
ຄຸ�ມຄອງຊັບສິນຂອງທ�ານ ແລະ ປົກປ�ອງອະນາຄົດ
ຂອງຄົນທີ່ທ�ານຮັກ ແລະ ຫ�ວງໄຍ

��ຖາມທີ່ມັກຖືກຖາມ 
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ເປັນຫຍັງ ພຣູປະກັນເງິນກູ� ຈຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມ��ລັບຂ�າພະເຈົ້າ?

ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດຊື້ ພຣູປະກັນເງິນກູ���ລັບບາງສ�ວນຂອງວົງເງິນກູ�ໄດ�ບ�່?

3 ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດກູ�ເງິນໄດ�ຫຼາຍກວ�າ 1 ຄັ້ງບ�່?
ທ່ານສາມາດກູ້ເງ ິນກັບທະນາຄານໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ. ພຣູເດັນໂຊລ໌ຈະໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບວົງເງິນກູ້ຄັ້ງ ຕໍ່ ໄປ ຂຶ້ນກັບ
ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງສູງສຸດທີ່ ສາ ມາດມີ ໄດ້ຕໍ່ຄົນ.

ພຣູປະກັນເງິນກູ້ ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບລູກຄ້າເງິນກູ້. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານຈາກພາລະ
ໜີ້ສິນທີ່ຄ້າງຊຳລະ ຫາກເກີດເຫດການບໍ່ຄາດຝັນຈາກການເສຍຊີວິດ ຫຼື ເສຍອົງຄະຖາວອນ ແລະ ທັງໝົດ.

ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຈະຕ້ອງເທົ່າກັບຈຳນວນວົງເງິນກູ້.
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ຂ�າພະເຈົ້າຄວນກວດສຸຂະພາບກ�ອນຊື້ຜະລິດຕະພັນພຣູເຄຣດິດ ໂພຣເທັກເຕີ້ບ�່?

ກ�ລະນີຮ�ອງຂ�ເງິນຄຸ� ມ ຄອງປະກັນໄພ ໃຜແມ�ນຜູ�ຈະໄດ�ຮັບເງິນຄຸ� ມ ຄອງປະກັນໄພ?

ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດເວນຄືນສັນຍາປະກັນໄພໃນໄລຍະເວລາສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ�?

ບໍ່, ຍ້ອນວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງຊີວິດແບບງ່າຍດາຍໂດຍມີພຽງຕອບຄຳຖາມສຸຂະພາບ 3 - 5 ຂໍ້.

7 ��ນວນເງິນທີ່ບ�ລິສັດຈະຈ�າຍເມື່ອເຈົ້າຂອງສັນຍາສະເໜີເວນຄືນສັນຍາປະກັນໄພ
ແມ� ນ ເທົ່ າ ໃດ?
ບໍລິສັດຈະຈ່າຍຈຳນວນເງິນທີ່ເອີ້ນວ່າມູນຄ່າເວນຄືນ ໂດຍມູນຄ່າເງິນເວນຄືນແມ່ນອີງໃສ່ອາຍຸຂອງສັນຍາ ແລະ ຈຳນວນປີຂອງສັນຍາ ອີງ
 ຕາມປີທີ່ສັນຍາຖືກເວນຄືນ. ການເວນຄືນສັນຍາປະກັນໄພກ່ອນກຳນົດອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າເສຍຜົນປະໂຫຍດ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີໜຶ່ງແມ່ນທະນາຄານ. ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີສອງແມ່ນຄອບຄົວ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາຂອງຜູ້ເອົາ
ປະກັນ.

ເຈົ້າຂອງສັນຍາສາມາດສະເໜີເວນຄືນສັນຍາໄດ້ ແຕ່ທ່ານຈະເສຍສິດການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ໃນກໍລະນີທີ່ເງ ິນກູ້ຍັງບໍ່ຊຳລະເຕັມຈຳນວນ.
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ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່:

8 ຂ�າພະເຈົ້າສາມາດຍົກເລີກສັນຍາທັນທີຫຼັງຈາກຈ�າຍຄ�າ��ນຽມປະກັນໄພໄດ�ບ�່?
ໄດ້, ສັນຍາປະກັນໄພມີໄລຍະພິຈາລະນາສັນຍາ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຍົກເລີກສັນຍາພາຍໃນເວລາ ສາມສິບ (30) ວັນ ນັບຈາກວັນທີທີ່ໄດ້ຮັບ
ເອກະສານສັນຍາປະກັນໄພ.

9 ຜະລິດຕະພັນນີ້ສາມາດຕ�່ສັນຍາໄດ�ບ�່?
ບໍ່ໄດ້, ຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນປະກັນໄພຊີວິດແບບຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຄັ້ງດຽວ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້.

10 ຂ�້ຍົກເວັ້ນຂອງຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຫຍັງແດ�?
ສັນຍາປະກັນໄພນີ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງປະການເຊັ່ນ: ຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼື ພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ພາຍໃນໄລຍະເວລາສອງ (2) ປີ ຫຼັງຈາກວັນທີທີ່
ສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ, ຕິດເຊື້ອພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍບົກຜ່ອງ (HIV) ລວມເຖິງພະຍາດພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍບົກຜ່ອງ 
(AIDS), ກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ການນຳໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການນຳໃຊ້ເຫຼົ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ 
ກະລຸນາອ່ານຕໍ່ທີ່ເອກະສານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ.

ບ�ລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ� ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ��ກັດ
ວຽງຈັນເຊັນເຕີ້ ຊັ້ນ5, ບ້ານ ໜອງຈັນເໜືອ ຖະໜົນຄູວຽງ
ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ



ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະເພດຂອງການຄຸ�ມຄອງ
ປະກັນໄພ
ປະກັນຊີວິດຄຸ້ມຄອງວົງເງິນສິນເຊື່ອ
ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະເດືອນ
ຕາມຈຳນວນເງິນກູ້ທີ່ຄ້າງຊຳລະ

18 ປີເຕັມ

60 ປີເຕັມ

ອາຍຸທີ່ໄດ�ຮັບການຄຸ�ມຄອງສູງສຸດ
70 ປີເຕັມ

*ອາຍຸກຳນົດຈາກວັນເກີດລ່າສຸດ

ໄລຍະເວລາຄຸ�ມຄອງ
1 - 10 ປີ

ວົງເງິນຄຸ�ມຄອງເງິນກູ�
10.000.000 ກີບ – 150.000.000 ກີບ
*ຈຳນວນເງິນກູ້ເກີນ 150.000.000 ກີບ
ບໍ່ສາມາດຮັບການປະກັນໄພກັບຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້

ໄລຍະເວລາຂອງ
ການຈ�າຍຄ�າ��ນຽມ
ຈ່າຍຄັ້ງດຽວ

ປະເພດສິນເຊື່ອທີ່ສາມາດ
ເອົາປະກັນໄດ�
ສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່, ສິນເຊື່ອເຮືອນ,
ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ,
ສິນເຊື່ອສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ,
ສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ

ວົງເງິນຄຸ�ມຄອງປະກັນໄພ
ເສຍຊີວິດ/ເສຍຊີວິດທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ,
ເສຍອົງຄະຖາວອນ ແລະ ທັງໝົດ/
ເສຍອົງຄະຖາວອນ ແລະ ທັງໝົດທີ່ເກີດ
ຈາກອຸປະຕິເຫດ

ວົງເງິນເວນຄືນສັນຍາ
ຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າຂອງສັນຍາ
ໃນກໍລະນີພວກເຂົາເລືອກທີ່ຈະເວນຄືນ
ສັນຍາປະກັນໄພ

ການຄຸ�ມຄອງການເສຍຊີວິດ ຫຼື ເສຍອົງຄະຖາວອນ ແລະ ທັງໝົດ

ຂ�້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ

ບ�່ໄດ�ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ

ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ

ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ/
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ເງິນອຸດໜຸນສົ່ງສະການ*

*35% ຂອງມູນຄ່າກູ້ຢຶມເບື້ອງຕົ້ນ ສູງສຸດ 10.000.000 ກີບ
*ແມ່ນຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີສອງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ເຈົ້າຂອງສັນຍາ

100%

100%

35%

100%

35%

ພຣູປະກັນເງິນກູ�ແມ�ນຫຍັງ?

ພຣູປະກັນເງິນກູ້ແມ່ນປະກັນໄພຊີວິດປະເພດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍ
ຈ່າຍໜີ້ທີ່ຄ້າງຊຳລະຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ທະນາຄານຕາມວົງເງິນ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ທ່ານເລືອກ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການເສຍຊີວິດ ຫຼື

ເສຍອົງຄະຖາວອນ ແລະ ທັງໝົດ.

ພຣູປະກັນເງິນກູ�ຂອງພຣູເດັນໂຊລ�
ແມ�ນຫຍັງ?

ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈ່າຍໜີ້ທີ່ຄ້າງຊຳລະທະນາຄານ
ຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປັນຫາທາງການເງິນທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງ.

ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງສຳລັບຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທີສອງມີໃຫ້ສະເພາະກັບສັນຍາປະກັນໄພ
ເພີ່ມຕື່ມ ADB ແລະ ບໍ່ມີໃຫ້ກັບສັນຍາ
ປະກັນໄພເພີ່ມຕື່ມພື້ນຖານ

ອາຍຸໃນການຊື້ປະກັນໄພຂັ້ນຕ��
(ຂອງຜູ�ຊື້)

ອາຍຸໃນການຊື້ປະກັນໄພສູງສຸດ
(ຂອງຜູ�ຊື້)

ສະໜອງເງິນທົດແທນ
ຈຳນວນ 36.816.000ກີບ

ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ

ສະໜອງເງິນທົດແທນ
ຈຳນວນ 36.816.000ກີບ

ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ເງິນອຸດໜຸນງານສົບຈຳນວນ
10.000.000ກີບ
ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ຄ່າ ທຳ ນຽມ

2.170.000 ກີບ

ຜ່ານໄປ 3 ປີ, ທ້າວຄຳຈັນເສຍຊີວິດດ້ວຍອຸປະຕິເຫດ
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງິນກູ້ທີ່ລາວຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍຍັງເຫຼືອຢູ່ 36.816.000ກີບ

ອາຍຸ 35 ປີ / ອາຊີບຊາວນາ / ແຕ່ງງານແລ້ວ

ຕັດສິນໃຈກູ້ເງ ິນຈາກທະນາຄານເພື່ອລົງທຶນກັບຟາມໝູຂອງລາວ

80.000.000 ກີບ
ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ

5 ປີ
ໄລຍະສັນຍາ

ທ�າວ ��ຈັນ

ທາງເລືອກການຄຸ້ມຄອງ

��ລະແບບຄັ້ງດຽວ

ຄ�າ ��ນຽມ ທີ່ ທ�າວ��ຈັນ ຕ�ອງ ຈ�າຍ

ກ� ລະ ນີ ສຶກ ສາ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ�ຮັບຫາກເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
ໃນກ�ລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ


