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ຜະລິດຕະພນັ
ພຣູບີສິເນດສ໌
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ເປນັຫຍງັປະກັນໄພກຸ່ມນັນ້ມຄີວາມສຳຄັນສຳລັບບລິໍສັດຂອງທ່ານ?
ພະນກັງານຖືວ່າເປນັຊັບພະຍາກອນທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງອົງການ. ໃນທລຸະກິດທັນສະໄໝປະຈຸບັນ, ການປະກັນໄພກຸ່ມຈະຊ່ວຍເພີ່ມ
ປະສດິຕິພາບ ແລະ ຮັກສາຂອງພະນກັງານໃຫ້ຢູ່ໃນອົງກອນ. ການມອບຄວາມປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປນັສວ່ນໜຶ່ງຂອງສະຫວັດ
ດີການໃຫ້ພະນກັງານສາມາດນຳພາໃຫ້ພະນກັງານມີຄວາມສຸກ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂ້ຶນ ເຊ່ິງຈະສົງ່ຜົນສະທ້ອນໃຫ້ພະນກັງານເຮັດ
ວຽກແບບມປີະສດິທິຜນົຂ້ຶນ.

ພຣູບສິີເນດສ ໌ເປນັຜະລິດຕະພນັທ່ີໃຫ້ຄວາມປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເຊ່ິງຄຸ້ມຄອງກລໍະນກີານເສຍຊີວິດ ແລະ ພກິານ. 

ຜະລິດຕະພນັນີ້ເໝາະສົມກັບບລິໍສັດຂອງທ່ານບ?ໍ 

ເໝາະສົມ ບ�ເໝາະສົມ

ຖ້າຫາກວ່າບລິໍສດັຂອງທ່ານແມນ່ມີຂະໜາດນ້ອຍເຖິງຂະໜາດ
ກາງ ຫຼື ຂະໜາດໃຫຍທ່ີ່ມພີະນກັງານຢ່າງນອ້ຍ 5 ຄົນ. 

ຖ້າຫາກວ່າບລິໍສດັຂອງທ່ານຕ້ອງການມອບການປະກັນໄພເຊ່ິງ
ເປນັການສະຫວັດດີການເພ່ືອດຶງດດູ ແລະ ຮັກສາພະນກັງານ.

ຖ້າຫາກວ່າບລິໍສັດຂອງທ່ານຊອກຫາຜະລິດຕະພນັການປະກັນໄພ
ແບບບຸກຄົນ. 

ຖ້າຫາກວ່າບລິໍສັດຂອງທ່ານຊອກຫາພະລິດຕະພນັປະກັນໄພທ່ີ
ນອກເໜອືຈາກສະຫວັດດີການຂອງພະນກັງານເຊ່ັນ: ປະກັນໄພ
ຄວາມຜດິທາງວິຊາຊີບ ແລະ ປະກັນໄພທາງດ້ານຊັບສິນ. 

ຜົນປະໂຫຍດທ່ີຈະໄດ້ຮັບເປນັເງນິກີບ: 
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມນ່ສະແດງເຖິງວົງເງນິຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະແພກັເກັດ. ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມແມນ່ເປນັສັນຍາການ
ປະກັນໄພແບບພ້ືນຖານ ເຊ່ິງຈະມີ ຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພ
ກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ. 

ຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝເໍນ່ືອງຈາກອຸປະຕິເຫດ. 

ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບ
ປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດ
ຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພິການ 

ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບ
ປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝໍ
ເນ່ືອງຈາກອຸປະຕິເຫດ

1) ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ ແມ່ນເປັນຂ�ບງັຄັບ ແລະ ສ່ວນຂອງຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກ
ການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ. ຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝໍ
ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ແມນ່ເປນັຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕ່ືມ ເຊ່ິງຈະຖືກຕັດສນິກ່ອນການອອກສນັຍາການປະກັນໄພ. 
2) ການຄຸ້ມຄອງແມນ່ສາມາດຖືກກຳນດົໂດຍເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານຂອງບໍລິສັດ.



ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບສິີເນດສ໌ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບສິີເນດສ໌
ຄຸນລັກສະນະ

ແພກັເກັດ ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບີສິເນດສ໌ 

ເງື່ອນໄຂຂອງພະນັກງານ

ຈຳນວນພະນກັງານຂ້ັນຕ�າ 

ເງ່ືອນໄຂ 

ອາຍຸຂ້ັນຕ�າ ແລະ
ສູງສຸດສໍຳລັບຜະລິດຕະພນັ 

ໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ

ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາ 

ໄລຍະຂອງການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາ

ຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມຕ່ືມ

ພະນັກງານໃໝ່ -
ພະນັກງານລາອອກ

ການຕ�ອາຍຸຄ່າທຳນຽມ 

ລະດັບການຄຸ້ມຄອງແມນ່ສາມາດຖືກກຳນດົໂດຍຕ້ອງການ ອີງຕາມມາດຕະຖານພາຍໃນຂອງບໍລິສດັ

ພະນກັງງານປະຈຳເທ່ົານັນ້ ແລະ ເປັນຜູທ່ີ້ຍງັເຮັດວຽກ. 

ພະນກັງານທ່ີຍັງເຮັດວຽກ ເຊ່ິງໝາຍເຖິງພະນັກງານທ່ີຍງັປະຕິບັດໜາ້ທ່ີ
ປກົກະຕິ, ບມໍກີານພກິານທາງຮ່າງກາຍ, ບ�ຂາດການເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ
ຫາຼຍກວ່າ 5 ວັນ ຫຼື ຫາຼຍກວ່າຕິດຕ�ກັນ ໃນປທ່ີີຜ່ານມາກ່ອນການເຮັດສນັຍາ
ການປະກັນໄພ. 

ການພກິານທາງຮ່າງກາຍໝາຍເຖິງການເສຍອົງຄະໃນຮ່າງກາຍ ຫືຼ ເສຍການ
ມອງເຫັນ, ຫຼື ເສຍການໄດ້ຍນິ ທ່ີຕາ ແລະ ຫ ູຕາມລຳດັບ. 

ຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸ
ປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ.

ຜນົປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງແບບປະກັນໄພກຸ່ມຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝເໍນື່ອງຈາກ
ອຸປະຕິເຫດ.

ຂ�ມູນເພີ່ມຕ່ືມທ່ີຜນົປະໂຫຍດຂອງຜນົປະໂຫຍດເພ່ີມຕ່ືມ.

ບລິໍສດັຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງນິຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມຕາມສດັ
ສວ່ນໃນກລໍະນີທ່ີ ພະນກັງານໃໝ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ສນັຍາການປະກັນໄພກຸ່ມຂອງ
ບລິໍສດັ.

ໃນກລໍະນທ່ີີພະນກັງານລາອອກ  (ໂດຍທ່ີບ�ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄຸ້ມຄອງ ຫືຼ 
ຜນົປະໂຫຍດເພີ່ມຕ່ືມ) ເງນິປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍຄືນຕາມສດັສ່ວນ. 

5 ຄົນ, ເຖິງຢ່າງໃດກ�ຕາມຖ້າຈຳນວນພະນກັງານຫາກໜອ້ຍກວ່າ 10 ຄົນ, 
ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂ້ັນຕອນການພຈິາລະນາ
ປະກັນໄພຂອງບລິໍສດັ. 

ການຄຸ້ມຄອງນ້ີຍງັລວມໄປເຖິງຄູ່ສມົລົດຂອງພະນັກງານອີກດ້ວຍ. 

1 ປີ,  ຕ�ສນັຍາເປນັປ.ີ 

ສະມາຊິກກຸ່ມ: ມອີາຍຸລະຫວ່າງ 18 - 65 ປ ີຫືຼ ບຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸກະສຽນ.

ສຳລັບຄົນທ່ີມີອາຍຸເກີນ 65 ປີ ຫຼື ມອີາຍຸກະສຽນຈະສາມາດໄດ້ຮັບການ
ຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂ້ັນຕອນການພຈິາລະນາປະກັນໄພຂອງບລິໍສດັ.

ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຄູ່ສມົລົດແມນ່ຈະໄດ້ຍຸດຕິ ທ່ີອາຍຸ 66 ປີ. 

ວົງເງນິການປະກັນໄພຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃນກລໍະນທ່ີີມີການເສຍຊີ
ວິດ ຫຼື ການເສຍອົງຄະແບບສ້ິນເຊີງ ແລະ ຖາວອນເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ. 

ບ�ມຜີນົປະໂຫຍດເມື່ອຄົບອາຍຸສັນຍາ

ບ�ມກີານຮັບປະກັນ

ລາຍປ ີ

ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບີສິເນດສ໌ -
ແຜນປະກັນໄພຊີວິດກຸ່ມຂ້ັນຕ້ົນ

ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບີສິເນດສ໌ -
ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຕ່ືມຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດ (ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ)
ວົງເງນິການປະກັນໄພຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃນກລໍະນທ່ີີມກີານ
ເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກ ຫືຼ ຜູຕິ້ດຕາມ.

ການເສຍອົງຄະແບບສ້ິນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ - ວົງເງນິການປະກັນໄພ
ຈຳນວນ 100% ຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ ສະມາຊິກ ຫືຼ ຜູຕິ້ດຕາມ ໃນກລໍະ
ນທ່ີີມກີານເສຍອົງຄະແບບສ້ິນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ. 

ຜົນປະໂຫຍດຈຳກັດຂອງ ປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸ່ມ: ຫຼັງຈາກທ່ີມີ
ການຈ່າຍວົງເງນິປະກັນໄພບ�ວ່າຈະເປັນກລໍະນເີສຍຊີວິດ ຫືຼ ພິການ
ຖາວອນ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ຜະລິດຕະພັນ
ນ້ີຖືວ່າສິ້ນສຸດລົງ.

ພກິານຖາວອນໝາຍເຖິງຜູໄ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູ້ຕິດ 
ຕາມໄດ້ຖືກກະທົບທາງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເສຍອົງຄະ ຫືຼ ບ�ສາມາດ
ປິ່ນປວົໄດ້, ຫືຼ ພກິານຖາວອນເຊ່ັນ:  

ສອງເເຂນ, ຫືຼ 
ສອງຂາ, ຫືຼ 
ແຂນໜ່ຶງ ແລະ ຂາໜຶ່ງ, ຫືຼ

ໃນຄວາມໝາຍເຫ່ົຼານີ້, ການເສຍອົງຄະແບບສ້ິນເຊິງ ຫືຼ ການພກິານ
ຖາວອນໂດຍບ�ສາມາດປ່ິນປວົຫາຍຂາດໄດ້ແມ່ນ:

 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານເສຍອົງຄະ ຫືຼ ພກິານຖາວອນເຊ່ິງບ�ສາມາດປິ່ນ 
ປວົຫາຍຂາດໄດ້ຂອງ ແຂນ ຫືຼ ຂາ ຫືຼ ຕາ ຈະຕ້ອງມກີານຢັ້ງຢືນ 
ພາຍໃນ 6 ເດືອນ ຫັຼງຈາກທ່ີມີເຫດອຸປະຕິເຫດຂ້ຶນ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີເປນັພກິານຖາວອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢນືຈາກ
ໂຮງໝແໍຂວງ, ໂຮງໝນໍະຄອນຫຼວງ ຫືຼ ໂຮງໝສໍາກົນ ຫຼື ເອກະຊົນໃນ
ກລໍະນດ່ັີງກ່າວເຊ່ິງບ�ເກີນ 3 ເດືອນ ແລະ ຊ້າສຸດບ�ໃຫ້ເກີນ 6 ເດືອນ 
ຫັຼງຈາກທ່ີມເີຫດອຸປະຕິເຫດຂ້ຶນ ຫືຼ ຫັຼງຈາກທ່ີມີການເປັນພິການ
ຖາວອນ. 

ໃນກລໍະນນີີ້, ບໍລິສດັປະກັນໄພມີສິດທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ
ຊີວິດ ຫືຼ ຜູຕິ້ດຕາມນັນ້ກວດສຸຂະພາບໂດຍໂຮງໝທ່ີໍຂ້ຶນທະບຽນ
ຕາມຕ້ອງການ. 

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ ຕາມສັດສ່ວນ -
ວົງເງິນຈະຖືກຈ່າຍຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫືຼ ຜູຕິ້ດຕາມເສຍຊີວິດຈາກອຸ
ປະຕິເຫດ. ເປເີຊັນຂອງວົງເງນິປະກັນໄພ ຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູ້ຕິດ 
ຕາມມຜີນົກະທົບຈາກຮ່າງກາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ. ການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ຫືຼ ການ
ບາດເຈັບແມນ່ຕ້ອງເກີດຂ້ຶນພາຍໃນ 180 ວັນ ທ່ີມີເຫດການອຸປະຕິເຫດ. 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພິການຖາວອນ ຈາກອຸປະຕິເຫດ -
ວົງເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍເທ່ົາກັນກັບການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ໄດ້ຮັບ 
ການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕາມເປນັພິການຖາວອນເນ່ືອງຈາກອຸປະຕິເຫດ. ການພກິານ
ຖາວອນຕ້ອງເກີດຂ້ຶນພາຍໃນ 180 ວັນ ຈາກວັນທ່ີເກີດອຸປະຕິເຫດ. ຄວາມໝາຍຂອງພກິານ
ຖາວອນແມນ່ຄືກັນກັບ ປະກັນໄພແບບກຸ່ມ. 

ຜົນປະໂຫຍດຈຳກັດຈາກການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ -
ເງິນທົດແທນສູງສຸດຂອງຜູໄ້ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູ້ຕິດຕາມ ຫາກເສຍຊີວິດຈາກ
ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ພກິານ ຕາມສດັສ່ວນ ແລະ ພິການຖາວອນ ຈາກອຸປະຕິເຫດແມ່ນຈຳກັດ 
ທ່ີ 100 ເປີເຊັນຂອງວົງເງິນຕ�ປີ. ໃນກລໍະນທ່ີີວົງເງນິຮອດຂີດຈຳກັດແລ້ວ, ຜນົປະໂຫຍດຈະ
ສ້ິນສຸດລົງ. ເຊ່ິງຈະສົງ່ຜນົກະທົບຕ�ການຈ່າຍຜນົປະໂຫຍດຕາມແຜນພ້ືນຖານ ຫຼື ຜົນປະ
ໂຫຍດອ່ືນໆ. 

ອຸປະຕິເຫດໝາຍເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ, ບ�ໄດ້ຕ້ັງໃຈ, ແລະ ເກີດພາຍ
ນອກແຕ່ພຽງຜູດ້ຽວ ແລະ ໂດຍກົງ ເຊ່ັນວ່າ: ການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ພະຍາດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການ
ປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕິ້ດຕາມ.

ໃນກລໍະນນ້ີີ,  ບໍລິສດັປະກັນໄພມສີດິທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕິ້ດຕາມ
ນັນ້ກວດສຸຂະ ພາບໂດຍໂຮງໝທ່ີໍຂ້ຶນທະບຽນຕາມຕ້ອງການ. 

ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝເໍນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ -
ວົງເງິນປະກັນໄພຈະຖືກຈ່າຍລາຍວັນໃຫ້ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ຫຼື ຜູຕິ້ດຕາມໃນກໍ
ລະນທ່ີີໄດ້ເຂົາປິ່ນປວົທ່ີໂຮງໝເໍນ່ືອງຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດ ສູງສຸດເຖິງ 30 ວັນ ຕ�ຄ້ັງທ່ີ
ເກີດອຸປະຕິເຫດ, ເຊ່ິງຄຸ້ມຄອງສູງອຸປະຕິເຫດເຖິງ 5 ຄ້ັງ ຕ�ປີ. ການບາດເຈັບຕ້ອງເກີດພາຍ 
ໃນ 180 ວັນນບັ ຈາກວັນທ່ີເກີດອຸປະຕິເຫດ. 

ການເຂ້ົາປິ່ນປົວທ່ີໂຮງໝຄໍວນຖືວ່າເປັນຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ.

ຜນົປະໂຫຍດຂອງຜະລິດຕະພນັປະກັນໄພແບບກຸ່ມນີ້ສາມາດມອບໃຫ້ຄູ່ສມົລົດຂອງ
ພະນກັງານ. 

ຂແໍຈ້ງວ່າ: ຜນົປະໂຫຍດເພີ່ມຕ່ືມອາດຈະມຂີ�ຍົກເວ້ັນບາງປະການເຊ່ິງທ່ານສາມາດອ່ານຂ�
ມູນເພີ່ມຕ່ືມໄດ້ທ່ີຂ�ກົດນດົ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້. 

ຕາທັງສອງຂ້າງ, ຫືຼ 
ຕາຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ແຂນຂ້າງໜ່ຶງ,  ຫືຼ 
ຂາຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ຕາຂ້າງໜ່ຶງ 

ການຖືກກະທົບທາງສາຍຕາ ໝາຍເຖິງການຖືກກະທົບຈົນ
ສົງ່ຜົນກະທົບໃຫ້ເສຍການເບິ່ງເຫັນ. 

ການເສຍແຂນໝາຍເຖິງ ການຖືກກະທົບຈົນສົງ່ຜນົກະທົບ
ໃຫ້ເສຍອົງຄະຈົນເຖິງຂ�ມ.ື

ການເສຍຂາໝາຍເຖິງ ການຖືກກະທົບຈົນສົງ່ຜນົກະທົບໃຫ້
ເສຍອົງຄະຈົນເຖິງຂ�ຕີນ.

ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບີສິເນດສ໌ -
ຜົນປະໂຫຍດການຄຸ້ມຄອງຈາກການເຂ້້ົາໂຮງໝເໍນ່ືອງຈາກອຸປະຕິເຫດ



ຄວາມພໍໃຈຂອງພະນກັງານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ເສດຖະກິດຂອງບລິໍສັດດີຂ້ຶນ ເຊ່ິງສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖ້າສະຖານທ່ີເຮັດວຽກມີສະພາບ
ແວດລ້ອມທ່ີດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະສິດຖິພາບການ
ເຮັດວຽກສູງຂ້ຶນ

ໃນຖານະທ່ີເປນັບລິໍສັດ, ພະນກັງານເປນັ
ຊັບພະຍາກອນທ່ີສຳຄັນທ່ີສຸດ ເນື່ອງຈາກ
ວ່າພວກເຂົາເປນັກະດູກສັນຫັຼງຂອງບລິໍ
ສັດ ແລະ ເປນັຕົວແທນຂອງບລິໍສັດ

ການປບັປຸງຄວາມພໍໃຈຂອງ
ພະນກັງານເປນັສ່ິງສຳຄັນ
ອັນດັບທຳອິດ

ຄຳຖາມທ່ີຖືກຖາມປະຈຳ:ຜະລິດຕະພນັ ພຣູບີສິເນດສ໌
"ໃຫ້ພວກເຮົາດູແລຄົນທ່ີດູແລພະນກັງານຂອງທ່ານ"

ໃຜທ່ີສາມາດຊ້ື ຜະລິດຕະພັນ ພຣູບສີເິນດສ?໌

ສະມາຊິກຂອງຜະລິດຕະພນັນີ້ຕ້ອງໄດ້ກວດສຸຂະພາບບໍ?

ພະນກັງານທ່ີເຂ້ົາເຮັດວຽກລະຫວ່າງສນັຍາການປະກັນໄພນັນ້ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງບ?ໍ 

ໃຜຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນປະກັນໄພ? 

ຂ້າພະເຈ້ົາຍກົເລີກສນັຍາການປະກັນໄພໄດ້ບ?ໍ

ພະນກັງານທຸກຄົນ, ຜູ້ບລິໍຫານ, ຄູ່ຮ່ວມທລຸະກິດ, ເຈ້ົາຂອງທລຸະກິດ, ແລະ ຜູປ້ະກອບການປະຈຳທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອ
ຮັບຜນົຕອບແທນ ຫຼື ຜນົກຳໄລພາຍໃຕ້ສນັຍາພະນັກງານສາມາດຊ້ືຜະລິດຕະພນັນີ້ໄດ້. ສຳລັບພະນັກງານຕ່າງ
ປະເທດ (ຜູທ່ີ້ມໃີບອະນຸຍາດການເຮັດວຽກທ່ີປະເທດລາວ) ສາມາດຊ້ືຜະລິດຕະພນັໄດ້ເຊ່ັນກັນ. 

ສະມາຊິກບ�ຈຳເປນັຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບສຳລັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຈົນເຖິງຄວາມຄຸ້ມຄອງຟຣີຈຳກັດ. ວົ
ງເງນິຄຸ້ມຄອງຟຣີນັນ້ ແມນ່ອີງຕາມວົງເງິນປະກັນໄພຂອງການຊ້ືປະກັນໄພແບບກຸ່ມ. ສຳລັບສນັຍາການປະກັນໄພ
ທ່ີມສີະມາຊິກໜ້ອຍກວ່າ 10 ຄົນ, ສະມາຊິກນັນ້ຕ້ອງໄດ້ຕອບແບບສອບຖາມໃນການກວດສຸຂະພາບ.

ແມນ່ແລ້ວ,  ພະນກັງານທ່ີເຂ້ົາເຮັດວຽກໃນລະຫວ່າງສັນຍາການປະກັນໄພ ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສນັຍາ. ບລິໍ
ສດັຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຕາມສດັສວ່ນທ່ີພະນັກງານນັນ້ເຂ້ົາເຮັດວຽກທ່ີບລິໍສດັ. ໃນກລໍະນີ
ທ່ີພະນັກງານລາອອກ  (ໂດຍທ່ີບ�ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນຄຸ້ມຄອງ ຫຼື ຜນົປະໂຫຍດເພີ່ມຕ່ືມ) ບລິໍສດັ ພຣູເດັນ
ໂຊລ໌ ຈະຄືນເງິນທ່ີບລິໍສດັໄດ້ຈ່າຍຕາມສດັສວ່ນ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພ ເງິນຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດທ່ີພະນກັງານໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນສນັຍາ. 

ໄດ້, ທ່ານສາມາດຍກົເລີກສນັຍາການປະກັນໄພໄດ້. ໃນກລໍະນທ່ີີບ�ມກີານຮຽກຮ້ອງເງນິທົດແທນປະກັນໄພ 
(ທ່ີອີງຕາມສນັຍາການປະກັນໄພ ຫຼື ຜນົປະໂຫຍດ. ພວກເຮົາຈະຄືນຄ່າທຳທຳນຽມຕາມສດັສວ່ນ.)

ດ້ວຍຜະລິດຕະພນັປະກັນໄພຈາກພຣູເດັນໂຊລ໌
ປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນກັງານຂອງທ່ານ

ກ່ຽວ ກັບ ພວກ ເຮົາ
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