Listening. Understanding. Delivering.

ຜະລິດຕະພັນ
ພຣູບີສິເນດສ໌
ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
ຂອງທ່ານດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ
ປະກັນໄພຈາກພຣູເດັນໂຊລ໌

Life and Savings Insurance

ເປັນຫຍັງປະກັນໄພກຸ່ມນັນ
້ ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ?
ພະນັກງານຖືວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງອົງການ. ໃນທຸລະກິດທັນສະໄໝປະຈຸບນ
ັ , ການປະກັນໄພກຸ່ມຈະຊ່ວຍເພີ່ມ
ປະສິດຕິພາບ ແລະ ຮັກສາຂອງພະນັກງານໃຫ້ຢູ່ໃນອົງກອນ. ການມອບຄວາມປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສະຫວັດ
ດີການໃຫ້ພະນັກງານສາມາດນຳພາໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂ້ ນ
ຶ ເຊິ່ງຈະສົງ່ ຜົນສະທ້ອນໃຫ້ພະນັກງານເຮັດ
ວຽກແບບມີປະສິດທິຜນ
ົ ຂຶ້ນ.
ພຣູບສ
ີ ເິ ນດສ໌ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ຄວາມປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງກໍລະນີການເສຍຊີວິດ ແລະ ພິການ.

ຜະລິດຕະພັນນີ້ເໝາະສົມກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານບໍ?
ເໝາະສົມ

ບ�ເໝາະສົມ

ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສດ
ັ ຂອງທ່ານແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດ
ກາງ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ ີມພ
ີ ະນັກງານຢ່າງນ້ອຍ 5 ຄົນ.

ຖ້າຫາກວ່າບໍລສ
ິ ດ
ັ ຂອງທ່ານຊອກຫາຜະລິດຕະພັນການປະກັນໄພ
ແບບບຸກຄົນ.

ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສດ
ັ ຂອງທ່ານຕ້ອງການມອບການປະກັນໄພເຊິ່ງ
ເປັນການສະຫວັດດີການເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຮັກສາພະນັກງານ.

ຖ້າຫາກວ່າບໍລິສດ
ັ ຂອງທ່ານຊອກຫາພະລິດຕະພັນປະກັນໄພທີ່
ນອກເໜືອຈາກສະຫວັດດີການຂອງພະນັກງານເຊັ່ນ: ປະກັນໄພ
ຄວາມຜິດທາງວິຊາຊີບ ແລະ ປະກັນໄພທາງດ້ານຊັບສິນ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບເປັນເງິນກີບ:
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະແດງເຖິງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະແພັກເກັດ. ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມແມ່ນເປັນສັນຍາການ
ປະກັນໄພແບບພື້ນຖານ ເຊິ່ງຈະມີ ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພ
ກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ.
ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂົ້າໂຮງໝໍ
້
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ.
ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ (1)

ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບ
ປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດ
ຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ (1)

ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບ
ປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂົ້າໂຮງໝໍ
້
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ (1)

ແຜນ 1

50.000.000ກີບ

50.000.000ກີບ

50.000ກີບ

ແຜນ 2

100.000.000ກີບ

100.000.000ກີບ

100.000ກີບ

ແຜນ 3

150.000.000ກີບ

150.000.000ກີບ

150.000ກີບ

ແຜນ 4

200.000.000ກີບ

200.000.000ກີບ

200.000ກີບ

ແຜນ 5

ການກຳນົດເອົາ

ການກຳນົດເອົາ

ການກຳນົດເອົາ

1) ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ ແມ່ນເປັນຂ�ບງັ ຄັບ ແລະ ສ່ວນຂອງຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກ
ການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ. ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂົ້າໂຮງໝໍ
້
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງຈະຖືກຕັດສິນກ່ອນການອອກສັນຍາການປະກັນໄພ.
2) ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນສາມາດຖືກກຳນົດໂດຍເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງບໍລິສດ
ັ .

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບສ
ີ ິເນດສ໌

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບສ
ີ ິເນດສ໌

ຄຸນລັກສະນະ

ເງື່ອນໄຂ

ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານ

ພະນັກງງານປະຈຳເທົ່ານັນ
້ ່ ີຍງັ ເຮັດວຽກ.
້ ແລະ ເປັນຜູທ

ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບີສິເນດສ໌ ແຜນປະກັນໄພຊີວິດກຸ່ມຂັ້ນຕົ້ນ

ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບີສິເນດສ໌ ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ

ພະນັກງານທີ່ຍງັ ເຮັດວຽກ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງພະນັກງານທີ່ຍງັ ປະຕິບດ
ັ ໜ້າທີ່
ປົກກະຕິ, ບໍມກ
ີ ານພິການທາງຮ່າງກາຍ, ບ�ຂາດການເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ
ຫຼາຍກວ່າ 5 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າຕິດຕ�ກັນ ໃນປີທ່ ີຜາ່ ນມາກ່ອນການເຮັດສັນຍາ
ການປະກັນໄພ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດ (ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ)
ວົງເງິນການປະກັນໄພຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃນກໍລະນີທ່ ີມກ
ີ ານ
ເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມ.

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ ຕາມສັດສ່ວນ ວົງເງິນຈະຖືກຈ່າຍຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມເສຍຊີວິດຈາກອຸ
ປະຕິເຫດ. ເປີເຊັນຂອງວົງເງິນປະກັນໄພ ຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດ
ຕາມມີຜນ
ົ ກະທົບຈາກຮ່າງກາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ. ການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ຫຼື ການ
ບາດເຈັບແມ່ນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 180 ວັນ ທີ່ມເີ ຫດການອຸປະຕິເຫດ.

ການພິການທາງຮ່າງກາຍໝາຍເຖິງການເສຍອົງຄະໃນຮ່າງກາຍ ຫຼື ເສຍການ
ມອງເຫັນ, ຫຼື ເສຍການໄດ້ຍນ
ິ ທີ່ຕາ ແລະ ຫູ ຕາມລຳດັບ.
ຈຳນວນພະນັກງານຂັ້ນຕ�າ

5 ຄົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມຖ້າຈຳນວນພະນັກງານຫາກໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນ,
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ
ປະກັນໄພຂອງບໍລິສດ
ັ .
ການຄຸ້ມຄອງນີ້ຍງັ ລວມໄປເຖິງຄູ່ສມ
ົ ລົດຂອງພະນັກງານອີກດ້ວຍ.

ອາຍຸຂ້ັນຕ�າ ແລະ
ສູງສຸດສ
ໍ ຳລັບຜະລິດຕະພັນ

ສະມາຊິກກຸ່ມ: ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-65 ປີ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມອ
ີ າຍຸກະສຽນ.
ສຳລັບຄົນທີ່ມອ
ີ າຍຸເກີນ 65 ປີ ຫຼື ມີອາຍຸກະສຽນຈະສາມາດໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາປະກັນໄພຂອງບໍລິສດ
ັ .
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄູ່ສມ
ົ ລົດແມ່ນຈະໄດ້ຍຸດຕິ ທີ່ອາຍຸ 66ປີ.

ການເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ - ວົງເງິນການປະກັນໄພ
ຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ ສະມາຊິກ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມ ໃນກໍລະ
ນີທ່ ີມກ
ີ ານເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ.
ຜົນປະໂຫຍດຈຳກັດຂອງ ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ: ຫຼັງຈາກທີ່ມີ
ການຈ່າຍວົງເງິນປະກັນໄພບ�ວ່າຈະເປັນກໍລະນີເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການ
ຖາວອນ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ຜະລິດຕະພັນ
ນີ້ຖືວ່າສິ້ນສຸດລົງ.
ພິການຖາວອນໝາຍເຖິງຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດ
ຕາມໄດ້ຖືກກະທົບທາງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ບ�ສາມາດ
ປິ່ນປົວໄດ້, ຫຼື ພິການຖາວອນເຊັ່ນ:
ສອງເເຂນ, ຫຼື
ສອງຂາ,ຫຼື
ແຂນໜຶ່ງ ແລະ ຂາໜຶ່ງ, ຫຼື

ຕາທັງສອງຂ້າງ, ຫຼື
ຕາຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ແຂນຂ້າງໜຶ່ງ, ຫຼື
ຂາຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ຕາຂ້າງໜຶ່ງ

ໃນຄວາມໝາຍເຫຼົ່ານີ້, ການເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊິງ ຫຼື ການພິການ
ຖາວອນໂດຍບ�ສາມາດປິ່ນປົວຫາຍຂາດໄດ້ແມ່ນ:

ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ

1 ປີ, ຕ�ສນ
ັ ຍາເປັນປີ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາ

ວົງເງິນການປະກັນໄພຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃນກໍລະນີທ່ ີມກ
ີ ານເສຍຊີ
ວິດ ຫຼື ການເສຍອົງຄະແບບສິ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ.

ການຖືກກະທົບທາງສາຍຕາ ໝາຍເຖິງການຖືກກະທົບຈົນ
ສົງ່ ຜົນກະທົບໃຫ້ເສຍການເບິ່ງເຫັນ.

ໄລຍະຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ລາຍປີ

ການເສຍແຂນໝາຍເຖິງ ການຖືກກະທົບຈົນສົງ່ ຜົນກະທົບ
ໃຫ້ເສຍອົງຄະຈົນເຖິງຂ�ມ.ື

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາ ບ�ມຜ
ີ ນ
ົ ປະໂຫຍດເມື່ອຄົບອາຍຸສນ
ັ ຍາ
ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ

ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸ
ປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ.
້້
ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂົາໂຮງໝໍ
ເນື່ອງຈາກ
ອຸປະຕິເຫດ.
ຂ�ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ.

ພະນັກງານໃໝ່ ພະນັກງານລາອອກ

ບໍລິສດ
ັ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມຕາມສັດ
ສ່ວນໃນກໍລະນີທ່ ີ ພະນັກງານໃໝ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ສັນຍາການປະກັນໄພກຸ່ມຂອງ
ບໍລິສດ
ັ .
ໃນກໍລະນີທ່ ີພະນັກງານລາອອກ (ໂດຍທີ່ບໄ� ດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື
ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ) ເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍຄືນຕາມສັດສ່ວນ.

ການຕ�ອາຍຸຄ່າທຳນຽມ

ບ�ມກ
ີ ານຮັບປະກັນ

ແພັກເກັດ ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບີສິເນດສ໌

ລະດັບການຄຸ້ມຄອງແມ່ນສາມາດຖືກກຳນົດໂດຍຕ້ອງການ ອີງຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນຂອງບໍລິສດ
ັ

ການເສຍຂາໝາຍເຖິງ ການຖືກກະທົບຈົນສົງ່ ຜົນກະທົບໃຫ້
ເສຍອົງຄະຈົນເຖິງຂ�ຕີນ.
ໃນກໍລະນີທ່ ີມກ
ີ ານເສຍອົງຄະ ຫຼື ພິການຖາວອນເຊິ່ງບ�ສາມາດປິ່ນ
ປົວຫາຍຂາດໄດ້ຂອງ ແຂນ ຫຼື ຂາ ຫຼື ຕາ ຈະຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນ
ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ມເີ ຫດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນ.
ໃນກໍລະນີທ່ ີເປັນພິການຖາວອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກ
ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ໂຮງໝໍສາກົນ ຫຼື ເອກະຊົນໃນ
ກໍລະນີດ່ັງກ່າວເຊິ່ງບ�ເກີນ 3 ເດືອນ ແລະ ຊ້າສຸດບ�ໃຫ້ເກີນ 6 ເດືອນ
ຫຼັງຈາກທີ່ມເີ ຫດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ມກ
ີ ານເປັນພິການ
ຖາວອນ.
ໃນກໍລະນີນ້ ,ີ ບໍລິສດ
ັ ປະກັນໄພມີສດ
ິ ທີ່ຈະໃຫ້ຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພ
ຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມນັນ
ຶ ທະບຽນ
້ ກວດສຸຂະພາບໂດຍໂຮງໝໍທ່ ີຂ້ ນ
ຕາມຕ້ອງການ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພິການຖາວອນ ຈາກອຸປະຕິເຫດ ວົງເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍເທົ່າກັນກັບການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບ
ການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມເປັນພິການຖາວອນເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ. ການພິການ
ຖາວອນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 180 ວັນ ຈາກວັນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ. ຄວາມໝາຍຂອງພິການ
ຖາວອນແມ່ນຄືກັນກັບ ປະກັນໄພແບບກຸ່ມ.
ຜົນປະໂຫຍດຈຳກັດຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ ເງິນທົດແທນສູງສຸດຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມ ຫາກເສຍຊີວິດຈາກ
ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ ຕາມສັດສ່ວນ ແລະ ພິການຖາວອນ ຈາກອຸປະຕິເຫດແມ່ນຈຳກັດ
ທີ່ 100 ເປີເຊັນຂອງວົງເງິນຕ�ປ.ີ ໃນກໍລະນີທ່ ີວົງເງິນຮອດຂີດຈຳກັດແລ້ວ, ຜົນປະໂຫຍດຈະ
ສິ້ນສຸດລົງ. ເຊິ່ງຈະສົງ່ ຜົນກະທົບຕ�ການຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕາມແຜນພື້ນຖານ ຫຼື ຜົນປະ
ໂຫຍດອື່ນໆ.
ອຸປະຕິເຫດໝາຍເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ, ບ�ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ແລະ ເກີດພາຍ
ນອກແຕ່ພຽງຜູດ
້ ຽວ ແລະ ໂດຍກົງ ເຊັ່ນວ່າ: ການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ພະຍາດຂອງຜູໄ້ ດ້ຮັບການ
ປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມ.
ໃນກໍລະນີນ້ ,ີ ບໍລິສດ
ັ ປະກັນໄພມີສດ
ິ ທີ່ຈະໃຫ້ຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມ
ນັນ
ຶ ທະບຽນຕາມຕ້ອງການ.
້ ກວດສຸຂະ ພາບໂດຍໂຮງໝໍທ່ ີຂ້ ນ

ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບີສິເນດສ໌ ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງຈາກການເຂົ້າໂຮງໝໍ
້
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ
ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງຈາກການເຂົ້າໂຮງໝໍ
້
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ວົງເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ກັບຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕ
້ ິດຕາມໃນກໍ
ລະນີທ່ ີໄດ້ເຂົາປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍເນື່ອງຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດ ສູງສຸດເຖິງ 30 ວັນ ຕ�ຄ້ັງທີ່
ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເຊິ່ງຄຸ້ມຄອງສູງອຸປະຕິເຫດເຖິງ 5 ຄັ້ງ ຕ�ປ.ີ ການບາດເຈັບຕ້ອງເກີດພາຍ
ໃນ 180 ວັນນັບ ຈາກວັນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດ.
ການເຂົ້າປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍຄວນຖືວ່າເປັນຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແບບກຸ່ມນີ້ສາມາດມອບໃຫ້ຄ່ສ
ູ ມ
ົ ລົດຂອງ
ພະນັກງານ.
ຂໍແຈ້ງວ່າ: ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມອາດຈະມີຂຍ
� ກ
ົ ເວັ້ນບາງປະການເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຂ�
ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທ່ ີຂກ
� ົດນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້.

ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບີສິເນດສ໌
"ໃຫ້ພວກເຮົາດູແລຄົນທີ່ດູແລພະນັກງານຂອງທ່ານ"

ການປັບປຸງຄວາມພໍ ໃຈຂອງ
ພະນັກງານເປັນສິ່ງສຳຄັນ
ອັນດັບທຳອິດ

ຄວາມພໍ ໃຈຂອງພະນັກງານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງບໍລິສັດດີຂ້ ຶນ ເຊິ່ງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າສະຖານທີ່ເຮັດວຽກມີສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດຖິພາບການ
ເຮັດວຽກສູງຂຶ້ນ

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມປະຈຳ:
ໃຜທີ່ສາມາດຊື້ ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບສ
ີ ເິ ນດສ໌?
ພະນັກງານທຸກຄົນ, ຜູບ
້ ລ
ໍ ິຫານ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ແລະ ຜູປ
້ ະກອບການປະຈຳທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອ
ຮັບຜົນຕອບແທນ ຫຼື ຜົນກຳໄລພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາພະນັກງານສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້. ສຳລັບພະນັກງານຕ່າງ
ປະເທດ (ຜູທ
້ ່ ີມໃີ ບອະນຸຍາດການເຮັດວຽກທີ່ປະເທດລາວ) ສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ສະມາຊິກຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບບໍ?
ສະມາຊິກບ�ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈົນເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄອງຟຣີຈຳກັດ. ວົ
ງເງິນຄຸ້ມຄອງຟຣີນນ
ັ້ ແມ່ນອີງຕາມວົງເງິນປະກັນໄພຂອງການຊື້ປະກັນໄພແບບກຸ່ມ. ສຳລັບສັນຍາການປະກັນໄພ
ທີ່ມສ
ີ ະມາຊິກໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນ, ສະມາຊິກນັນ
້ ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນການກວດສຸຂະພາບ.
ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກລະຫວ່າງສັນຍາການປະກັນໄພນັນ
້ ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງບໍ?

ໃນຖານະທີ່ເປັນບໍລິສັດ, ພະນັກງານເປັນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າພວກເຂົາເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງບໍລິ
ສັດ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດ

ແມ່ນແລ້ວ, ພະນັກງານທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງສັນຍາການປະກັນໄພ ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາ. ບໍລິ
ສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຕາມສັດສ່ວນທີ່ພະນັກງານນັນ
ໍ ິສດ
ັ . ໃນກໍລະນີ
້ ເຂົ້າເຮັດວຽກທີ່ບລ
ທີ່ພະນັກງານລາອອກ (ໂດຍທີ່ບໄ� ດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕື່ມ) ບໍລິສດ
ັ ພຣູເດັນ
ໂຊລ໌ ຈະຄືນເງິນທີ່ບລ
ໍ ິສດ
ັ ໄດ້ຈ່າຍຕາມສັດສ່ວນ.
ໃຜຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນປະກັນໄພ?
ໃນກໍລະນີທ່ ີມກ
ີ ານຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພ ເງິນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູຮ
້ ັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ພະນັກງານໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.
ຂ້າພະເຈົ້າຍົກເລີກສັນຍາການປະກັນໄພໄດ້ບ?
ໍ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ໄດ້,ທ່ານສາມາດຍົກເລີກສັນຍາການປະກັນໄພໄດ້. ໃນກໍລະນີທ່ ີບມ
� ກ
ີ ານຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພ
(ທີ່ອີງຕາມສັນຍາການປະກັນໄພ ຫຼື ຜົນປະໂຫຍດ. ພວກເຮົາຈະຄືນຄ່າທຳທຳນຽມຕາມສັດສ່ວນ.)

ປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງທ່ານ

ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຈາກພຣູເດັນໂຊລ໌
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