ទេះម្ៅតាម្រយៈម្ពលការការពារដដលបានម្រជើ សម្រ ើស។
3. ម្រើអ្ក្
ន ណាអាចទិញគម្រោងម្នេះបាន?
អ្នក្ដដលអាចទិ ញគម្រោងម្នេះបានលុេះរតាដរ៖
 អ្នក្ដដលោនអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នំ ដល់ ៦០ ឆ្នំ និង
 ោនក្ម្ចីទិញផ្ទេះជាម្ួ យធនាោរ ឬ រគរ េះស្ថានហិរញ្ញ វរាុ ឬ គម្រោងបុ រ ីណាម្ួ យ។
4. ម្រើោនជម្រម្ើសអ្វីខ្េះល ក្នងការបង់
បុពោ
វ ភរ៉ា ប់រង?
ុ
ការបង់បុពវោភរ៉ា ប់ រង គឺោនដរម្តងគរ់ ដដលអាចបង់ ផ្ទទល់ម្ដ្ឋយោចស់ប័ណណសនារ៉ា ប់រង
ឬ ទទួ លយក្ហរ ិញ្ញ បបទនពីធនាោរ ឬ រគរ េះស្ថានហិរញ្ញ វរាុនានា។
5. ម្រើខ្ំអា
ំ រការពាររហូរបានប៉ាុនាាន?
ុ្ ចទិញទំហកា
ទំ ហំននការការពាររបស់គម្រោងម្នេះោនរហូរដល់ 500 000 (ហាសិបម្ុឺ ន) ដុ ោលរអាម្ម្រ ិក្
ដដលការបង់បុពវោភរ៉ា ប់ រងម្ទលម្នេះចាប់ម្ផ្ដើម្ពី 400 ដុ ោលរអាម្ម្រ ិក្ ម្

ើងម្ៅ ម្ៅតាម្

ទំ ហំការការពារដដលបានម្រជើ សម្រ ើស។
6. ម្រើខ្ំអា
ុ្ ចទិញ គម្រោងម្នេះតាម្រម្បៀបណា?
ម្ោក្អ្នក្អាចទិ ញគម្រោងម្នេះតាម្រយៈ ទី របរក្ាធានារ៉ា ប់ រង និ ងម្ន្តនតីជំនាញរបរ ក្ាធានា
រ៉ា ប់រងរបស់រក្ុម្ហុន ម្ម្នូឡាយហវ៍ ឬ ម្ោក្អ្នក្អាចម្ធវើដំម្ណើរម្ក្កាន់ ការ ិោល័យណា
ម្ួ យរបស់រក្ុម្ហុនដដលម្ៅជិ រម្ោក្អ្នក្ ឬ ក្៏ ទក្់ទងម្ក្កាន់ រក្ុម្ហុនម្យើងខ្្ំុតាម្រយៈ
ម្លខ្ទូរស័ពទ ១៨០០ ២១១ ២១១ ម្ដ្ឋយឥរគិរនលល។
7. ម្រើខ្ំន
ុ លភាព?
ុ្ រងទទួលបានរបាក្់ដដរឬម្ទម្ៅម្ពលដដលគម្រោងម្នេះដល់សព
គម្រោងម្នេះគឺ ជារបម្ភទគម្រោងការពារសុទធស្ថធ ដដលោនរនម្លសម្រម្យ ម្បើ ម្ធៀបម្ៅនរ ង
គម្រោងធានារ៉ា ប់ រងម្ផ្សងម្ទៀរ ដរម្ោក្អ្នក្នរ ងម្ិ នទទួ លបានទរក្របាក្់ ម្ៅម្ពលដដល

គម្រោងការការពារកម្ចីទិញផ្ទះជាម្ួយ ម្ម្នូឡាយហ្វ៍

គម្រោងម្នេះដល់សុពលភាពម្

ើយ។ ការទទួ លបានទរ ក្របាក្់ ម្ៅម្ពលដដលគម្រោងដល់សុ

ពលភាព ោនចំម្ពាេះដររបម្ភទគម្រោងសនសំដរប៉ាុ ម្ណាណេះ។
8. ខ្្ំបា
ញគម្រោង
ុ នទិញការធានារ៉ា ប់រងអ្គគីភ័យ ដូចម្នេះម្រើវាោនស្ថរសំខាន់ដដរឬម្ទក្នងការទិ
ុ
ម្នេះ?
ការធានារ៉ា ប់រងអ្គគីភ័យ គឺជាធានារ៉ា ប់ រងម្លើម្គហដ្ឋានរបស់ម្ោក្អ្នក្ក្នុងក្រណីោនអ្គគី
ភ័ យម្ក្ើរម្

ើង។ ម្ដ្ឋយដ

ក្គម្រោងការការពារក្ម្ចីទិញផ្ទេះ ជាម្ួ យ ម្ម្នូ ឡាយហវ៍ គឺ ជា

ធានារ៉ា ប់ រងម្លើក្ម្ចីទិញផ្ទេះរបស់ម្ោក្អ្នក្ ម្ៅម្ពលដដលម្ោក្អ្នក្ជួ បម្រោេះអ្ក្ុ សលណា
ម្ួ យ (ពិ ការភាពទំងស្សុង/ម្រណភាព)។
9. ម្រើោនអ្វីម្ក្ើរម្

ង
ើ ចំម្ពាេះគម្រោងរបស់ខ្ំុ្ របសិនម្បើខ្ំប
ុ្ ង់បញ្ចប់ក្ម្ចីទិញផ្ទេះម្ុនកាលក្ំណរ់?

របសិនម្បើម្ោក្អ្នក្បង់បញ្ចប់ ក្ម្ចីទិញផ្ទេះម្ុ នកាលក្ំណរ់ រក្ុម្ហុន ម្ម្នូ ឡាយហវ៍ ម្ៅដរ
ផ្តល់ការការពារ លុេះរតាដរគម្រោងរបស់អ្នក្ម្ៅោនសុពលភាព។
10. ម្រើររូវចំណាយរយៈម្ពលប៉ាុនាានម្ដើម្បីទូទរ់សណ
ំ ង?
ម្ដើម្បីទូទរ់ សំណង រក្ុម្ការងារររូវការរយៈម្ពល៥នលៃម្ធវើការ គិ រចាប់ពីកាលបរ ិម្ចេទដដល
ទទួ លបានឯក្ស្ថរ ចាំបាច់ ទំងអ្ស់។
11. ម្រើខ្ំអា
ុ្ ចម្ធវើការទម្ទរសំណងោ៉ា ងដូចម្ម្តច?
ម្ោក្អ្នក្អាចអ្នុ វរតតាម្ជំ ហានដូចខាងម្រកាម្៖
ក្. សូម្ផ្តល់ដំណរងជូនទីរបរ ក្ាធានារ៉ា ប់ រង ឬ ទក្់ទងម្ក្កាន់ ដផ្នក្ម្សវាបម្រម្ើ អ្រិ លិជន
របស់ម្យើងខ្្ំុតាម្រយៈម្លខ្ទូរស័ពទ ១៨០០ ២១១ ២១១ ម្ដ្ឋយឥរគិរនលល។
ខ្. សូម្អ្ម្ញ្ជើញម្ក្កាន់ ការ ិោល័យរបស់រក្ុម្ហុនណាម្ួ យដដលោនទី តាំងដដលម្ៅជិរ
ម្ោក្អ្នក្បំផ្ុរ។
គ. សូម្ទក្់ទងម្យើងខ្្ំុតាម្រយៈអ្ុីដម្ល៖ customer_service_kh@maulife.com
សំោល់៖ ម្យើងខ្្ំុនរងជួ យសរម្ួលក្នុងការបំ ម្ពញទរម្ង់ដបបបទទំងម្នាេះ។

