ទម្រង់ បែែែទទារទារសំ ណង Claim Form
ឈលែបណ្ណសនារ៉ាប់រងតដលរំេ៊ុងក្រូវបានទាមទារសំ ណ្ង
Policy number(s) being claimed
ឈលែទូរស័ េអ្
ទ នរទាមទារសំ ណ្ង និ ង អាសយដ្ឋានអ្៊ុ ីតមល
Claimant's phone number and email address:
វីធីសាម្សតនៃការទូ ទាត់ សំណង Payment Method
ការផ្ទេរម្ាក់ តារធនាគារ Bank transfer

ឈ្មោះ្នាររ Bank name

ឈ្មោះាចស់ គ្ណ្នី Account holder name
ឈលែគ្ណ្នី ្នាររ Account number
សាាៃភាពែច្ចុែបៃន ៃិ ងអតាម្ែផ្ោជៃ៍ បែលកំ ពុងទារទារសំ ណង Current conditions and the benefit are claiming for
មរណ្ភាេ Death

អ្រថក្បឈោជន៍ Manulife Medicash

េិការភាេទាំងក្ស ុងជាអ្ឆិទ្នៃយ៍ Total Disability

េិការភាេអ្វយវៈឈដ្ឋយឈក្រោះថ្ននរ់ទឆដនយ Accidental Dismemberment
អ្រថក្បឈោជន៍ ការេាបាលជំ ងឺ្ន
ៃ ់ ្រៃ រក្មិ រដំ បូង Early Critical Illness**
អ្រថក្បឈោជន៍ ការេាបាលជំ ងឺ្ន
ៃ ់ ្រៃ រក្មិ រ្ៃន់ Major Critical Illness**
*** សូមភាាប់ ជាមួយនូវរបាយការណ្៍របស់ ក្គ្ូឈេទយ និ ងរបាយការណ្៍ឈរគ្សាក្សៃ និ ងលទធផលរំក្ទលរខែណ្ឌជំ ងឺទាង
ំ អ្ស់
Please attach the pathology report and all supporting medical/diagnosis document
ព័ត៌មាៃនៃការទារទារសំ ណង ៃិ ងអន កម្តូវាៃធានារ៉ាែ់រង information of the claim being made and Life Insured
1 អ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រងគ្ឺជា /Insured person is

អ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រង Life Insured

អ្នរបង់ ក្បារ់ Payor

2 អាសយដ្ឋានបឆច៊ុបបនន Current address
3 ម៊ុែរបរបឆច៊ុបបនន Current occupation
4 ឈ្មោះ និ ងអាសយដ្ឋានរតនាង ឈ្វីការ Name and work place
5 មូលឈហរ៊ុទនឈហរ៊ុការណ្៍ឈរី រឈ ង
ី Cause of loss event

ជំ ងឺ Illness ឈរគ្វិនិឆ័យ
េ Diagnosis
ឈក្រោះថ្ននរ់ទឆដនយ Accident

ី ឬជំ ងឺក្រូវបានឈ្វីឈរគ្វិនិឆ័ យ
េ
6 កាលបរិឈឆេទ ទនឈក្រោះថ្ននរ់ឈរី រឈ ង
Date of accident happened, or illness first diagnosed

/

/

(ទងៃ/តែ/ឆ្ន ំ dd/mm/yyyy)

ី ជាឈលី រដំ បូង
7 កាលបរិឈឆេទ ទនឈរគ្សញ្ញាដំ បូងតដលបានឈរី រឈ ង
Date of first symptoms first arise

/

/

(ទងៃ/តែ/ឆ្ន ំ dd/mm/yyyy)

8 ទីរតនាង ឈក្រោះថ្ននរ់ បានឈរី រឈ ង
ី ឬ ទីតង
ំ មនទីរឈេទយ ឬគ្ាីនិរ ឈបី សិនជាររណ្ីបណ្ដ
ា លមរេីជំងឺ
Place of accident happened or Hospital/Clinic’s location if caused by illness
9 ការេាបាលងមីៗឈនោះ និ ងរយៈឈេលឈេលរនាងមរ Current and previous medical treatment
កាលបរិឈឆេទ សក្ារឈេទយ
Admission date

កាលបរិឈឆេទ ឈឆញ
Discharged date

មូលឈហរ៊ុ ឬឈរគ្វិនិឆ័យ
េ
Reasons/diagnosis

ឈ្មោះមនទីរឈេទយ ឬក្គ្ូឈេទយតដលបានេាបាល
Hospital(s)/Doctor's address

10 អ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រងធាាប់ ាន ឬ រំេ៊ុងតរានបណ្ណសនារ៉ាប់រងជាមួយក្រ ុមហ៊ុនដទទឈទៀរ?
Life Insured having or used to have insurance with other company
ឈ្មោះក្រ ុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង/Name of insurance Company:

Manulife (Cambodia) PLC
14/F TK Central, #12, St 289, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Claim Form _V3 11/2020

ាន Yes

ឈលែទំនារ់ទំនង
Contact number

មិ នានឈទ No

____________________________________________

ផ្សច្កដីអះអាង ៃិ ង ការអៃុ ញ្ញាតយល់ ម្ពរកនុងការែផ្ចចញព័ ត៌មាៃ Declaration and Authorization to Release Information
ែ្ំបា
៊ុ ទ/នាងែ្ំឈ៊ុ ្មោះ I, am
ទងៃតែឆ្នរ
ំ ំឈណ្ីរ/Date of birth

កាន់ អ្រៃសញ្ញាណ្ប័ ណ្ណ/លិ ែិរឆ្ាងតដនឈលែ/Holding ID/Passport No
/

/

(ទងៃ/តែ/ឆ្ន ំ dd/mm/yyyy)

ឈេទ/Sex

តដលក្រូវជាអ្នរទាមទារសំ ណ្ងក្សបឆាប់ របស់ អ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រងឈ្មោះ
Known as the proper claimant of Life Insured named:
កាន់ អ្រៃសញ្ញាណ្ប័ ណ្ឈណ លែ/លិ ែិរឆ្ាងតដនឈលែ/Holding ID/Passport number
ទងៃតែឆ្នរ
ំ ំឈណ្ីរ/Date of birth

/

/

(ទងៃ/តែ/ឆ្ន ំ dd/mm/yyyy)

ឈេទ/Sex

អាសយដ្ឋាន/Address
ខ្ំុសូរផ្ធវីការអះអាង យល់ ច្ាស់ ៃិ ងម្ពរផ្ម្ពៀងថា៖ I hereby DECLARE, UNDERSTAND and AGREE that:
1. ែ្ំ៊ុបាទ/នាងែ្ំ៊ុមិនតមនជាេលរដាអាឈមរិរ ឬានសិ ទិរធ ស់ ឈៅអាឈមរិរ ឬកាន់ Green Card ក្បសិ នឈបី “មិ នក្រឹ មក្រួវ” ឈនាោះរក្មូវឲ្យបំ ឈេញទក្មង់ តបបបទបតនថម ។
I am not a U.S. citizen, U.S resident or U.S permanent resident or alien (green card holder). If the answer is “No”, additional
form is required.
ម្តឹ រម្តូវ/Yes

រិ ៃម្តឹ រម្តូវ/No

2. រល់ េ័រ៌ានទាំងអ្ស់ តដលែ្ំបា
៊ុ នផៃល់ជូន សក្ាប់ ការទាមទារសំ ណ្ងឈនោះគ្ឺានលរខណ្ៈឈេញឈលញ និ ងក្រឹ មក្រូវតផែរ តមការយល់ ដឹង និ ងការឈជឿជារ់ដ៏
ែពស់បំផ៊ុររបស់ ែំ។
្៊ុ
All information provided by me for this claim is completed and true to the best of my knowledge and belief.

3. ែ្ំស
៊ុ ូមឈ្វីការផៃល់សិទិធ និ ងយល់ ក្េមអ្ន៊ុញ្ញារឈអាយឈវជាបណ្ិឌ រ អ្នរអ្ន៊ុវរៃតផនរ ឈវជាសាក្សៃ មនទីរឈេទយ គ្ាីនិរ អ្នរសក្មបសក្មួលទារ់ទងឈៅនឹ ងឈវជាសាក្សៃ

ក្រ ុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អ្ងគភាេ ឬ ប៊ុគ្ល
គ ទាំងឡាយណ្ដតដលានរំណ្រ់ក្តេ័ រ៌ាន ឆំឈណ្ោះដឹ ង របស់ អ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រង ឬ េ័រ៌ានស៊ុែភាេរបស់ អ្នរក្រូវ
បានធានារ៉ាប់រងតដលទារ់ ទងឈៅនឹ ង ការេិឈក្រោះជំ ងឺ ឈវជាបញ្ញា ការវោះការ់ ការសក្ារឈេទយេាបាលឈលី រងកាយ វិបរៃិផូវឆិ
ា រៃ ឬ ែួររាល ការឈក្បី ក្បាស់ ថ្នន ំ ឬ

សារធារ៊ុឈញៀន ភាេឆ៊ុោះឈែោយទនក្បេ័នភា
ធ េសា៊ុ ំ (ជំ ងឺឈអ្ដស៍) ឬ វីរ ៊ុសភាេសា៊ុរំ បស់ មន៊ុសស (ឈមឈរគ្ហ៊ុីវ) ផៃល់ជូនឈៅក្រ ម
ុ ហ៊ុនឈមនូឡាយហវ៍ និ ង ក្រ ុមហ៊ុនធានា
រ៉ាប់រងបនៃរបស់ ក្រ ុមហ៊ុនឈមនូឡាយហវ៍ តដលរល់ េ័រ៌ានទាំងអ្ស់ គ្ឺសក្ាប់ ការវាយរទមាឈៅឈលី ការទាមទារសំ ណ្ង។
I hereby authorize any licensed physician, medical practitioner, hospital, clinic or other medical or medically related facility,
insurance company, organization, or person that has any records or knowledge of the Life Insured or Life Insured’s health
which is related to consultation, prescription, surgery, physical or mental health service, alcohol or drug abuse and may
include the information relating to sexual transmitted disease, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), or human
immunodeficiency virus (HIV), to give Manulife and its reinsurers any such information for the purpose of claims assessment.
4. ែ្ំផ
ា ់ ការឯរភាេឆំ ឈ ោះការឈក្បី ក្បាស់ េ័រ៌ានតដលផាល់ឲ្យក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ ឈហីយែ្ំន
ា ់ នូវេ័រ៌ានតមរក្មូវការរបស់ ក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍
៊ុ ល
៊ុ ឹ ងបនៃផល

ក្គ្ប់ ឈេលឈវលា និ ង អ្ន៊ុញ្ញារឲ្យក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ ឈ្វីការតឆររំតលរជាមួយ និ ងរយការណ្៍អ្ំេីេ័រ៌ានទាំងឈនាោះ ឈៅកាន់ អាជា្្ររនងក្ស
ុរ និ ងឈៅបរឈទស
៊ុ
(រ ួមទាំងអាជា្្រេនធដ្ឋររន៊ុងក្ស ុរ និ ង ឈៅបរឈទស) ឈដី មបីបំឈេញឈៅតមលរខែណ្ឌរក្មូវតផនរ ឆាប់ និងគ្រិយ៊ុរ។
ៃ
I consent to the use of information provided to Manulife and I will provide Manulife with information that Manulife request
from time to time and allow Manulife, when required, to share with and report such information to our local and foreign
authorities (including local and foreign tax authorities) to meet required regulatory and legal requirements.

5. ក្បសិ នឈបី ែំឈ្៊ុ សនីសំ ៊ុការទាមទារសំ ណ្ង រន៊ុងនាមជាាចស់ បណ្ណសនារ៉ាប់រង ឬអ្នរទទួលផលតដលជាអ្នរទាមទារសំ ណ្ងក្សបឆាប់ ែ្ំស
៊ុ ូមបញ្ញារ់ ថ្នែ្ំបា
៊ុ ន
ទទួលការអ្ន៊ុញ្ញារតដលជាការចំបាឆ់េីអ្នរក្រូវបានធានារ៉ាប់រងឈដី មបី (រ) ផគរ់ផង
គ ់ និ ងផៃល់េ័រ៌ានរបស់ ររ់ជូនឈៅឱ្យក្រ ម
ុ ហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ និ ង (ែ) ឈផទរ រល់
េ័រ៌ានតដលទទួលបានទាំងអ្ស់ េីក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ មរឱ្យែ្ំ៊ុផ្ទទល់ ។ ែ្ំរ
៊ុ ៏យល់ ឆាស់ ផងតដរថ្ន េ័រ៌ានតដលក្រូវបានឈសនីសំ៊ុឈៅរន៊ុងការទាមទារសំ ណ្ង

ឈនោះគ្ឺជារក្មូវការចំបាឆ់សក្ាប់ ក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ រនងការឈរៀបឆំ
ដំឈណ្ីរការទាមទារសំ ណ្ងឈនោះ។
៊ុ
If a claim is submitted by me as the policyowner or beneficiary whom known as the proper claimant, then I confirm that I have
obtained the necessary authorization from the Insured to (a) supply his/her information to Manulife; and (b) transfer all
supplied information from Manulife to me. I also understand that the information requested in this claim is required in order
for Manulife to process this claim.
6. ែ្ំរ
ី តដលែ្ំា
៊ុ ៏យល់ ក្េម និ ងអ្ន៊ុញ្ញារឱ្យក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ ការ់យរ ឬទូទារ់ឈឆញេីទឹរក្បារ់ សំណ្ង រនងររណ្
៊ុ នរងវោះខារ ឈទាោះសថិរឈក្កាមឈហរ៊ុផល
៊ុ

ណ្ដរ៏ ឈដ្ឋយ។ ក្រ ុមហ៊ុន ឈមនូឡាយហវ៍ រ៏ានសិ ទិប
ី តដលផាល់
ធ ដិ ឈស្ ឬទាមទារមរវិញនូវទឹរក្បារ់ សំណ្ងតដលមិ នក្រឹ មក្រូវណ្ដមួយក្រ ប់ មរវិញ រនងររណ្
៊ុ

េ័រ៌ានមិ នក្រឹ មក្រូវ ឬការែរខានរនងការផា
ល់េ័រ៌ានណ្ដតដលជារក្មូវការចំបាឆ់ ឈៅរន៊ុងអ្ំ ងឈេលទនដំ
ឈណ្ីរការទាមទារសំ ណ្ង។
៊ុ
៊ុ
I also hereby agree with and authorize Manulife to deduct from the claim payment, in the event that, I have any shortfall, for
whatever reason. Manulife also has the right to reverse or claim back any incorrect payments caused by incorrect or omission
of required information provided in processing the claim.
ហរថឈលខាឬ សានមឈមទដរបស់ អ្នរទាមទារសំ ណ្ងក្សបឆាប់
Signature/Thumb print of proper claimant

ហរថឈលខា ឬសានមឈមទដ ាចស់ បណ្ណសនារ៉ាប់រង
Signature/Thumb print of Policyowner

ហរថឈលខា ឬ សានមឈមទដរបស់ សារសី
Signature/Thumb print of Witness

ឈ្មោះ Name:

ឈ្មោះ Name:

ឈ្មោះ Name:

កាលបរិឈឆេទ Date:

កាលបរិឈឆេទ Date:

កាលបរិឈឆេទ Date:

Manulife (Cambodia) PLC
14/F TK Central, #12, St 289, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
Claim Form _V3 11/2020

