ຂໍກ
ໍ້ ານົດ ແລະ ເງືອ
ື່ ນໄຂ
ຊືຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ – ພຣູບສ
ິ ເິ ນດສ໌
ສັນຍາປະກັນໄພເພີມ
ື່ ເຕີມແບບກຸມ
ຸ່ – ປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືອ
ື່ ເຂົາັ້ ໂຮງໝໍເນືອ
ື່ ງຈາກອຸບດ
ັ ຕິເຫດ

1.

ການອະທິບາຍໂດຍຫຍໍໍ້
ພຣູບິສິເນດສ – ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມ ເປັນການປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືື່ອເຂົັ້າໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດແບບ
ໄລຍະໜື່ງປີ, ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດເປັນການຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ແບບລາຍວັນເມືື່ອເຂົັ້າຮັກສາຢູູ່ໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ.
ສັນຍານີັ້ຈະມອບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມ ນອກເໜືອຈາກແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ. ຄວນອຸ່ານຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂນີັ້ ພ້ອມກັນກັບຂໍໍ້ການົດ
ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກັບສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມນີັ້ຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ.
ຄຸ່າທານຽມປະກັນໄພ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ ຖືກການົດເປັນສະກຸນເງິນກີບ (LAK).

2.

ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄາອະທິບາຍສັບທີື່ນາໃຊ້ຢູູ່ໃນຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ ຈະນາໃຊ້ກັບຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ.

2.1

ໂຮງໝໍ ແມຸ່ນ ສະຖາບັນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ດາເນີນງານຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເບິື່ງແຍງ ແລະ ປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີື່ນອນປູ່ວຍ
ຫື ບາດເຈັບ. ຕ້ອງມີສະຖານທີື່ກວດພະຍາດ ການຜຸ່າຕັດໃຫຍຸ່ ແລະ ການບໍລິການພະຍາບານແບບມືອາຊີບຕະຫອດ 24 ຊົົ່ວໂມງພາຍ
ໃຕ້ການຊີັ້ນາຂອງແພດໝໍທີື່ຂັ້ນທະບຽນຕັັ້ງແຕຸ່ໜື່ງຄົນຂືັ້ນໄປ.

ຄານິຍາມນີັ້ບໍໍ່ລວມເອົາສະຖາບັນທີື່ເຮັດວຽກເປັນສູນປິ່ນປົວ

ຫື

ພະຍາບານ, ເຮືອນພັກຜຸ່ອນ, ໂຮງໝໍຊມຊົນ, ເຮືອນສາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ, ສະຖານທີື່ສາລັບຜູ້ຕິດເຫົັ້າ ຫື ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ໂຮງໝໍ
ຈິດຕະວິທະຍາ, ເຊິື່ງຕົັ້ນຕໍແມຸ່ນສາລັບການປິ່ນປົວພະຍາດທາງຈິດ ແລະ/ຫື ຈິດຕະວິທະຍາ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫື ຈຸດປະສົງທີື່ຄ້າຍຄື
ກັນ.

2.2

ການເຂົາັ້ ໂຮງໝໍ ແມຸ່ນ ການເຂົັ້າຮັບການຮັກສາໃນໂຮງໝໍ ໂດຍໄລຍະເວລາຂອງການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍແມຸ່ນຢູ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົົ່ວໂມງ.

2.3

ການປນ
ິ່ ປົວທີຈ
ື່ າເປັນທາງດ້ານການແພດ ແມຸ່ນ ຖືກການົດວຸ່າເປັນການປິ່ນປົວ, ການທົດສອບ, ການໃຫ້ຢາ, ຫື ເຂົັ້າໂຮງໝໍ ຫື ສຸ່ວນ
ໜື່ງຂອງການນອນຢູູ່ໃນໂຮງໝໍທີື່ຈາເປັນສາລັບການຈັດການທາງການແພດຂອງການເຈັບປູ່ວຍ ຫື ການບາດເຈັບທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບ
ການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບ; ບໍໍ່ຄວນເປັນລັກສະນະການທົດລອງ, ການສືບສວນ ການຄົັ້ນຄວ້າ, ເຄືື່ອງສາອາງ, ການປ້ອງກັນ
ຫື ການຄັດກອງ; ຈະຕ້ອງບໍໍ່ເກີນລະດັບການດູແລທີື່ຈາເປັນເພືື່ອການຮັກສາທາງການແພດທີື່ປອດໄພ, ພຽງພໍ ແລະ ໃນຂອບເຂດໄລຍະ
ເວລາທີື່ເຫມາະສົມ ຫື ຄວາມເຂັັ້ມຂົັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການການົດໂດຍແພດທີື່ຂັ້ນທະບຽນ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານວິຊາຊີບທີື່
ເປັນທີື່ຍອມຮັບໃນທາງການແພດລະດັບສາກົນ ຫື ໂດຍທາງການແພດຊມຊົນໃນລາວ. ການເຂົັ້າໂຮງໝໍບໍໍ່ຄວນເປັນໄປເພືື່ອຄວາມ
ສະດວກຂອງຜູ້ທີື່ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງ ຫື ແພດໝໍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດອອກໂຮງໝໍໄດ້ຢູ່າງສົມເຫດສົມຜົນ (ຖ້າເຂົັ້າຮັກສາໃນໂຮງໝໍ).

3.

ບັນດາຜົນປະໂຫຍດ

3.1

ວົງເງິນຄຸມ
້ ຄອງຂອງແຜນສັນຍາປະກັນໄພເພີມ
ື່ ເຕີມ

ແມຸ່ນ ຈານວນເງິນທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມມີເພືື່ອ

ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມທີື່ຈະຖືກຊົດເຊີຍໃຫ້ເມືື່ອມີເຫດທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພຂ້າງລຸຸ່ມນີັ້
ເກີດຂັ້ນ, ອີງຕາມຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂໃນທີື່ນີັ້. ຈານວນດັົ່ງກຸ່າວແມຸ່ນລະບຸໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫັກແລ້ວ.

3.2

ປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືອ
ື່ ເຂົາັ້ ໂຮງໝໍເນືອ
ື່ ງຈາກອຸບດ
ັ ຕິເຫດ (AHIB)

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວດ
ິ (ລາວ) ຈາກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ,ັ້ ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ
ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la
ໜືື່ງໃນກື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ໌ ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ)
ຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບສ
ິ ິເນດສ໌ ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມ – ປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືື່ອເຂົັ້າໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ
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ບໍລິສັດຈະຈຸ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ

ໂດຍເປັນຈານວນເງິນອຸດໜູນປະຈາວັນເພືື່ອຊົດ

ເຊີຍລາຍຮັບສາລັບແຕຸ່ລະມືັ້ທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ມີການເຂົັ້າໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກການບາດເຈັບຈາກອຸບັດ
ຕິເຫດ, ສູງສຸດ 30 ມືັ້ / ອຸບັດຕິເຫດ 1 ຄັັ້ງ, ບໍໍ່ເກີນ 5 ຄັັ້ງ / ປີ ຕໍໜ
ໍ່ ື່ງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ.
ການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດຕ້ອງເກີດຂັ້ນພາຍໃນ 180 ວັນນັບຈາກມືັ້ທີື່ເກີດອຸບັດຕິເຫດ.
ການເຂົັ້າໂຮງໝໍຄວນເກີດຈາກການປິ່ນປົວທີື່ຈາເປັນທາງດ້ານການແພດໂດຍແພດຂັ້ນລົງທະບຽນ. ໃນເວລາປະເມີນຄາຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນ
ປະກັນໄພ, ພວກເຮົາມີສິດທີື່ຈະໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການກວດໂດຍແພດທີື່ຂັ້ນທະບຽນຕາມທີື່ພວກເຮົາ
ເລືອກໃຫ້.

4.

ການຍົກເວັນ
ັ້
ບໍລິສັດມີສິດປະຕິເສດໃບຄາຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນຂອງ

ຜົນປະໂຫຍດເປັນການຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ແບບລາຍວັນເມືື່ອເຂົັ້າຮັກສາຢູູ່ໂຮງໝໍເນືື່ອງ

ຈາກອຸບັດຕິເຫດ (AHIB) ດັົ່ງທີື່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ທີ 3.2 ຖ້າອຸປະຕິເຫດທີື່ນາໄປສູຸ່ການຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນຂອງ 'AHIB' ຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້
ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມແມຸ່ນເກີດຈາກສິື່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້ບໍໍ່ວຸ່າທາງກົງ ຫື ທາງອ້ອມ:
(i)

ການຂ້າໂຕຕາຍ ຫື ການພະຍາຍາມຂ້າໂຕຕາຍ, ການທາຮ້າຍຕົນເອງໂດຍບໍໍ່ຈາແນກວຸ່າມີສຸຂະພາບຈິດທີື່ດີ ຫື ບໍ;ໍ່ ຫື

(ii)

ມີເຊືັ້ອ HIV ແລະ/ຫື ການເຈັບປູ່ວຍທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບ HIV ລວມທັງ

ການຕິດເຊືັ້ອໂລກເອດສ໌ (AIDS) ແລະ/ຫື ພະຍາດແຊກ

ຊ້ອນທີື່ຕາມມາຈາກພະຍາດດັົ່ງກຸ່າວ; ຫື
(iii)

ເຈົັ້າຂອງສັນຍາ, ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ຫື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກະທາ ພະຍາຍາມກະທາຜິດທາງອາຍາ;
ຫື

(iv)

ການເສບຢາເສບຕິດ ຫື ຢາກະຕຸ້ນ ຫື ດືື່ມເຫົັ້າຂັັ້ນຮຸນແຮງ ຫື ຜົນສະທ້ອນຂອງສິື່ງດັົ່ງກຸ່າວ. ລວມທັງມີການຂັບຂີື່ໃນສະພາບທີື່ມີ
ຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດເຫົັ້າໃນຮຸ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີື່ເກີນຕາມຂໍໍ້ການົດ ແລະ ກົດໝາຍທີື່ໄດ້ການົດໄວ້.

(v)

ການເຂົັ້າຮຸ່ວມກິດຈະກາກິລາທີື່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນຕົັ້ນ ກິລາດານໍ້າ, ປີນພູ, ໂດດຈ້ອງ ຫື ການແຂຸ່ງຂັນ ທີື່ໃຊ້ຄວາມໄວສູງ ຫື
ກິດຈະກາດ້ານກິລາທີື່ເປັນອາຊີບ; ຫື

(vi)

ການເຂົັ້າຮຸ່ວມກິດຈະກາດ້ານການບິນ ຍົກເວັັ້ນຜູ້ໂດຍສານທີື່ເສຍຄຸ່າໂດຍສານຂອງການບິນທີື່ໃຊ້ເຄືື່ອງຈັກຫາຍເຄືື່ອງ, ເຮືອບິນທີື່ມີ
ຕາຕະລາງບິນ ຫື ທີື່ຂັ້ນທະບຽນທາງທຸລະກິດ; ຫື

(vii) ການຖືພາ, ການເກີດລູກ ຫື ພາວະແຊກຊ້ອນຂອງພວກເຂົາ; ຫລື
(viii) ສົງຄາມ ຫື ການກະທາທີື່ຮຸນແຮງເປັນຕົັ້ນການຮຸກຮານ, ການກະທາຂອງຕຸ່າງປະເທດ, ການກະທາຂອງສັດຕູ (ໂດຍບໍໍ່ຈາແນກວຸ່າມີ
ການປະກາດສົງຄາມ ຫື ບໍໍ່ກໍໍ່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການຈາລະຈົນ, ການປະຕິວັດ, ການກໍໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ, ການແຊກແຊງ
ກາລັງທະຫານ ຫື ການຍດອານາດ; ຫລື
(ix)

ພະຍາດ ຫື ການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດຈາກແມຸ່ທ້ອງ ຫື ແມງໄມ້/ແມງໄມ້ກັດຕອດເປັນຕົັ້ນຍຸງກັດ.

(x)

ພາວະທີື່ມີຢູູ່ກຸ່ອນແລ້ວແລ້ວ, ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ຄວາມເຈັບປູ່ວຍ, ພະຍາດ ຫື ຄວາມບົກຜຸ່ອງທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້
ຕິດຕາມ ຢູູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານ ແລະ ໄດ້ປຶກສາກັບທຸ່ານໝໍກຸ່ອນວັນເຂົັ້າຮຸ່ວມສັນຍາ, ເວັັ້ນເສຍແຕຸ່ວຸ່າສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການ
ປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບການປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍານີັ້ແລ້ວໃນເວລາທີື່ເກີດອຸປະຕິເຫດ.

5.

ຂັນ
ັ້ ຕອນການຈຸ່າຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຈະຖືກຈຸ່າຍໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບຂໍໍ້ການົດດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:
(i)

ເອກະສານ/ຂໍໍ້ມູນຕໍໍ່ໄປນີັ້ແມຸ່ນຈາເປັນສາລັບການປະເມີນໃບຄາຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ:

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວດ
ິ (ລາວ) ຈາກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ,ັ້ ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ
ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la
ໜືື່ງໃນກື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ໌ ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ)
ຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບສ
ິ ິເນດສ໌ ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມ – ປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືື່ອເຂົັ້າໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ
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•

ແບບຟອມຄາຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ;

•

ໃບລາຍງານຜົນການກວດສອບສະຖານທີື່ເກີດອຸປະຕິເຫດ;

•

ບົດລາຍງານການແພດ;

•

ປຶັ້ມສາມະໂນຄົວ (ຕົັ້ນສະບັບ ຫື ສາເນົາ);

•

ຫື ຢູ່າງໃດຢູ່າງໜື່ງຈາກ: ບັດປະຈາຕົວ / ໜັງສືເດີນທາງ / ປືັ້ມສາມະໂນຄົວ / ໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູູ່;

•

ອາດມີການຂໍຫັກຖານ ແລະ/ຫື ເອກະສານຊື່ງວຸ່າມີຄວາມສາຄັນຕໍກ
ໍ່ ານປະເມີນການຈຸ່າຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພເພີື່ມ.

ໃນການເກັບກາເອກະສານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ຂໍໍ້ເທັດຈິງ ແລະ/ຫື ເອກະສານອືື່ນໆ ຖ້າຫາກມີຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍ ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍເຫົົ່ານັັ້ນຜູ້ຂໍເງິນທົດ
ແທນປະກັນໄພຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ.
(ii)

ການົດເວລາສາລັບການຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ້ອງມີດັົ່ງນີັ້:
•

ສາມ (3) ເດືອນນັບແຕຸ່ມືັ້ອອກໃບປະເມີນຜົນຢັັ້ງຢືນໂດຍຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກຸ່ຽວກັບການເສຍອົງຄະ ໂດຍສິັ້ນ
ເຊີງ ແລະ ຖາວອນຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ.

(iii)

ບໍລິສັດປະກັນໄພມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄາຮ້ອງຂໍການຊົດເຊີຍພາຍໃນ 15 (ສິບຫ້າ) ວັນລັດຖະການຫັງຈາກໄດ້ຮັບ
ເອກະສານທີື່ຈາເປັນທັງໝົດ.

-

ຈົບ -

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວດ
ິ (ລາວ) ຈາກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີ,ັ້ ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສດ
ັ ຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ
ລາວ ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la
ໜືື່ງໃນກື່ມ ບໍລິສັດ ພຣຸເດັນໂຊລ໌ ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ)
ຂໍໍ້ການົດ ແລະ ເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບສ
ິ ິເນດສ໌ ສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມແບບກຸຸ່ມ – ປະກັນໄພຊົດເຊີຍລາຍຮັບເມືື່ອເຂົັ້າໂຮງໝໍເນືື່ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດ
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