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ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
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ຂໍໍ້ກ ານດົຸແລະຸເງືື່ອນໄຂ 

ຊືື່ຜະລດິຕະພນັ – ພຣບູສິເິນດສ ໌

ສນັຍາປະກນັໄພເພີື່ມເຕມີແບບກຸຸ່ມຸການປະກນັໄພອປຸະຕເິຫດ 
 

1. ການອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 

ພຣູບິສິເນດສ໌ – ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຸການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດກຸຸ່ມຸ ເປັນການປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດໄລຍະໜ ື່ງປີ, ສະໜອງຜົນ

ປະໂຫຍດເມືື່ອມີການເສຍຊີວິດຸແລະ ການເສຍອົງຄະຈາກອຸບັດຕິເຫດ. 

ສັນຍານີັ້ຈະມອບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມຸ ນອກເໜືອຈາກແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ. ຄວນອຸ່ານຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂນີັຸ້ພ້ອມກັນກັບຂໍໍ້ກ ານົດຸ

ແລະຸເງືື່ອນໄຂຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸເຊິື່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມນີັ້ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 

ຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຸແລະຸຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຸຖືກກ ານົດເປັນສະກຸນເງິນກີບ (LAK). 

 

2. ການອະທບິາຍຄ າສບັ 
ຄ າອະທິບາຍສັບທີື່ນ າໃຊ້ຢູ່ໃນຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະ ເຸງືື່ອນໄຂຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ ຈະນ າໃຊ້ກັບຂໍໍ້ກ ານົດ ແຸລະ ເຸງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມ

ເຕີມ. 

 

3. ບນັດາຜົນປະໂຫຍດ 

3.1 ວງົເງນິຄຸມ້ຄອງຂອງແຜນສນັຍາປະກນັໄພເພີື່ມເຕມີ ແມຸ່ນຸ ຈ ານວນເງິນທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມມີເພືື່ອ

ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ, ທີື່ຈະຖືກຊົດເຊີຍໃຫ້ເມືື່ອມີເຫດທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພຂ້າງລຸຸ່ມນີັ້

ເກີດຂ ັ້ນ, ອີງຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂໃນທີື່ນີັ້.ຸຈ ານວນດັົ່ງກຸ່າວແມຸ່ນລະບຸໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກແລ້ວ. 

3.2 ການຊດົເຊຍີປະກນັຈາກການເສຍຊວີດິຸແລະ ການເສຍອງົຄະຈາກອບຸດັຕິເຫດຕາມສດັສຸ່ວນຸ(AD & D Long)  

ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຈາກອຸບັດຕິເຫດຸໃນຂະນະທີື່ສັນຍາ

ປະກັນໄພຫ ັກຸ ລວມທັງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່, ບໍລິສັດຈະຈຸ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຸ 100% 

ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ. 

ໃນກໍລະນີຂອງຂອງການບາດເຈັບທາງຮຸ່າງກາຍຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ໃນຂະນະທີື່

ສັນຍາປະກັນໄພຫ ັກຸ ລວມທັງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່, ບໍລສິັດຈະຈຸ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການ

ປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ໂດຍອິງໃສຸ່ອັດຕາສຸ່ວນທີື່ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຕາຕະລາງຸADD Long ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພຂອງສັນຍາປະກັນ

ໄພເພີື່ມເຕີມ. 

ການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດຸຫ ືຸການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດຕ້ອງເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນຸ180ຸວັນນັບຈາກມືັ້ທີື່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ. 

ໃນເວລາປະເມີນຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ, ພວກເຮົາມີສິດທີື່ຈະໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້

ຕິດຕາມ ໄດ້ຮັບການກວດໂດຍແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນຕາມທີື່ພວກເຮົາເລືອກໃຫ້. 

3.3 ການຊດົເຊຍີປະກນັຈາກການເສຍອງົຄະແບບສິັ້ນເຊງີຸແລະຸຖາວອນຈາກອບຸັດຕເິຫດ (ATPD) 

ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸ ແລະຸ ຖາວອນຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/

ຜູ້ຕິດຕາມຸໃນຂະນະທີື່ສັນຍາປະກັນໄພຫ ັກຸລວມທັງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່, ບໍລິສັດຈະຈຸ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ຜູ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຸ100% ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຂອງພວກເຂົາ. 



 

 
ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊີວດິ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດັຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ 

ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la 

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 

ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສຸ໌-ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມຸການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ 
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ການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດຕ້ອງເກີດຂ ັ້ນພາຍໃນຸ180ຸວັນນັບຈາກມືັ້ທີື່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ. 

ໃນເວລາປະເມີນຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ, ພວກເຮົາມີສິດທີື່ຈະໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້

ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການກວດໂດຍແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນຕາມທີື່ພວກເຮົາເລືອກໃຫ້. 

3.4 ຂອບເຂດການຈຸ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕຸ່າງໆ 

 ການຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພຸຂອງແຕຸ່ລະສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸສ າລັບການຊົດເຊີຍ 

ການຊົດເຊີຍປະກັນຈາກການເສຍຊີວິດຸ ແລະຸ ການເສຍອົງຄະຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມສັດສຸ່ວນຸ (‘AD&D Long’ ແລະ ‘ATPD’) 

ແມຸ່ນຖືກຈ າກັດຢູ່ທີື່ຈ ານວນສະສົມສູງສຸດທີືຸ່ 100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຂອງສນັຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຸ  ຕໍໍ່ໜ ື່ງອຸບັດຕິເຫດຸ ຫ ືຸ

ຕະຫ ອດອາຍຸສັນຍາ. ເມືື່ອເຖິງຂີດຈ າກັດນີັ້ແລ້ວ, ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມນີັ້ຈະສິັ້ນສຸດລົງຸ ເຊິື່ງບໍໍ່ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການຈຸ່າຍຜົນ

ປະໂຫຍດພາຍໃຕ້ແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸຫ ື ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມໂຕອືື່ນ. 

3.5 ຕາຕະລາງການຊດົເຊຍີປະກນັຈາກການເສຍອງົຄະຈາກອບຸດັຕິເຫດຕາມສດັສຸ່ວນຸ(AD&D Long) 

ເປີເຊນັຂອງວງົເງນິປະກນັໄພ ຫ ືຸເງນິທົດແທນຄຸ່າເສຍຫາຍຂອງສນັຍາປະກນັໄພເພີື່ມເຕມີທີື່ຈຸ່າຍຕາມປະເພດຂອງການສນູເສຍຸ 

ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸບັດເຫດ 100% 

ການສູນເສຍຖາວອນຸແລະຸບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟູໄດ້ຂອງ:  

ມືທັງສອງຂ້າງ 100% 

ຕີນທັງສອງຂ້າງ 100% 

ມືໜ ື່ງຂ້າງຸແລະຸຕີນໜ ື່ງຂ້າງ 100% 

ມືໜ ື່ງຂ້າງ 50% 

ແຂນລະຫວຸ່າງຂໍໍ້ສອກ ແລະ ຂໍໍ້ມ ື 60% 

ແຂນຈາກຂໍໍ້ສອກຸຫ ືຸສູງກວຸ່າ 70% 

ຕີນໜ ື່ງຂ້າງ 50% 

ຂາລຸຸ່ມຫົວເຂົົ່າ 60% 

ຂາຈາກຫົວເຂົົ່າຸຫ ືຸສູງກວຸ່າ 70% 

ຕາສອງຂ້າງ 100% 

ຕາໜ ື່ງຂ້າງ 50% 

ການສູນເສຍການປາກເວົັ້າ 100% 

ການໄດ້ຍິນຂອງຫູທັງສອງຂ້າງ 100% 

ການໄດ້ຍິນຂອງຫູໜ ື່ງຂ້າງ 50% 

ນິັ້ວໂປ້ 15% 

ນິັ້ວຊີັ້ 10% 

ນິັ້ວກາງ 6% 

ນິັ້ວນາງ 5% 

ນິັ້ວກ້ອຍ 4% 

ກະດູກຝາມືອັນທີື່1 ຫ ືຸອັນທີື່ 2ຸ(ກະດູກຝາມືຂອງນິັ້ວໂປຸ້ຫ ື ນິັ້ວຊີັ້) 3% 

ກະດູກຝາມືອັນທີື່ 3,4,5ຸ(ກະດູກຝາມືຂອງນິັ້ວກາງ,ນາງ,ກ້ອຍ) 2% 



 

 
ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊີວດິ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດັຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ 

ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la 

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 

ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສຸ໌-ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມຸການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ 
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ການສູນເສຍນິັ້ວຕີນທັງຫມົດຂອງຕີນໜ ື່ງຂ້າງ 25% 

ການສູນເສຍນິັ້ວໂປ້ຕີນ 5% 

ການສູນເສຍນິັ້ວຕີນໃດໜ ື່ງ 1% 

ໂຄງສ້າງຂອງກະດູກບ້າຫົວເຂົົ່າຫັກຸຫ ືຸບໍໍ່ເຊືື່ອມຕໍໍ່ກັນ 10% 

ການສັັ້ນລົງຂອງຂາຢ່າງໜ້ອຍຸ5 ຊມ 7.5% 

 

4 ການຍກົເວັັ້ນ 
ບໍລິສັດມີສິດປະຕິເສດໃບຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທດົແທນຂອງຸ ການຊົດເຊີຍປະກັນຈາກການເສຍຊີວິດຸ ແລະຸ ການເສຍອົງຄະຈາກອຸບັດຕິເຫດຕາມ

ສັດສຸ່ວນ (ຸ‘AD&D Long’ ຫ ື ‘ATPD’) ທີື່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດຸດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ທີ 3.2 ແລະ 3.3 ຖ້າເຫດການທີື່ພາໃຫ້ເກີດ ‘AD&D 

Long’ ຫ ື ‘ATPD’ ນີັ້ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸຈາກສິື່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ບໍໍ່ວຸ່າທາງກົງຸຫ ືຸທາງອ້ອມ: 

(i) ການຂ້າໂຕຕາຍຸຫ ືຸການພະຍາຍາມຂ້າໂຕຕາຍ, ການທ າຮ້າຍຕົນເອງໂດຍບໍໍ່ຈ າແນກວຸ່າມີສຸຂະພາບຈິດທີື່ດີຸຫ ືຸບໍໍ່; ຫ ື 

(ii) ມີເຊືັ້ອ HIV ແລະ/ຫ ືຸການເຈັບປ່ວຍທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ HIV ລວມທັງ ການຕິດເຊືັ້ອໂລກເອດສ໌ (AIDS) ແລະ/ຫ ືຸ ພະຍາດແຊກ

ຊ້ອນທີື່ຕາມມາຈາກພະຍາດດັົ່ງກຸ່າວ; ຫ ື 

(iii) ເຈົັ້າຂອງສັນຍາ,ຸສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸຫ ືຸຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຸພະຍາຍາມກະທ າຜິດທາງອາຍາ; ຫ ື 

(iv) ການເສບຢາເສບຕິດຸ ຫ ືຸ ຢາກະຕຸ້ນຸ ຫ ືຸ ດືື່ມເຫ ົັ້າຂັັ້ນຮຸນແຮງຸ ຫ ືຸ ຜົນສະທ້ອນຂອງສິື່ງດັົ່ງກຸ່າວ.ຸ ລວມທັງມີການຂັບຂີື່ພາຫະນະໃນ

ສະພາບທີື່ມີຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດເຫ ົັ້າໃນຮຸ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີື່ເກີນຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸກົດໝາຍທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

(v) ການເຂົັ້າຮຸ່ວມກິດຈະກ າກິລາທີື່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນຕົັ້ນຸ ກິລາດ ານ ໍ້າ, ປີນພູ, ໂດດຈ້ອງຸ ຫ ືຸ ການແຂຸ່ງຂັນຸ ທີື່ໃຊ້ຄວາມໄວສູງຸ ຫ ືຸ

ກິດຈະກ າດ້ານກິລາທີື່ເປັນອາຊີບ; ຫ ື  

(vi) ການເຂົັ້າຮຸ່ວມກິດຈະກ າດ້ານການບິນຸ ຍົກເວັັ້ນຜູ້ໂດຍສານທີື່ເສຍຄຸ່າໂດຍສານຂອງການບິນທີື່ໃຊ້ເຄືື່ອງຈັກຫ າຍເຄືື່ອງ, ເຮືອບິນທີື່ມີ

ຕາຕະລາງບິນຸຫ ືຸທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນທາງທຸລະກິດ; ຫ ື 

(vii) ການຖືພາ, ການເກີດລູກຸຫ ືຸພາວະແຊກຊ້ອນຂອງພວກເຂົາ; ຫລື 

(viii) ສົງຄາມຸຫ ືຸການກະທ າທີື່ຮຸນແຮງເປັນຕົັ້ນການຮຸກຮານ, ການກະທ າຂອງຕຸ່າງປະເທດ, ການກະທ າຂອງສັດຕູ (ໂດຍບໍໍ່ຈ າແນກວຸ່າມີ

ການປະກາດສົງຄາມຸຫ ືຸບໍໍ່ກໍໍ່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການຈາລະຈົນ, ການປະຕິວັດ, ການກໍໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ, ການແຊກແຊງ

ກ າລັງທະຫານຸຫ ືຸການຍ ດອ ານາດ;ຸຫລື 

(ix) ພະຍາດຸຫ ືຸການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດຈາກແມຸ່ທ້ອງຸຫ ືຸແມງໄມ້/ແມງໄມ້ກັດຕອດເປັນຕົັ້ນຍຸງກັດ.   

(x) ພາວະທີື່ມີຢູ່ກຸ່ອນແລ້ວ ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ພະຍາດຸ ຫ ືຸ ຄວາມບົກຜຸ່ອງທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້

ຕິດຕາມຸຢູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຸແລະຸໄດ້ປຶກສາກັບທຸ່ານໝໍກຸ່ອນວັນເຂົັ້າເຮຸ່ວມສັນຍາ, ເວັັ້ນເສຍແຕຸ່ວຸ່າສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການ

ປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍານີັ້ແລ້ວໃນເວລາທີື່ເກີດອຸປະຕິເຫດ. 

 

5 ຂັັ້ນຕອນການຈຸ່າຍເງິນທດົແທນປະກນັໄພ 
 ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຈະຖືກຈຸ່າຍໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

(i) ເອກະສານ/ຂໍໍ້ມູນຕໍໍ່ໄປນີັ້ແມຸ່ນຈ າເປັນສ າລັບການປະເມີນໃບຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ: 

• ແບບຟອມຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ; 

• ໃບລາຍງານຜົນການກວດສອບສະຖານທີື່ເກີດອຸປະຕິເຫດ; 

• ບົດລາຍງານການແພດ; 



 

 
ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊີວດິ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດັຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ 

ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la 

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 

ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສຸ໌-ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມຸການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດ 
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• ປຶັ້ມສ າມະໂນຄົວ (ຕົັ້ນສະບັບຸຫ ືຸສ າເນົາ); 

• ຫ ື ຢ່າງໃດຢ່າງໜ ື່ງຈາກ:ຸບັດປະຈ າຕົວຸ/ຸໜັງສືເດີນທາງຸ/ຸປືັ້ມສ າມະໂນຄົວຸ/ຸໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູ່; 

• ອາດມີການຂໍຫ ັກຖານ ແລະ/ຫ ືຸເອກະສານຊ ື່ງວຸ່າມີຄວາມສ າຄັນຕໍໍ່ການປະເມີນການຈຸ່າຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພເພີື່ມ. 

ໃນການເກັບກ າເອກະສານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຸຂໍໍ້ເທັດຈິງຸແລະ/ຫ ືຸເອກະສານອືື່ນໆຸຖ້າຫາກມີຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍຸຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍເຫ ົົ່ານັັ້ນຜູ້ຂໍເງິນທົດ

ແທນປະກັນໄພຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ. 

(ii) ກ ານົດເວລາສ າລັບການຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ້ອງມີດັົ່ງນີັ້: 

• ສາມຸ(3) ເດືອນພາຍຫ ັງການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ; ຫ ື 

• ສາມຸ (3) ເດືອນນັບແຕຸ່ມືັ້ອອກໃບປະເມີນຜົນຢັັ້ງຢືນໂດຍຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກຸ່ຽວກັບການເສຍອົງຄະ ໂດຍສິັ້ນເຊີງຸ ແລະຸ

ຖາວອນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

(iii) ບໍລິສັດປະກັນໄພມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄ າຮ້ອງຂໍການຊົດເຊີຍພາຍໃນຸ 15 (ສິບຫ້າ)ຸ ວັນລັດຖະການຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບ

ເອກະສານທີື່ຈ າເປັນທັງໝົດ. 

 

- ຈບົ   - 

 


