
 

 
 

 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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ຂໍໍ້ກ ານດົ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ 

ຊືື່ຜະລດິຕະພນັ – ພຣບູສິເິນດສ ໌– ແຜນປະກນັໄພຊວີດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 

 

1. ການອະທບິາຍໂດຍຫຍໍໍ້ 

ພຣບູສິເິນດສ໌ – ປະກັນຊີວິດກຸຸ່ມຸ ເປັນການປະກັນໄພຊີວິດໄລຍະໜ ື່ງປີ, ສະໜອງເງິນທົດແທນປະກັນໃຫ້ແກຸ່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

ຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ຫາກເສຍຊີວິດຸ ຫ ື ເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ.ຸ ເປັນແຜນຄຸ້ມຄອງທີື່ສະດວກສະບາຍສ າລັບບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ, 

ຂະຫນາດກາງ ແລະ ບໍລິສັດທີື່ຊອກຫາການເສີມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານ. 

ຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຸແລະຸຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດຸຖືກກ ານົດເປັນສະກຸນເງິນກີບ (LAK). 

ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະ ເງືື່ອນໄຂເຫ ົຼົ່ານີັ້ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພຊີວິດແບບກຸຸ່ມລະຫວຸ່າງບໍລິສັດປະກັນໄພຸພຣູເດັນໂຊລ໌ຸລາວຸຈ າກັດຸແລະຸ ເຈົັ້າຂອງ
ສັນຍາປະກັນໄພ. 

 

2. ການອະທບິາຍຄ າສບັ 

ຄ າສັບຸແລະຸເງືື່ອນໄຂຸທີື່ນ າໃຊ້ຢູູ່ໃນເອກະສານສະບັບນີັ້, “ທຸ່ານ”, “ຂອງທຸ່ານ” ຫ ື “ຂອງພວກທຸ່ານ” ໝາຍເຖິງຸເຈົັ້າຂອງຸສັນຍາຸແລະຸ

“ພວກຂ້າພະເຈົັ້າ”, “ຂອງພວກຂ້າພະເຈົັ້າ”, ຫ ືຸ“ບໍລິສັດ”ຸໝາຍເຖິງຸບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌ຸປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈ າກັດ.   

2.1 ເຈົັ້າຂອງສນັຍາປະກນັໄພຸແມຸ່ນຸຸນາຍຈ້າງທີື່ສະແດງຢູູ່ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກ.ຸ 

2.2 ສະມາຊກິຜູ້ໄດຮ້ບັການປະກນັໄພຊວີດິ ແມຸ່ນສະມາຊິກທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ າລັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພຸ ແລະ ໄດ້
ຮັບການຍອມຮັບໃນການໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພຸທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂສະບັບນີັ້ 

2.3 ສະມາຊກິທີື່ໄດ້ຮບັສດິຸແມຸ່ນຸ  ສະມາຊິກ ຜູ້ທີື່ຍັງຄົງເຮັດວຽກໃນຂະນະວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ ແລະ ຜູ້ທີື່ບໍໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິດໂດຍຂໍໍ້

ກ ານົດອືື່ນໆໃນສັນຍາປະກັນໄພນີັຸ້ແລະ ມີສິດເຂົັ້າຮຸ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພ. ເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກເຕັມເວລາແມຸ່ນ

ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເວັັ້ນເສຍແຕຸ່ວຸ່າພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຍົກເວັັ້ນ. ເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກເຕັມເວລາແມຸ່ນຈະຖືກນ າໃຊ້ກັບສະມາຊິກທີື່ເຂົັ້າມາ

ລະຫວຸ່າງກາງສັນຍາປະກັນໄພ. 

ສະມາຊິກທີື່ບໍໍ່ຜຸ່ານເງືື່ອນໄຂການຍັງຄົງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ບາງກໍລະນີທີື່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ, ແຕຸ່ປະຕິບັດ

ຕາມເງືື່ອນໄຂການເຮັດວຽກເຕັມເວລາໃນພາຍຫ ັງຸແລະ/ຫ ືຸສະແດງຫ ັກຖານທີື່ພຽງພໍຕໍໍ່ການປະກັນໄພ, ອາດຈະຍັງຄົງເປັນສະມາຊິກທີື່ມີສິດ

ໃນລະຫວຸ່າງອາຍຸຂອງສັນຍາ.ຸ 

2.4 ສະມາຊກິ ແມຸ່ນຸ ບຸກຄົນທີື່ເປັນພະນັກງານຂອງເຈົັ້າຂອງສັນຍາຄື: 

(i) ເຮັດວຽກໃຫ້ທຸ່ານ; ແລະ 

(ii) ມີການໄດ້ຮັບລາຍຮັບຈາກທຸ່ານ; ແລະ 

(iii) ມີຊຸ່ວງອາຍຸຸແລະຸໝວດອາຊີບທີື່ລະບຸໄວ້ພາຍໃນນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ 

2.5 ຜູ້ຕດິຕາມ ແມຸ່ນຸບຸກຄົນທີື່: 

(i) ຄູຸ່ສົມລົດທີື່ແຕຸ່ງງານກັນຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ; ແລະ 

(ii) ມີອາຍຸລະຫວຸ່າງຸ18-65ຸປີ (ຸນັບຕາມອາຍຸເຕັມ)ຸແລະຸມີໝວດອາຊີບທີື່ລະບຸໄວ້ພາຍໃນນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກ

ເຮົາ; ແລະ 

(iii) ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກພວກເຮົາສ າລັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພຊີວິດສະບັບນີັຸ້ ຫ ັງຈາກການສະໜອງຫ ັກຖານ

ຂອງການປະກັນໄພ; ແລະ 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
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(iv) ບໍໍ່ແມຸ່ນສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຸພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພຊີວິດສະບັບນີັ້. 

2.6 ການຍງັຄງົເຮດັວຽກ ແມຸ່ນຸ ພະນັກງານຜູ້ທີື່ຖືວຸ່າເປັນຜູ້ທີື່ຍັງຄົງເຮັດວຽກຂອງການຈ້າງງານ, ແມຸ່ນບໍໍ່ມີຄວາມພິການທາງຮຸ່າງກາຍ, ບໍໍ່ໄດ້ລາ

ງານຈາກການເຈັບປູ່ວຍຸ ແລະຸ ບໍໍ່ໄດ້ລາງານຈາກການເຈັບປູ່ວຍເປັນເວລາຸ 5 ມືັ້ຂ ັ້ນໄປຕິດຕໍໍ່ກັນໃນໄລຍະຫນ ື່ງປີກຸ່ອນວັນສັນຍາປະກັນໄພມີ

ຜົນສັກສິດ. ຄວາມພິການທາງດ້ານຮຸ່າງກາຍ ໃນສະພາບການນີັ້ຫມາຍເຖິງການສູນເສຍຸຫ ືຸ ແຂນຂາຫັກ ຫ ື ການສູນເສຍການເບິື່ງເຫັນຸຫ ືຸ

ການສູນເສຍການເບິື່ງເຫັນຸຫ ືຸການໄດ້ຍິນຂອງຫູ ຢູ່າງຫນ້ອຍຫນ ື່ງຂ້າງ, ຕາມລ າດັບ. 

2.7 ປະຈ າການຸຫມາຍເຖິງພະນັກງານຜູ້ທີື່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາຂອງທຸ່ານທີື່: 

(i) ການລາຍງານການເຮັດວຽກຢູູ່ສະຖານປະກອບການຸຫ ືຸບຸ່ອນຕັັ້ງທຸລະກິດຂອງທຸ່ານ, ປະຕິບັດຫນ້າທີື່ປົກກະຕິຕາມທ ານຽມຂອງ

ການຈ້າງງານຂອງລາວ; ແລະ 

(ii) ເປັນຜູ້ທີື່ຍັງຄົງເຮັດວຽກໃນມືັ້ທີື່ເປັນມືັ້ເຮັດວຽກຕາມກ ານົດການຂອງທຸ່ານ, ຫ ື 

(iii) ໃນວັນພັກປົກກະຕິຍັງໄດ້ຮັບຄຸ່າຈ້າງຸຫ ືຸໃນມືັ້ທີື່ບໍໍ່ມີການເຮັດວຽກປົກກະຕິຸພວກເຂົາຍັງຄົງສອດຄຸ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດໃນຂໍໍຸ້2.7 (ຸi) 

ແລະຸ2.7ຸ(ii) ຂ້າງເທິງ, ໃນມືັ້ກຸ່ອນວັນພັກຸຫ ືຸມືັ້ບໍໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ; 

2.8 ຫ ກັຖານຂອງການປະກນັໄພຸແມຸ່ນຸແບບຟອມສະແດງຂໍໍ້ມູນເພືື່ອຄັດກອງພະຍາດທີື່ຕືື່ມໂດຍສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບສິດຸ ຫ ື ຜູ້ຕິດຕາມ ແລະ ບົດ
ລາຍງານທາງການແພດເພືື່ອສະຫນັບສະຫນູນການສະຫມັກເພືື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພຊີວິດນີັ້. 

2.9 ຜູ້ໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ແມຸ່ນຸ ບຸກຄົນໃດຫນ ື່ງທີື່ຖືກແຕຸ່ງຕັັ້ງໂດຍສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ ເພືື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ປະກັນໄພຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂສະບັບນີັ້. 

2.10 ວນັສນັຍາປະກນັໄພມຜີົນສກັສດິ ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂໍໍ້ມູນສັນຍາປະກັນໄພຊີວິດຸ ແມຸ່ນວັນທີທີື່ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພ

ຊີວິດນີັ້ເລີື່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊຸຸ້ແລະຸຈະເປັນວັນທີຖືກລະບຸໄວ້ໃນຂໍໍ້ມູນສັນຍາປະກັນໄພຊີວິດຫ ັກ. 

2.11 ອາຍຂຸອງສນັຍາ  ແມຸ່ນຸໄລຍະເວລາທີື່ໃຫ້ການປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງ. ອາຍຸຂອງສັນຍາ ແມຸ່ນຫນ ື່ງຸ(1) ປີ. 

2.12 ວນັຄບົກ ານດົສນັຍາປະກນັໄພຸ ແມຸ່ນຸວັນຄົບຮອບຂອງ ວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ. 

2.13 ຄຸ່າທ ານຽມປະກນັໄພທງັໝດົ ແມຸ່ນ ຈ ານວນເງິນທີື່ເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຈະຈຸ່າຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ, ເຊິື່ງລວມທັງຄຸ່າທ ານຽມ

ປະກັນໄພຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະຸຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ. 

2.14 ວນັທເີຂົັ້າເປນັສະມາຊກິ ແມຸ່ນຸວັນທີທີື່ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບສິດກາຍເປັນສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ.ຸສ າລັບຜູ້ຕິດຕາມ, ແມຸ່ນວັນ

ທີທີື່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສ າລັບການຄຸ້ມຄອງ. 

2.15 ການເສຍອງົຄະແບບສິັ້ນເຊງີ ແລະ ຖາວອນຸ(TPD) ແມຸ່ນຸຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແບບສິັ້ນເຊີງຸເຊິື່ງ

ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟູໄດຸ້ຫ ືຸເປັນອ າມະພາດແບບຖາວອນ; ຂອງ: 

- ແຂນສອງຂ້າງ; ຫ  ື

- ຂາສອງຂ້າງ; ຫ  ື

- ແຂນໜ ື່ງຂ້າງແລະຂາໜ ື່ງຂ້າງ; ຫ  ື

- ຕາສອງຂ້າງ; 

- ຕາໜ ື່ງຂ້າງແຂນໜ ື່ງຂ້າງ; ຫ  ື

- ຂາໜ ື່ງຂ້າງຸແລະຸຕາໜ ື່ງຂ້າງ.   

ສ າລັບການອະທິບາຍຄ າສັບຂ້າງເທິງນີັຸ້ການສູນເສຍແບບສິັ້ນເຊີງຸແລະຸບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟູໄດ້ແບບຖາວອນແມຸ່ນໝາຍເຖິງ: 

(i) ຕາ (ຕາທັງໝົດ) ແມ່ນໝາຍເຖິງ ການສູນເສຍໝ່ວຍຕາ ຫ ື ຕາບອດຖາວອນ; 

(ii) ແຂນຸ (ແຂນທັງໝົດ) ແມຸ່ນຸ ການສູນເສຍແຂນ ຫລື ບ ໍ່ສາມາດຟ ື້ນຟູໄດ້ຂອງແຂນທີື່ນັບຈາກຂຸໍຸັ້ແຂນ (ບ່ອນຕ ໍ່ລະຫວ່າງແຂນ 

ແລະ ມື) ຂ ຶ້ນໄປ; 

(iii) ຂາຸ(ຂາທັງໝົດ) ແມຸ່ນຸການສູນເສຍຂາ ຫລື ບ ໍ່ສາມາດຟ ື້ນຟູໄດ້ຂອງຂາທີື່ຢູູ່ເທິງຂໍໍ້ຕີນ (ບ່ອນຕ ໍ່ລະຫວ່າງຕີນ ແລະ ຂາ) ຂື ຶ້ນໄປ. 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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ໃນກໍລະນີທີື່ມີການສູນເສຍແບບສິັ້ນເຊີງຸ ແລະຸ ບໍໍ່ສາມາດຟືັ້ນຟູໄດ້ແບບຖາວອນຂອງແຂນທັງໝົດຸ ຫ ືຸ ຂາທັງ 

ໝົດ ຫ ື  ຕາທັງໝົດຸການຢັັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການສູນເສຍຕ້ອງນ າມາຢ ື້ງຢ ນໃນພາຍໃນຸ6 ເດືອນນັບຈາກວັນທີເກີດອຸບັດຕິເຫດ. 

ໃນກໍລະນີການເສຍອົງຄະແບບຖາວອນສາເຫດການເສຍອົງຄະໂດຍສິັ້ນເຊີງຸ ຫ ືຸ ຖາວອນຕ້ອງຖືກຢັັ້ງຢືນໂດຍໂຮງໝໍທີື່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນຢູູ່

ຂັັ້ນແຂວງ ຫ ື ນະຄອນຫ ວງຫ ືສູງກວຸ່ານັັ້ນໄວສຸດບໍໍ່ໃຫ້ຫ  ດສາມ (3) ເດືອນ ແລະ ຊ້າສຸດບໍໍ່ໃຫ້ ເກີນຫົກ (6) ເດືອນ ນັບແຕຸ່ມືັ້ເກີດອຸບັດຕິ

ເຫດຸຫ ືຸມືັ້ມີການຢືນຢັນສະພາບການເສຍອົງຄະ.    

2.16 ອບຸດັຕເິຫດຸ ແມຸ່ນຸ ເຫດການທີື່ເກີດຈາກຄວາມຮຸນແຮງ, ບໍໍ່ຄາດຄິດຸ ແລະຸ ຈາກປັດໃຈພາຍນອກໂດຍກົງເທົຼົ່ານັັ້ນ, ແລະຸ ບໍໍ່ກຸ່ຽວກັບ

ສາເຫດອືື່ນໆທັງໝົດຸເຊັຼົ່ນ:ຸການເຈັບເປັນຸຫ ືຸພະຍາດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

2.17 ໂຮງໝໍຸ ແມຸ່ນຸ ສະຖາບັນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຸ ແລະຸ ດ າເນີນງານຢູ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ເບິື່ງແຍງຸ ແລະຸ ປ ິ່ນປົວຄົນເຈັບທີື່ນອນປູ່ວຍຸຫ ືຸ

ບາດເຈັບ.ຸຕ້ອງມີສະຖານທີື່ກວດພະຍາດ.ຸການຜຸ່າຕັດໃຫຍຸຸ່ແລະ ການບໍລິການພະຍາບານແບບມືອາຊີບຕະຫ ອດຸ24ຸຊົຼົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ການ

ຊີັ້ນ າຂອງແພດໝໍທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນຕັັ້ງແຕຸ່ໜ ື່ງຄົນຂືັ້ນໄປ. ຄ ານິຍາມນີັ້ບໍໍ່ລວມເອົາສະຖາບັນທີື່ເຮັດວຽກເປັນສູນປ ິ່ນປົວຸ ຫ ື ພະຍາບານ, ເຮືອນ

ພັກຜຸ່ອນ, ໂຮງໝໍຊ ມຊົນ, ເຮືອນສ າລັບຜູ້ສູງອາຍຸ, ສະຖານທີື່ສ າລັບຜູ້ຕິດເຫ ົັ້າຸຫ ື ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຸແລະ ໂຮງໝໍຈິດຕະວິທະຍາ, ເຊິື່ງຕົັ້ນຕໍ

ແມຸ່ນສ າລັບການປ ິ່ນປົວພະຍາດທາງຈິດຸແລະ/ຫ ືຸຈິດຕະວິທະຍາຸຄວາມຜິດປົກກະຕິຸຫ ື ຈຸດປະສົງທີື່ຄ້າຍຄືກັນ. 

2.18 ຜູປ້ະກອບວຊິາຊບີດາ້ນການແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນຸ (ແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນ)ຸ ແມຸ່ນຸ ບກຸຄົນທີື່ຖືທະບຽນທີື່ຖືກຕ້ອງຈາກສະມາຄົມການແພດລາວຸ

ແລະຸມີສິດປະຕິບັດການແພດຢູູ່ໃນຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຸແລະຸປະຕິບັດໜ້າທີື່ໃນຂອບເຂດຸແລະຸອ ານາດຂອງໃບອະນຸຍາດ.ຸຜູ້ປະກອບວິຊາ

ຊີບດ້ານການແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນໃນທີື່ນີັ້ຈະຕ້ອງບໍໍ່ແມຸ່ນຜູ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມເອງຸແລະຸຕ້ອງບໍໍ່ແມຸ່ນຸພໍໍຸ່(ລວມ

ທັງພໍໍ່ລ້ຽງ), ແມຸຸ່(ລວມທັງແມຸ່ລຽ້ງ), ລກູຊາຍຸ(ລວມທັງລູກລ້ຽງ), ພັນລະຍາຂອງລູກຊາຍ, ລູກສາວຸ(ລວມທັງລູກສາວລ້ຽງ), ຜົວຂອງລູກ

ສາວ, ອ້າຍຸ(ລວມທັງອ້າຍລ້ຽງ)ຸແລະຸເອືັ້ອຍຸ(ລວມທັງເອືັ້ອຍນ້ອງ), ຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

2.19 ການບາດເຈບັຸແມຸ່ນຸການບາດເຈັບທາງຮຸ່າງກາຍທີື່ເກີດຂືັ້ນໂດຍບັງເອີນໂດຍຈາກປັດໃຈພາຍນອກເທົຼົ່ານັັ້ນ 

2.20 ຄວາມເຈບັປູ່ວຍຸແມຸ່ນ ສະພາບທາງຮຸ່າງກາຍທີື່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິທາງພະຍາດຈາກສະພາບສຸຂະພາບປົກກະຕິ. 

2.21 ແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸຸແມຸ່ນຸຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວິດນີັ້, “ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວິດກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ”, ໂດຍມີຜົນປະໂຫຍດຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸ

ໄວ້ໃນຂໍໍ້ກ ານົດຸຸແລະຸເງືື່ອນໄຂເຫ ົຼົ່ານີັ້. 

2.22 ສນັຍາປະກນັໄພເພີື່ມເຕມີຸແມຸ່ນຸຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມທີື່ເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຸສາມາດເລືອກຊືັ້ພ້ອມກັບແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸ.ຸເຈົັ້າຂອງສັນຍາ
ປະກັນໄພຸຈະຕ້ອງຈຸ່າຍຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຂອງສັນຍາເພີື່ມເຕີມຕຸ່າງຫາກ ເພືື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ 

 

3. ເອກະສານສນັຍາປະກນັໄພ 
ເອກະສານສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ແມຸ່ນສັນຍາທາງກົດໝາຍລະຫວຸ່າງທຸ່ານຸ ກັບຸ ພວກເຮົາ.ຸ ທີື່ທັງສອງຝູ່າຍເຫັນດີຕົກລົງເຊັນສັນຍາຮຸ່ວມກັນຸ ໂດຍ

ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທຸ່ານຕາມຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທີື່ທຸ່ານຕົກລົງຈຸ່າຍໃຫ້ກັບພວກເຮົາຸຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານສັນຍາປະກັນໄພ 

ສັນຍາປະກັນໄພປະກອບມີແບບຟອມການສະເໜີປະກັນໄພກຸຸ່ມ, ໃບຖະແຫ ງເງືື່ອນໄຂສຸຂະພາບບຸກຄົນແບບກຸຸ່ມທີື່ໄດ້ຮັບຈາກສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບ

ການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມແຕຸ່ລະຄົນ, ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະ ເຸງືື່ອນໄຂຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນ, ຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະ ເຸງືື່ອນໄຂຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຸ(ຖ້າມີ), 

ໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກ, ໃບສະເໜລີາຄາຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພ, ໃບເກັບເງິນ, ບັນຊີລາຍຊືື່ການຄຸ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ

ຊີວິດ, ບັນຊີລາຍຊືື່ການຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກສະບັບປັບປຸງທີື່ອອກໂດຍຜູ້ຮັບປະກັນໄພຕາມທີື່ໄດ້ຕົກລົງກັບເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຸ ໃນລະຫວຸ່າງການ

ດ າເນີນການຸແລະຸປະຕິບັດຕາມສັນຍາປະກັນໄພ. 

 

4. ຄຸ່າທ ານຽມປະກນັໄພ 

4.1 ວິທີການຸແລະຸຄວາມຖີື່ຂອງການຊ າລະຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພແມຸ່ນລະບຸໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກຸຫ ືຸໃບເກັບເງິນຫ ້າສຸດ ຖ້າມີ.ຸຄຸ່າ
ທ ານຽມປະກັນໄພຄັັ້ງທ າອິດຕ້ອງຈຸ່າຍໃນວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດຸ ແລະຸ ຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຄັັ້ງຕໍໍ່ໄປຸຈະກ ານົດຄຸ່າທ ານຽມປະກັນ

ໄພໃນການຈຸ່າຍຄັັ້ງຕໍໍ່ໄປຸໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກຸຫ ືຸໃບເກັບເງິນລຸ່າສຸດ, ຖ້າມີ. 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la 
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4.2 ຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພແມຸ່ນຕ້ອງຈຸ່າຍຸ ແລະຸ ໄດ້ຮັບເຕັມຈ ານວນຸ ພາຍໃນຸ 30ຸ ວັນນັບຈາກມືັ້ຄົບກ ານົດການຊ າລະຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຸ ("

ໄລຍະເວລາຜຸ່ອນຜັນ").ຸຖ້າພວກເຮົາບໍໍ່ໄດ້ຮັບຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພພາຍໃນໄລຍະເວລາຜຸ່ອນຜັນ, ພວກເຮົາສະຫງວນສິດທີື່ຈະ: 

(i)     ເກັບອັດຕາດອກເບ້ຍຕາມທີື່ພວກເຮົາກ ານົດສ າລັບຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທີື່ຍັງຄ້າງຈຸ່າຍ; ຫ ື 

(ii) ຢຸດການຄຸ້ມຄອງສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຈາກວັນຄົບກ ານົດຈຸ່າຍຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທີື່

ກຸ່ຽວຂ້ອງຸ ແລະຸ ພວກເຮົາຈະຖືກປົດອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຸ ແລະຸ ພັນທະທັງ 

ໝົດຕໍໍ່ກັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຫ ັງຈາກນັັ້ນ. 

(iii) ໃນກໍລະນີທີື່ເກີດເຫດທີື່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໃນລະຫວຸ່າງໄລຍະເວລາຜຸ່ອນຜັນ, ພວກເຮົາຈະຫັກຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທີື່

ກ ານົດໄວ້ຈາກຈ ານວນຜົນປະໂຫຍດ. 

4.3     ເຈົັ້າຂອງສັນຍາຍັງຕ້ອງຈຸ່າຍອາກອນທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທັງໝົດຸແລະຸອາກອນທີື່ຕ້ອງເສຍສ າລັບການອອກສັນຍາປະກັນໄພ

, ຖ້າມີ. 

4.4 ໃນກໍລະນີທີື່ມີການອະນຸມັດເພີື່ມເຂົັ້າໃໝຸ່ຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸໃຫ້ເຂົັ້າຮຸ່ວມການຄຸ້ມຄອງໃນລະຫວຸ່າງອາຍຸ

ຂອງສັນຍາ, ໃນກໍລະນີີນີັຸ້ ພວກເຮົາຈະຄິດຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພໃຫ້ເປັນສັດສຸ່ວນສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມທີື່

ໄດ້ເພີື່ມເຂົັ້າມາ,ຸຈະນັບແຕຸ່ມືັ້ທີື່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄ າຢັັ້ງຢືນການເຂົັ້າຮຸ່ວມດັຼົ່ງກຸ່າວຈົນຮອດມືັ້ສິັ້ນສຸດຂອງອາຍຸຂອງສັນຍາ.  

 

5. ການເຂົັ້າຮຸ່ວມຂອງສະມາຊກິຜູໄ້ດ້ຮບັການປະກນັໄພຊວີດິຸແລະຸຜູຕ້ດິຕາມ 

5.1 ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບສິດທີື່ມີຄຸນສົມບັດກົງກັບເງືື່ອນໄຂທີື່ສາມາດໄດ້ຮັບສິດໃນວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ, ແລະຸ ຄູຸ່ສົມລົດທີື່ມີ

ຄຸນສົມບັດກົງກັບເງືື່ອນໄຂຂອງຜູ້ຕິດຕາມໃນວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ, ຈະຕ້ອງມີສິດເຂົັ້າຮຸ່ວມໃນວັນທີດັຼົ່ງກຸ່າວ. 

5.2 ສະມາຊິກ/ຄູຸ່ສົມລົດ ທີື່ໄດ້ຮັບສິດເຂົັ້າຮຸ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ຈະຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນທັງໝົດໃນ

ການເປັນສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

5.3 ເປັນຂໍໍ້ບັງຄັບທີື່ຕ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບສິດທັງໝົດຂອງເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ, ເວັັ້ນເສຍແຕຸ່ວຸ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບ

ການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນກຸ່ຽວກັບຂໍໍ້ຍົກເວັັ້ນ.ຸ ສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຜູ້ຕິດຕາມຸ ການຕັດສິນໃຈທີື່ຈະສະໜອງການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຜູ້
ຕິດຕາມ ຫ ື ບໍໍຸ່ ຕ້ອງຂ ັ້ນກັບເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຸແລະຸຈະດ າເນີນເປັນພືັ້ນຖານບັງຄັບສ າລັບສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພທັງຫມົດ
ພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພ.ຸໃຊ້ໄດ້ກັບທັງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸຸແລະຸສັນຍາປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມອືື່ນໆ. 

5.4 ສະມາຊິກໃໝຸ່ຈະຖືກປະເມີນວຸ່າມສີິດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນວັນທີທີື່ເຂົາໄດ້ເປັນພະນັກງານຂອງວິສາຫະກິດຂອງທຸ່ານ.ຸ ຄູຸ່ສົມລົດໃໝຸ່ຈະຖືກ
ປະເມີນວຸ່າມີເງືື່ອນໄຂເປັນຜູ້ຕິດຕາມນັບແຕຸ່ມືັ້ແຕຸ່ງງານ. 

5.5 ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸທີື່ຖືກຍົກເລີກການຄຸ້ມຄອງບໍໍ່ວຸ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍໍ່ຕາມ ແລະຸໄດ້ສະໝັກຄືນໃໝຸ່ເພືື່ອຮັບ

ການຄຸ້ມຄອງແມຸ່ນຖືວຸ່າເປັນສະມາຊິກ/ຜູ້ຕິດຕາມໃໝຸ່. 

5.6 ເມືື່ອສະມາຊິກຄົນໃດຄົນໜ ື່ງ ຫ ືຸ ຄູຸ່ສົມລົດຂອງພວກເຂົາ ມີສິດເຂົັ້າຮຸ່ວມ, ທຸ່ານຕ້ອງເລືອກການລົງທະບຽນຂອງເຂົາເຈົັ້າເປັນລາຍລັກ

ອັກສອນພາຍໃນຸ30 ມືັ້ນັບຈາກມືັ້ທີື່ໄດ້ຮັບສິດ.ຸຖ້າບໍໍ່ດັຼົ່ງນັັ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຂົາຈະເລີື່ມຕົັ້ນໄດ້ພຽຕໍໍ່ເມືື່ອເຂົາເຈົັ້າສາມາດສະໜອງ

ຫ ັກຖານທີື່ໜ້າພໍໃຈຂອງການປະກັນໄພໃຫ້ກັບພວກເຮົາຜຸ່ານຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍຂອງທຸ່ານຸຫ ືຸຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງ. 

5.7 ສະມາຊິກທີື່ໄດ້ຮັບສິດກາຍເປັນສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຄູຸ່ສົມລົດກາຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມຸ ໃນມືັ້ທ າອິດທີື່ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮັບເງືື່ອນໄຂ
ດັຼົ່ງນີັ້: 

(i) ທຸ່ານໄດ້ເລືອກເອົາລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນຸ30ຸວັນ; ແລະ 

(ii) ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຫ ັກຖານການປະກັນໄພທີື່ຕ້ອງການ, ຕາມທີື່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ; ແລະ 

(iii) ການຄຸ້ມຄອງຂອງລາວແມຸ່ນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍພວກເຮົາ. 

 

6. ການສິັ້ນສດຸຂອງສະມາຊກິຜູໄ້ດ້ຮບັການປະກນັໄພຊວີດິຸແລະຸຜູຕ້ດິຕາມ 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: (856) 21 211123; ອີເມວ: info@prudential.la; ເວັບໄຊທ໌: www.prudential.la 
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6.1 ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ຈະສິັ້ນສຸດລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນວັນທຕໍີໍ່ໄປນີັ້, ຂ ັ້ນກັບວຸ່າຂໍໍ້

ໃດເກີດຂ ັ້ນກຸ່ອນ: 

(i) ວັນທີທີື່ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ຖືກຍົກເລີກໂດຍທຸ່ານ ຫ ື ພວກເຮົາ; 

(ii) ວັນທີທີື່ຈຸ່າຍຢຸດການຈຸ່າຍຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ;  

(iii) ເມືື່ອສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ໄດ້ບັນລຸອາຍຸສູງສຸດຂອງການຄຸ້ມຄອງໃນວັນຄົບກ ານົດສັນຍາປະກັນໄພຸຸ ຸ

ຕາມທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ; 

(iv) ການຢຸດການຈ້າງງານຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ 

ການຄຸ້ມຄອງຂອງຜູ້ຕິດຕາມຈະຢຸດຕິທັນທີຸຖ້າຜູ້ຕິດຕາມບໍໍ່ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂ ຄຸນສົມບັດຂອງການເປັນຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ອີກຕໍໍ່ໄປ 

ເພືື່ອຫ ີກເວັັ້ນຄວາມສົງໃສ, ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພສ າລັບຜູ້ຕິດຕາມຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຈະຢຸດຕິໃນກໍລະນີໃດໜ ື່ງ

ຂ້າງເທິງຈາກການທີື່ການຄຸ້ມຄອງຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດສິັ້ນສຸດລົງ. 

6.2 ໃນກໍລະນີທີື່ມີການການສິັ້ນສຸດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຸແລະຸຜູ້ຕິດຕາມໂດຍບໍໍ່ມີຍືື່ນຄ າຮ້ອງຂ ເງິນທົດແທນໃດໆຸ(ທັງແຜນ

ຂັັ້ນຕົັ້ນ ແລະຸສັນຍາເພີື່ມເຕີມ) ນັບຕັັ້ງແຕຸ່ວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ (ຫ ືຸ ທຽບເທົຼົ່າວັນຕໍໍ່ອາຍຸ, ຖ້າມີ), ພວກເຮົາຈະສົຼົ່ງເງິນຄຸ່າທ ານຽມ

ປະກັນໄພຄືນໃຫ້ເປັນສັດສຸ່ວນສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ນັບແຕຸ່ມືັ້ທີື່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄ າແຈ້ງບອກຂອງການຢຸດຕິ

ດັຼົ່ງກຸ່າວຈົນຮອດມືັ້ສິັ້ນສຸດຂອງອາຍຸຂອງສັນຍາ.ຸ ເພືື່ອຫ ີກເວັັ້ນການສົງໃສ, ຖ້າການຮ້ອງຂ ເງິນທົດແທນໃດໆຸ ໄດ້ເກີດຂ ັ້ນແລ້ວລະຫວຸ່າງວັນ

ສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ ຸ ແລະຸ ວັນທີສິັ້ນສຸດສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມທີື່ຈະມີການສິັ້ນສຸດສັນຍາ, ຈະບໍໍ່ມີ

ການສົຼົ່ງເງິນຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພຕາມສັດສຸ່ວນຄືນໃຫ້. 

 

7 ຜູ້ໄດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ 

7.1 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຈະເປັນຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຂົາເຈົັ້າເອງຸ ຖ້າຫາກວຸ່າຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍ

ໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ ແລະ ໄດ້ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຕິດຕາມຈະແມຸ່ນສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ. 

7.2 ຖ້າສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດບໍໍ່ມີຜູ້ຕິດຕາມພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້, ເປັນຂໍໍ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາແຕຸ່ງຕັັ້ງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນ

ລະຫວຸ່າງຂັັ້ນຕອນການສະຫມັກ ຫ ືຸໄວເທົຼົ່າທີື່ຈະໄວໄດ້ຫ ັງຈາກສັນຍາປະກັນໄພຖືກສ າເລັດຜົນ.ຸຖ້າບໍໍ່ມີການສະເໜີຊືື່ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຜົນ

ປະໂຫຍດຈະຖືກຈຸ່າຍໂດຍອີງໃສຸ່ກົດໝາຍຂອງຸສປປຸລາວ. 

7.3 ໃນກໍລະນີຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຸການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸແລະຸຖາວອນ, ບໍໍ່ວຸ່າຈະແມຸ່ນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດເອງຸຫ ືຸ

ຂອງຜູ້ຕິດຕາມຂອງເຂົາເຈົັ້າຸສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນໝວດນີັ້ໄດ້. 

7.4 ໃນຂະນະທີື່ສັນຍາປະກັນໄພນີັ້ຍັງມີຜົນສັກສິດຢູູ່ນັຶ້ນ, ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດສາມາດປູ່ຽນແປງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາໂດຍ

ການຕິດຕໍໍ່ກັບຮັບຜູ້ປະກັນໄພຜຸ່ານນາຍຈ້າງຂອງເຂົາໄດ້. 

7.5 ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີເອກະສານເພືື່ອຢ ື້ງຢ ນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະຸສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດອາດເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ສາມາດ

ດ າເນີນການຈ່າຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພໄດ້. 

7.6 ບ ລິສັດຈະບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບສ  າລັບການແຕ່ງຕັຶ້ງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕາມກົດໝາຍ. 

 

8 ບນັດາຜົນປະໂຫຍດ 

8.1 ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸແມຸ່ນຈ ານວນເງິນທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມມີເພືື່ອການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ, ທີື່ຈະຖືກ

ຊົດເຊີຍໃຫ້ເມືື່ອມີເຫດທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພຂ້າງລຸຸ່ມນີັ້ເກີດຂ ັ້ນ, ອີງຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂໃນທີື່ນີັ້.ຸຈ ານວນດັຼົ່ງກຸ່າວແມຸ່ນລະບຸໄວ້

ໃນໃບຢັັ້ງຢືນການປະກັນໄພຫ ັກແລ້ວ.ຸເມືື່ອເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມຄອງແລ້ວຸທຸ່ານບໍໍ່ສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ໃນລະຫວຸ່າງປີສັນຍາ. 

8.2 ການຊົດເຊີຍການປະກັນຈາກການເສຍຊີວິດ 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ໃນຂະນະທີື່ສັນຍາຍັງມີຜົນສັກສິດຢູູ່, ບໍລິສັດຈະຈຸ່າຍເງິນ

ທົດແທນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຸ 100% ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຂອງພວກເຂົາ.ຸ ເມືື່ອໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍປະກັນໄພຕາມກ ານົດ

ແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງຈະສິັ້ນສຸດສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມດັຼົ່ງກຸ່າວ. 

8.3 ການຊົດເຊີຍປະກັນຈາກການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ (TPD) 

ໃນກໍລະນີຂອງການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸ ແລະ ຖາວອນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸ ໃນຂະນະທີື່ສັນຍາຍັງມີຜົນ

ສັກສິດຢູູ່, ບໍລິສັດຈະຈຸ່າຍເງິນທົດແທນໃຫ້ຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຸ100% ຂອງວົງເງິນປະກັນໄພຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຂອງພວກເຂົາ.ຸ ເມືື່ອໄດ້ຮັບການ

ຊົດເຊີຍປະກັນໄພຕາມກ ານົດແລ້ວ, ການຄຸ້ມຄອງຈະສິັ້ນສຸດສ າລັບສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມດັຼົ່ງກຸ່າວ.ຸພວກເຮົາຈະມີສິດ

ທີື່ຈະໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຖືກກວດສອບໂດຍແພດທີື່ຂ ັ້ນທະບຽນຸ ຕາມນະໂຍບາຍການຮັບປະກັນໄພຂອງພວກ

ເຮົາ 

8.4 ຂອບເຂດການຈຸ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕຸ່າງໆ 

ການຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພຸສ າລັບການຊົດເຊີຍການປະກັນການເສຍຊີວິດ/ການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນ (TPD) ຂອງ

ແຕຸ່ລະສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ແມຸ່ນຖືກຈ າກັດຢູູ່ທີື່ຈ ານວນສະສົມສູງສຸດທີືຸ່100% ຂອງວົງເງິນຄຸ້ມຄອງຂອງແຜນຂັັ້ນ

ຕົັ້ນຂອງພວກເຂົາ.ຸດັຼົ່ງນັັ້ນ, ເມືື່ອຈຸ່າຍເງິນທົດແທນການປະກັນການເສຍຊີວິດ/ການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸແລະຸຖາວອນ (TPD), ການຄຸ້ມຄອງ

ຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນນີັ້ຈະສິັ້ນສຸດລົງ.ຸ ເມືື່ອການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນສິັ້ນສຸດລົງ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງແຜນເພີື່ມເຕີມຸ ຖ້າມີ, ຂອງສະມາຊິກຜູ້

ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມດັຼົ່ງກຸ່າວຈະສິັ້ນສຸດລົງເຊັຼົ່ນກັນ. 

 

9 ການຍກົເວັັ້ນ 

ການຍົກເວັັ້ນໃນການຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພຈາກການເສຍຊີວິດ/ການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງ ແລະ ຖາວອນບໍລິສັດມີສິດປະຕິເສດໃບຄ າ

ຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນຈາກການເສຍຊີວິດຸຫ ືຸການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸແລະຸຖາວອນທັງໝົດຸດັັ່ງທີື່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ 8.2 ແລະຸ8.3 ຖ້າ

ການເສຍຊີວິດຸຫ ືຸການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸແລະຸຖາວອນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ມີສາເຫດເກີດຈາກຂ້າງລຸຸ່ມນີັຸ້ບໍໍ່

ວຸ່າຈະເປັນທາງກົງຸຫ ືຸທາງອ້ອມຄື: 

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

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

ຊ້ອນທີື່ຕາມມາຈາກພະຍາດດັຼົ່ງກຸ່າວ; ຫ ື 

(iii) ເຈົັ້າຂອງສັນຍາ,ຸສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸຫ ື ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ພະຍາຍາມກະທ າຜິດທາງອາຍາ; ຫ ື 

(iv) ການເສບຢາເສບຕິດຸຫ ືຸຢາກະຕຸ້ນຸຫ ືຸດືື່ມເຫ ົັ້າຂັັ້ນຮຸນແຮງຸຫ ືຸຜົນສະທ້ອນຂອງສິື່ງດັຼົ່ງກຸ່າວ ຫ ື;ຸ 

(v) ສົງຄາມຸ ຫ ືຸ ການກະທ າທີື່ຮຸນແຮງເປັນຕົັ້ນການຮຸກຮານ, ການກະທ າຂອງຕຸ່າງປະເທດ, ການກະທ າຂອງສັດຕູ (ໂດຍບໍໍ່ຈ າແນກວຸ່າມີການ

ປະກາດສົງຄາມຸຫ ືຸບໍໍ່ກໍໍ່ຕາມ), ສົງຄາມກາງເມືອງ, ການຈາລະຈົນ, ການປະຕິວັດ, ການກໍໍ່ຄວາມຫວຸ້ນວາຍ, ການແຊກແຊງກ າລັງທະຫານຸ

ຫ ືຸການຍ ດອ ານາດ;ຸຫລື 

(vi) ພາວະທີື່ມີຢູູ່ກຸ່ອນແລ້ວແລ້ວ, ເປັນຕົັ້ນແມຸ່ນ ຄວາມເຈັບປູ່ວຍ, ພະຍາດຸ ຫ ືຸ ຄວາມບົກຜຸ່ອງທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້

ຕິດຕາມຸ ຢູູ່ໃນຄວາມທຸກທໍລະມານຸ ແລະຸ ໄດ້ປຶກສາກັບທຸ່ານໝໍກຸ່ອນວັນເຂົັ້າເຮຸ່ວມສັນຍາ, ເວັັ້ນເສຍແຕຸ່ວຸ່າສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນ

ໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມໄດ້ຮັບປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍານີັຸ້ເປັນເວລາຕໍໍ່ເນືື່ອງຸ12 ເດືອນຕິດຕໍໍ່ກັນ. 

 

10 ຂັັ້ນຕອນການຈຸ່າຍເງິນທດົແທນປະກນັໄພ 
ຜົນປະໂຫຍດຈະຖືກຈຸ່າຍໃຫ້ສອດຄຸ່ອງກັບຂໍໍ້ກ ານົດດັຼົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

(i) ເອກະສານຕໍໍ່ໄປນີັ້ແມຸ່ນຈ າເປັນສ າລັບການປະເມີນໃບຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ: 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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• ແບບຟອມຄ າຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ; 

• ບົດລາຍງານການແພດ, ປະຫັວດການປ ິ່ນປົວທັງໝົດ,ຸຜົນກວດຕຸ່າງໆ, ໃບສັຼົ່ງຢາຸແລະຸຟ ມຮູບພາບທີື່ໃຊ້ໃນການບົຼົ່ງມະຕິພະຍາດ

ທັງໝົດຸຂອງທຸກໆເທືື່ອທີື່ໄດ້ຮັບການປ ິ່ນປົວຸ(ຕົັ້ນສະບັບຸຫ ືຸສ າເນົາທີື່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກອົງການທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງ); 

• ບັດປະຈ າຕົວຸ/ຸໜັງສືເດີນທາງຸ/ຸປືັ້ມສ າມະໂນຄົວຸ/ຸໃບຢັັ້ງຢືນທີື່ຢູູຸ່/ຸໃບຢັັ້ງຢືນການເກີດຸຫ ືຸເອກະສານສືບທອດມໍລະດົກຸ(ຖ້າມີ)ຸ

ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍເງິນທົດແທນ;ຸ 

• ເອກະສານອືື່ນໆ ຂ ໍ້ເທັດຈິງ ແລະ/ຫ ື ເອກະສານຊ ື່ງວ່າມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການປະເມີນການຈ່າຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ ອາດມີການຂ 

ເພີື່ມອີງຕາມແຕ່ລະກ ລະນີຂອງການຮຽກຮ້ອງເງິນທົດແທນປະກັນໄພຸ (ຕົວຢູ່າງເຊັຼົ່ນຸ ໃບລາຍງານຜົນການກວດສອບສະຖານທີື່

ເກີດອຸປະຕິເຫດຸ /ຸ ໃບລາຍງານການແພດຸ (ກລໍະນີເຫດເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ),ຸ ໃນກໍລະນ ີ ການເສຍອົງຄະແບບສິັ້ນເຊີງຸ ແລະຸ

ຖາວອນ (TPD)ຸ ຕ້ອງມີສ າເນົາຂອງໃບຢັັ້ງຢືນໂດຍໂຮງໝໍທີື່ໄດ້ຂ ັ້ນທະບຽນຢູູ່ຂັັ້ນແຂວງ ຫ ື ນະຄອນຫ ວງຫ ືສູງກວຸ່ານັັ້ນໄວສຸດບໍໍ່

ໃຫ້ຫ  ດສາມ (3) ເດືອນ ແລະ ຊ້າສຸດບໍໍ່ໃຫ້ ເກີນຫົກ (6) ເດືອນ ນັບແຕຸ່ມືັ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫ ືມືັ້ມີການຢືນຢັນສະພາບການເສຍ

ອົງຄະ). 

ໃນການເກັບກ າເອກະສານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຸຂໍໍ້ເທັດຈິງຸແລະ/ຫ ືຸເອກະສານອືື່ນໆຸຖ້າຫາກມີຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍຸຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍເຫ ົຼົ່ານັັ້ນຜູ້ຂໍເງິນທົດ

ແທນປະກັນໄພຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ. 

(ii) ກ ານົດເວລາສ າລັບການຂໍເງິນທົດແທນປະກັນໄພພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ້ອງມີດັຼົ່ງນີັ້: 

• ສາມຸ(3) ເດືອນພາຍຫ ັງການເສຍຊີວິດຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ; ຫ ື 

• ສາມຸ (3) ເດືອນນັບແຕຸ່ມືັ້ອອກໃບປະເມີນຜົນຢັັ້ງຢືນໂດຍຂະແໜງສາທາລະນະສຸກກຸ່ຽວກັບການເສຍອົງຄະ ໂດຍສິັ້ນເຊີງຸ ແລະຸ

ຖາວອນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

(iii) ບໍລິສັດປະກັນໄພມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນຄ າຮ້ອງຂໍການຊົດເຊີຍພາຍໃນຸ 15 (ສິບຫ້າ)ຸ ວັນລັດຖະການຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບ

ເອກະສານທີື່ຈ າເປັນທັງໝົດ. 

(iv) ການຊົດເຊີຍຄຸ່າປະກັນໄພຕ້ອງດ າເນີນຕາມລ າດັບແຕຸ່ສູງຫາຕ ໍ່າດັຼົ່ງນີັ້:   

• ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ສັນຍາປະກັນໄພຂອງທຸ່ານ; ຫ ື 

• ຜູ້ສືບທອດທີື່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສປປຸລາວ.  

 

11 ການເວນຄນືສນັຍາ 

ເຈົັ້າຂອງສັນຍາມີສິດທີື່ຈະເວນຄືນສັນຍາໄດ້ທຸກເວລາໃນລະຫວຸ່າງອາຍຸຂອງສັນຍາ.ຸ ທຸ່ານສາມາດຸ ສະເໜີຂໍເວນຄືນສັນຍາໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມ

ການຂໍເວນຄືນທີື່ບໍລິສັດຈັດໄວ້ໃຫ້.ຸວັນຄ າຮ້ອງຂໍເວນຄືນຂອງທຸ່ານຸມີຜົນສັກສິດແມຸ່ນວັນທີື່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບແບບຟອມໃບຄ າຮ້ອງຂໍເວນຄືນຸທີື່ທຸ່ານໄດ້

ປະກອບຂໍໍ້ມູນໃສຸ່ຢູ່າງຄົບຖ້ວນພ້ອມລົງລາຍເຊັນ.  ຸ ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບແບບຟອມໃບຄ າຮ້ອງຂໍເວນຄືນຂອງທຸ່ານແລ້ວ ບໍລິສັດຈະຢຸດຕິສັນຍາຂອງທຸ່ານຸ

ແລະຸຈະບໍໍ່ມີພັນທະຸແລະຸຂໍໍ້ຜູກມັດຸລວມເຖິງຜົນປະໂຫຍດຕຸ່າງໆທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັນອີກພາຍໃຕ້ສັນຍາ. 

 

12 ການຕ ໍ່ອາຍສຸນັຍາປະກນັໄພ 

 ການຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາປະກັນໄພຸແມຸ່ນການອອກສັນຍາມາປູ່ຽນແທນສັນຍາທີື່ໝົດອາຍຸແລ້ວຸເຊິື່ງການຈະຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາປະກັນໄພນັັ້ນຸແມຸ່ນຕ້ອງໄດ້ອີງ
ຕາມເງືື່ອນໄຂທີື່ທາງບໍລິສັດກ ານົດໄວ້.ຸໃນກໍລະນີທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຸຍັງມີຄຸນສົມບັດກົງກັບເງືື່ອນໄຂທີື່ວາງອອກໃນ
ຂະນະມືັ້ຕໍໍ່ອາຍຸຸກໍໍ່ຈະຖືກສະເໜໃີນການຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາປະກັນໄພໄດ້. 

 

 ບລໍສິດັສະຫງວນສດິທີື່ຈະປບັຄຸ່າທ ານຽມປະກນັໄພເມືື່ອຕໍໍ່ອາຍສຸນັຍາ. 

 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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13 ການຮັກສາຂໍໍ້ມນູ 

13.1  ທຸ່ານຕ້ອງຮັກສາບັນທ ກຂໍໍ້ມູນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຸແລະຸຜູ້ຕິດຕາມຂອງພວກເຂົາ ຖ້າມີ, ຕາມຂໍໍ້ມູນທັງໝົດຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

(i) ຊືື່ເຕັມ; 

(ii) ເພດ; 

(iii) ອາຍຸຸຫ ືຸວັນເດືອນປີເກີດ; 

(iv) ບັດປະຈ າຕົວ/ໝາຍເລກໜັງສືຜຸ່ານແດນ; 

(v) ຈ ານວນວົງເງິນປະກັນໄພ/ທົດແທນຂອງແຜນຂັັ້ນຕົັ້ນຸແລະຸສັນຍາເພີື່ມ; 

(vi) ວັນທີເລີື່ມຕົັ້ນຸ(ວັນສັນຍາປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດ); 

(vii) ວັນທີການຄຸ້ມຄອງມີຜົນສິັ້ນສຸດ; 

(viii) ການປູ່ຽນແປງກັບວັນທີບັນທ ກໄວ້; 

(ix) ຕ າແໜຸ່ງວຽກ/ອາຊີບ; 

(x) ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຖ້າມີ, ແລະ 

(xi) ຂໍໍ້ມູນອືື່ນໆທີື່ຈະຖືກຮ້ອງຂໍເປັນບາງຄັັ້ງ. 

13.2 ຄວາມຜິດພາດທາງທຸລະກ າໃນການຮັກສາບັນທ ກຂໍໍ້ມູນຈະຕ້ອງບໍໍ່: 

(i) ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພເປັນໂມຄະ, ທັຼົ່ງທີື່ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍໍ່ສົມຄວນ, ຫ ື 

(ii) ເຮັດໃຫ້ຍັງສາມາດສືບຕໍໍ່ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ,ຸທັຼົ່ງທີື່ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍໍ່ສົມຄວນ 

ເມືື່ອມີການພົບເຫັນຂໍໍ້ຜິດພາດດັຼົ່ງກຸ່າວ, ຈະຕ້ອງມີການດ າເນີນການແກ້ໄຂຢູ່າງຍຸດຕິທ າ. 

13.3 ທຸ່ານຈະຕ້ອງສະໜອງຂໍໍ້ມູນຸແລະຸຫ ັກຖານທີື່ຖືກຕ້ອງຸແລະຸຄົບຖ້ວນໃຫ້ແກຸ່ພວກເຮົາຸເຊິື່ງຂໍໍ້ມູນເຫ ົຼົ່ານັັ້ນພວກເຮົາຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຂົັ້ັ້າໃນ
ວຽກງານທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສະບັບນີັ້. ພວກເຮົາຂໍສະຫງວນສິດໃນການກວດສອບບັນທ ກຂອງທຸ່ານໄດ້ທຸກເວລາຸ ລວມທັງເອກະສານຸ

ແລະ ຂໍໍ້ມູນທັງໝົດໂດຍກຸ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາປະກັນໄພນີັຸ້ທີື່ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມແຕຸ່ລະຄົນໄດ້ມອບໃຫ້ທຸ່ານ. 

 

14 ການແຈງ້ຂ ໍ້ມນູບ ໍ່ຖກືຕອ້ງ 

ທຸ່ານຸ ແລະຸ ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມພາຍໃຕ້ສັນຍາສະບັບນີັ້ມີພັນທະໃນການແຈ້ງທຸກຂໍໍ້ມູນທີື່ເປັນຂໍໍ້ເທັດຈິງຸ ເພືື່ອພວກ

ຂ້າພະເຈົັ້າຈະໄດ້ນ າໃຊ້ໃນການປະເມີນຄວາມສຸ່ຽງຂອງການອອກຸແລະຸຄຸ້ມຄອງຕາມສັນຍາ. 

ການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຈະຖືເປັນໂມຄະໃນສະຖານະການດັຼົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 

(i) ໃນກໍລະນທີີື່ການໃຫ້ຂໍໍ້ມູນກຸ່ຽວກັບອາຍຸຸ ຫ ືຸ ຂໍໍ້ເທັດຈິງທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງຢູ່າງຜິດໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້

ຕິດຕາມຜູ້ໃດຜູ້ໜ ື່ງໄດ້ຮັບປະກັນໄພຸທັຼົ່ງທີື່ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຂົາຈະບໍໍ່ມີສິດໃນການໄດ້ຮັບການປະກັນໄພໃດໆ, ຫ ື 

(ii) ໃນກໍລະນທີີື່ການໃຫ້ຂໍໍ້ມູນໃດໆທີື່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມຜູ້ໃດຜູ້ໜ ື່ງໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຸທັຼົ່ງທີື່ຕາມ

ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຂົາຄວນຈະຖືກຕັດສິດເນືື່ອງຈາກບໍໍ່ມີຄຸນສົມບັດຕາມເງືື່ອນໄຂຸແລະຸຂໍໍ້ກ ານົດຂອງສັນຍານີັ້. 
ຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພທີື່ໄດ້ຈຸ່າຍມາຈາກກໍລະນີຂ້າງເທິງນັັ້ນຈະຖືກສົຼົ່ງຄືນຸ ຍົກເວັັ້ນໃນກໍລະນີທີື່ມີການສໍໍ້ໂກງໃນສຸ່ວນຂອງທຸ່ານຸ ຫ ື ໃນ

ສຸ່ວນຂອງສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ. 

 

15 ການແກໄ້ຂຂ ໍ້ຂດັແຍງ້ 

ໃນກໍລະນີເກີດມີຂໍໍ້ຂັດແຍຸ່ງເກີດຂ ັ້ນກຸ່ຽວກັບສັນຍາປະກັນໄພຸຄູຸ່ສັນຍາຸແລະຸກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດຸແລະຸການປະກັນໄພ, ກະຊວງການເງິນຸຸ

ຈະມີການຕົກລົງດ້ວຍການປະນີປະນອມກັນກຸ່ອນ.ຸຖ້າຫາກທັງສອງຝູ່າຍບໍໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດຸ້ກໍໍ່ໃຫ້ຄູຸ່ຮຸ່ວມສັນຍາຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜ ື່ງຸຮ້ອງຟ້ອງຕໍໍ່ສານ

ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຝູ່າຍໃດຝູ່າຍໜ ື່ງ ຕ້ອງ ຮ້ອງຟ້ອງຕ ໍ່ສານບ່ອນທີື່ສ ານັກງານໃຫຍ່ຂອງບ ລິສັດຕັຶ້ງຢູູຸ່ ເພືື່ອດ າເນີນຄະດີ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. 



 

 
ບໍລສິັດ ພຣເູດັນໂຊລ ໌ປະກັນໄພຊວິີດ (ລາວ) ຈ າກັດ, ຊັັ້ນ 5 ອາຄານ ວຽງຈັນເຊັນເຕີັ້, ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ໜອງຈັນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ໜືື່ງໃນກຸ ຸື່ມ ບໍລສິັດ ພຣເຸດັນໂຊລ ໌ມະຫາຊົນ (ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ) 
ຂໍໍ້ກ ານົດ ແລະຸເງືື່ອນໄຂ– ພຣູບິສິເນດສ໌ – ແຜນປະກັນໄພຊີວດິກຸຸ່ມຂັັ້ນຕົັ້ນ 
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ຄ່າທ ານຽມສານຕ້ອງ ແມ່ນຝູ່າຍທີື່ບ ໍ່ຊະນະຄະດີເປ ນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ກ ານົດເວລາສ າລັບການ ຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງຢູູ່ພາຍໃນສາມສິບຫົກ (36) 

ເດືອນນັບແຕ່ມືຶ້ເກີດມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ. 

 

16 ການຍກົເລກີສນັຍາ 

ສັນຍາປະກັນໄພຈະຖືກຍົກເລີກທັນທີໃນກໍລະນີດັຼົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:  

(i) ມີສະມາຊິກຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດຸໜ້ອຍກວຸ່າຫ້າຸ(5) ຄົນຸ(ບໍໍ່ລວມຜູ້ຕິດຕາມ)ຸໃນວັນຄົບກ ານົດສັນຍາປະກັນໄພ; ຫ ື 

(ii) ຕາມແຈ້ງການຈາກເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພເພືື່ອຍົກເລີກ/ສິັ້ນສຸດສັນຍາປະກັນໄພ; ຫ ື 

(iii) ເມືື່ອສິັ້ນສຸດການຄຸ້ມຄອງໃນມືັ້ສຸດທ້າຍຂອງສັນຍາປະກັນໄພຸຖ້າບໍໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການທີື່ຈະຕໍໍ່ອາຍຸສັນຍາ; ຫ ື 

(iv) ເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຖືກປະກາດວຸ່າລົັ້ມລະລາຍຸຫ ືຸໃນກໍລະນີມີການຍຸບເລີກໂດຍສານຸຫ ືຸອ ານາດທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງ; ບໍລິສັດພຣູເດັນໂຊລ໌

ຈະຄືນເງິນຄຸ່າທ ານຽມປະກັນໄພສ າລັບໄລຍະເວລາທີື່ການປະກັນໄພຍັງເຫ ືອໃຫ້ກັບເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພຸຫ ືຸຜູ້ຊ າລະບັນຊີ;ຸຫ ື 

(v) ສັນຍາປະກັນໄພຖືກລະງັບໂດຍອີງຕາມຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸເງືື່ອນໄຂ ຫ ື ການປະຕິເສດການອອກສັນຍາໂດຍບໍລິສັດ;ຸຫ ື 

(vi) ສະຖານະການອືື່ນໆທີື່ອາດຈະຖືກກ ານົດໄວ້ໃນຂໍໍ້ກ ານົດຸແລະຸກົດໝາຍທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການປະກັນໄພທີື່ມີຢູູ່. 

 

17 ການຄວ ໍ້າບາດ 

 “ການຄວ ໍ້າບາດ” ແມຸ່ນຸມາດຕະການຈ າກັດທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນລະບອບກົດໝາຍ, ປະເທດ, ລັດຖະບານ, ຫົວໜຸ່ວຍ, ບຸກຄົນຸແລະຸອຸດສາຫະກ າຸໂດຍ

ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນຸຫ ືຸລັດຖະບານໃນຸສປປຸລາວຸຫ ືຸຢູູ່ນອກຸສປປຸລາວ, ລວມທັງແຕຸ່ບໍໍ່ຈ າກັດສະເພາະສະຫະປະຊາຊາດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ຄັງ

ເງິນສະຫະລັດ,ຸກົມຄວບຄຸມຊັບສິນຕຸ່າງປະເທດ, ແລະຸສ ານັກງານຂໍໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ. 

 ບໍໍ່ວຸ່າສິື່ງໃດກໍໍ່ຕາມທີື່ຂັດກັບສັນຍາປະກັນໄພສະບັບນີັ້, ຖ້າຸ(i) ພວກເຮົາຮູ້ ຫ ື ໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບວຸ່າເຈົັ້າຂອງສັນຍາປະກັນໄພ, ສະມາຊິກຜູ້

ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊີວິດ/ຜູ້ຕິດຕາມ ຫ ື ເຈົັ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດອືື່ນໆຄົນໃດທີື່ມີຊືື່ຢູູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການສະຫມັກ, ແຕຸ່ງຕັັ້ງ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, 

ບຸກຄົນຸ ຫ ືຸ ນິຕິບຸກຄົນທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍານີັຸ້ ຫາກຊືື່ຢູູ່ໃນບັນຊີລາຍຊືື່ການການຄວ ໍ້າບາດໃດໆ ຫ ືຸ ຖືກຂົຼົ່ມຂູຸ່ວຸ່າຈະຖືກເພີື່ມເຂົັ້າໃນບັນຊີລາຍຊືື່

ການຄວ ໍ້າບາດ, ຫ ືຸ (ii) ຖ້າພວກເຮົາຸຫ ືຸທະນາຄານຸຫ ືຸບຸກຄົນທີສາມທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງສາມາດຖືກພົບວຸ່າມີການລະເມີດພັນທະການຄວ ໍ້າບາດທີື່ເປັນຜົນ

ມາຈາກການດ າເນີນການໃດໆພາຍໃຕ້ສັນຍານີັ້. ຫ ັງຈາກນັັ້ນພວກເຮົາອາດຈະຸ (ກ) ຫ ັງຈາກແຈ້ງການສາມສິບຸ(30)ຸມືັ້, ຈະມີການຍົກເລີກສັນຍາ

ປະກັນໄພນີັ້ໂດຍທັນທີຸ ແລະ/ຫ ືຸ (ຂ) ດ າເນີນການໃດໆທີື່ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນວຸ່າເໝາະສົມ.ຸ ນີັ້ລວມທັງແຕຸ່ບໍໍ່ຈ າກັດພຽງແຕຸ່ການລາຍງານໃຫ້

ອົງການທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ,ຸ ການລະງັບການຈຸ່າຍເງິນໃດໆຸ ແລະ/ຫ ືຸ ການລະງັບການຊ າລະຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍໃດໆກັບພວກເຮົາຸ ແລະຸ ໂອນໃຫ້
ອ ານາດການປົກຄອງທີື່ກຸ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ.ຸພວກເຮົາຈະບໍໍ່ຮັບຜິດຊອບສ າລັບການສູນເສຍໃນລັກສະນະທີື່ທຸ່ານຸຫ ືຸ ຜູ້ອືື່ນອາດຈະໄດ້ຮັບຸອັນເປັນຜົນ
ມາຈາກການກະທ າຂອງທຸ່ານພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ນີັ້.ຸຂໍໍ້ກ ານົດນີັຸ້ ແລະຸຄວາມສາມາດໃນການຮຽກຮ້ອງຕໍໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີື່ອາດຈະເກີດຂ ັ້ນຕໍໍ່ພວກເຮົາຸເປັນ
ຜົນມາຈາກການປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ນີັຸ້ ຈະສືບຕໍໍ່ນ າໃຊ້ກັບການຍົກເລີກຸຫ ືຸການໝົດອາຍຸຂອງສັນຍາປະກັນໄພນີັ້. 

 

 

- ຈບົ  - 

 


