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

             គនត្មាងមរតកែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

 
 
 
 

 
1- ប ើអតថិជិនចងស់នសបំ្រាកចូ់លនវិតតន ៍បតើគបប្រោងមយួណាដែលស័កតសិមសប្រោ គ់ាត?់ 

 ប ើអតិថិជនចងស់នសបំ្រាកចូ់លនិវតតន ៍គបប្រោងដែលស័កតិសមយសប្រោ គ់ាតគ់ឺ គបប្រោងមរតកខ្ញ ំជាមយួ  
បមនូឡាយហ្វ៍ ដែលបោកអនកអាចោនជបប្រមើសសនសរំយៈបេល ១០ ឆ្ន  ំនិង ១៥ ឆ្ន ។ំ 
 

2- បតើអនកណាអាចទញិនូវគបប្រោងបនេះាន? 
 អតិថិជនដែលោនអាយញចា េ់ី ១៨ ែល់ ៥៥ឆ្ន ។ំ 

 
3- បតើខ្ញអំាចទញិទហំំ្ការការពាររហូ្តែល់  ញន្មា ន? 

 បោកអនកអាចទិញទំហំ្ការការពាររហូ្តែល់ ២៥០ ០០០ ែញោា រអាបមរកិ។ 
 

4- បតើអតថប្រ បោជនអ៍វខីាេះដែលខ្ញអំាចទទលួាន បៅបេលដែលខ្ញបំប្រ ើប្រាស់គបប្រោងមរតកខ្ញជំាមយួ បមនូឡាយហ្វ៍? 
 អតថប្រ បោជនដ៍ែលបោកអនកអាចទទួលាន បៅបេលដែលបប្រ ើប្រាស់គបប្រោងបនេះោនែូចខាងបប្រកាម៖ 

 ទទួលានការការពារ ២ ោ ងកនញងបេលដតមយួគឺការការពារការសនសបំ្រាករ់មួជាមូយនឹងការធាន្មរ  ់
រងអាយញជីវតិ 

 ទទួលានប្រាកសំ់ណងរហូ្តែល់ ៤០០% ននទឹកប្រាកប់្រតូវានធាន្មកនញងករណីបប្រគាេះថ្នន ករ់ហូ្តែល់
ាត ់ងអ់ាយញជីវតិ ឬ េិការភាេទងំប្រសុង 

 ទទួលានភាគោភប្រ ចាឆំ្ន  ំ(ចា េ់ីឆ្ន ទំី ៣ បៅ) 
 អាចែកយកភាគោភ ូក ងគរ ឬ បសនើកមចេីី ណ័ណ សនារ  រ់ងយកមកបប្រ ើប្រាស់កនញងករណីចាាំច់ 
 ទទួលាន ១០០% ននទឹកប្រាកប់្រតូវានធាន្ម ូកជាមយួនឹងភាគោភ ូក ងគរបៅបេលែល់ការ 

កំណតន់ន ណ័ណ សនារ  រ់ង 
 

5- បតើអនកទទលួផលប្រ បោជនជ៍ាអនកណា? ទទលួានអតថប្រ បោជនប៍ៅបេលណា ? ខ្ញអំាចដតងអនកទទលួផលប្រ បោជន៍
ាន  ញន្មា នន្មក?់ 

 អនកទទួលផលប្រ បោជនគ៍ឺជាអនកដែលប្រតូវានដតងតងំបោយអនកប្រតូវានធាន្មអាយញជីវតិ ឬ ោច ស់ ណ័ណ សនា 
រ  រ់ង បែើមបោីនសិទធិកនញងការទទួលផលប្រ បោជន ៍បៅបេលដែល ណ័ណ សនារ  រ់ងបនេះអាចប្រតូវានទូទត់

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

             គនត្មាងមរតកែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

សប្រោ ក់ារទមទរសំណងដែលប្រតឹមប្រតូវណាមយួ ចំបពាេះការទទួលមរណភាេរ ស់អនកប្រតូវានធាន្មអាយញ   
ជីវតិ។ 

 អនកអាចដតងតងំអនកទទួលផលប្រ បោជនា៍នបប្រចើនជាង១ ន្មក ់ដែលសោោប្រតសរញ បសាើ ១០០%។  
ឧទហ្រណ៍៖ បោកអនកានដតងតងំអនកទទួលផលប្រ បោជនច៍ំនួន ៣ន្មក ់កនញងបន្មេះ បោក “ក” ទទួលាន 
៤៥%  អនកន្មង “ខ” ទទួលាន ៣០% និង បោក “គ” ទទួលាន ២៥% ននទឹកប្រាកសំ់ណងករណីមរណ
ភាេ។ 
 

6- កនញងលកខខណឌ ដែលអតថិជិនបទើ ដតានេនិតិយសញខភាេបៅមនទរីបេទយែនទ បតើតប្រមវូឲ្យោនរាយការណ៍សញខភាេណាខាេះ
បទៀតដែរឬបទ? 

 អតិថិជនដែលបទើ ដតានេិនិតយសញខភាេបៅមនទីរបេទយែនទបៅដតតប្រមូវឲ្យោនរាយការណ៍សតីអំេីសញខភាេ
កនញងករណី៖ 
 រាយការណ៍សតីអំេីសញខភាេមនិមនិប្រគ ប់្រគានត់មតំរវូការរ ស់ប្រកមុហ្ ញន 
 រាយការណ៍សតីអំេីសញខភាេបលើសេីមយួឆ្ន  ំ(គិតចា េ់ីនថៃេិនិតយសញខភាេរហូ្តែល់នថៃបសនើរសញំការធាន្ម

រ  រ់ង) 
 

7- បតើប្រកមុហ្ ញនប្វើសំណងមរណភាេមនិ ណាត លមកេបីប្រគាេះថ្នន ក ់នងិ ណាត លមកេបីប្រគាេះថ្នន ក ់បៅបលើអនក ងប់្រាកោ់ ងែូច
បមតចខាេះ?  

 ប្រកុមហ្ ញនប្វើសំណងមរណភាេមនិ ណាត លមកេីបប្រគាេះថ្នន ក់ និង ណាត លមកេីបប្រគាេះថ្នន ក់ បៅបលើអនក ងប់្រាក់
ែូចខាងបប្រកាម៖ 
 ប្រាកសំ់ណងមរណភាេមនិ ណាត លមកេបីប្រគាេះថ្នន ក ់

- ប្រកុមហ្ ញននឹងប្វើការទូទតប់្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេ (Death Benefit)  ន្មទ  េ់ីានទទួលនូវ   
ភសតញតងប្រតឹមប្រតូវ និងការអនញមត័យល់ប្រេមេីប្រកុមហ្ ញនដែល ញ្ជា កេ់ីមរណភាេរ ស់អនក ងប់្រាក់។  

- ប្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេនឹងប្រតូវានផតល់ជូនបៅអនកទទួលផលប្រ បោជន។៍ 
- ប្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេ គឺជាចំនួនទឹកប្រាកដ់ែលប្រតូវានធាន្មសប្រោ ់ោច ស់ ័ណណ សនារ  រ់ង

ែូចោនដចងបៅបលើបសចកតីសបងខ នន ណ័ណ សនារ  រ់ង ឬ ែូចដែលានឯកភាេតមកិចចសនា ដនថម
នន ណ័ណ សនារ  រ់ង (Endorsement)។ 

 ប្រាកសំ់ណងមរណភាេ ណាត លមកេបីប្រគាេះថ្នន ក ់
- ប្រកុមហ្ ញននឹងប្វើការទូទតប់្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេ (Death Benefit)  ន្មទ  េ់ីានទទួល      

ភសតញតងប្រតឹមប្រតូវ និងការអនញមត័យល់ប្រេមេីប្រកុមហ្ ញនដែល ញ្ជា កេ់ីមរណភាេរ ស់អនក ង់ប្រាក់
ែូចដែលានដចងកនញងនិយមនយ័ននមរណភាេ ណាត លមកេីបប្រគាេះថ្នន ក។់  

- ប្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេនឹងប្រតូវានផតល់ជូនបៅអនកទទួលផលប្រ បោជន។៍ 
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ព័ត៌មានទាំងននេះ គឺជាព័ត៌មានសមាៃ ត់ នហយីជាត្ទពយសមបតតិរបស់ត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ ឯកសារននេះ គឺសត្មាប់ខែកជាឯកសារថ្ទៃកនុងប ុន ណ្ េះ នហយីអ្នកខែលនត្បីត្ាស់ឯកសារននេះ
ានយល់ត្ពមជាមុនថានឹងមិនយកនៅបង្ហា ញ នត្បីត្ាស់ ឬទលិតន ងីវញិនោយផ្ទៃ ល់ ឬនោយត្បនោលកតីនូវព័ត៌មានទាំងឡាយខែលមាននៅកនុងឯកសារននេះនៅកាន់មាា ស់                 
ប័ណ្ណសនារ ប់រង ឬអ្តិងិជននានពលអ្នាគត ឬភាគីទីបី នទេះកនុងនោលបាំណ្ងអ្វីក៏នោយ នោយមិនមានការអ្នុញ្ញា តជាលាយលកខណ៍្អ្កសរពីត្កុមហ ុន នមនូឡាយហវ៍។ 

             គនត្មាងមរតកែ្ុ ាំជាមយួនមនូឡាយហវ៍ 

- ប្រាកសំ់ណងករណីមរណភាេ ណាត លមកេីបប្រគាេះថ្នន ក់ (Death Benefit Caused by Accident) 
ោនចំនួន ៤០០% ននចំនួនទឹកប្រាកដ់ែលប្រតូវានធាន្មសប្រោ ់ោច ស់ ័ណណ សនារ  រ់ងែូចដែលាន
ដចងបលើបសចកតីសបងខ នន ណ័ណ សនារ  រ់ង។ 

 
8- បតើប្រកមុហ្ ញនផតល់ការការពារែល់អនកប្រតវូានធាន្មអាយញជវីតិដែរឬបទ ប្រ សិនប ើគាតេ់កិារទងំប្រសុង ឬ ទទលួមរណភាេ បៅ

ប្រ បទសបប្រៅ? 
 ប្រកុមហ្ ញននឹងផតល់ការការពារ។ 

 
9- បតើប្រតវូចណំាយរយៈបេល  ញន្មា នបែើមបទូីទតសំ់ណង? 

 បែើមបទូីទតសំ់ណង ប្រកុមការងារប្រតូវការរយៈបេល៥នថៃប្វើការ គិតចា េ់ីកាល របិចេទដែលទទួលានឯកសារ 
ចាាំចទ់ងំអស់។ 

 
10- បតើខ្ញអំាចប្វើការទមទរសំណងោ ងែូចបមតច? 

 បោកអនកអាចអនញវតតតមជំហានែូចខាងបប្រកាម៖ 
ក. សូមផតល់ែំណឹងជូនទីប្រ ឹកាធាន្មរ  រ់ង ឬ ទកទ់ងមកកានដ់ផនកបសវា បប្រមើអតិថិជនរ ស់បយើងខ្ញ ំតមរយៈ
បលខទូរស័េទ ១៨០០ ២១១ ២១១ បោយឥតគិតនថា។ 
ខ. សូមអប ា្ ើញមកកាន់ការោិល័យរ ស់ប្រកុមហ្ ញនណាមយួដែលោនទីតងំដែលបៅជិតបោកអនក ំផញត។ 
គ. សូមទកទ់ងបយើងខ្ញ ំតមរយៈអញីដមល៖ customer_service_kh@maulife.com 
សំគាល់៖ បយើងខ្ញ ំនឹងជួយ សប្រមួលកនញងការ ំបេញទប្រមងដ់   ទទងំបន្មេះ។ 

 

 

 

 

 


