ຂກ
ໍ້ ຳນົດ ແລະ ເງ ອ
ື່ ນໄຂຂອງປະເພດຜະລິດຕະພັນ – ການປະກັນແບບບສ
ໍ່ ະສົມທຶນ
ຊຜ
ື່ ະລິດຕະພັນ - ພູຣໄລຟ ໂພຼເທັກ

1. ກຳນອະທິບຳຍໂດຍຫຍກ
ໍ້ ຽ່ ວກັບຜະລິດຕະພັນ
ຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວດ
ິ ນີີ້ໃຫ້ປະໂຫຍດໃນຂອບເຂດຄ້ມຄອງກຳນປະກັນຊີວິດ ຢູ່ໃນລະຫວ່ຳງໄລຍະສັນຍຳປະກັນ ແລະ
ປະໂຫຍດຈຳກກຳນຄົບກຳນົດກຳນປະກັນ, ໃນເວລຳຄົບອຳຍສັນຍຳ. ຜົນປະໂຫຍດສງສດຂອງຜະລິດຕະພັນ ດັງັ່ ກ່ຳວຈະ
ເກີດຂີ້ນໃນເວລຳທີຜ
ື່ ະລິດຕະພັນຄົບກຳນົດສັນຍຳປະກັນໄພ. ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍທັງໝົດຢູ່ໃນສັນຍຳຖກ
ກຳນົດເປັນສະກນເງິນກີບລຳວ.
2. ກຳນອະທິບຳຍຄຳສັບ
ຄຳສັບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ທີື່ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນເອກະສຳນສະບັບນີ,ີ້ “ທ່ຳນ”, “ຂອງທ່ຳນ” ຫ “ຂອງພວກທ່ຳນ” ໝຳຍເຖິງເຈົີ້ຳຂອງ
ສັນຍຳ ແລະ “ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳ”, “ຂອງພວກຂ້ຳພະເຈົຳີ້ ”, ຫ “ບລິສັດ”ໝຳຍເຖິງບລິສັດພຣເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລຳວ)
ຈຳກັດ.
2.1. ກຳນຄົບຮອບປີຂອງສັນຍຳ ແມ່ນວັນຄົບຮອບປີທີື່ສັນຍຳມີຜົນສັກສິດ.
2.2. ແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ໝຳຍເຖິງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຊີວິດຊງື່ ໄດ້ລະບຊື່ໄວ້ໃນໃບຢັງັ້ ຢືນປະກັນໄພຊີວິດ.
2.3. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັນ
ີ້ ຕົນ
ີ້ ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕົກລົງຈ່ຳຍຕຳມແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນ. ວິທີກຳນ
ແລະ ກຳນົດເວລຳກຳນຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນຖກກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັງັ້ ຢືນກຳນປະກັນໄພ ຊີວິດ ຫ
ໃບຢືນ ຢັນກຳນດັດແກ້ ສະບັບຫຳ້ ສດ, ຖ້ຳມີ.
2.4. ຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍ ແມ່ນ ອົງກຳນຈັດຕັງີ້ ຫບກຄົນທີື່ຖກລະບໂດຍເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ ໃຫ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈຳກກຳນ
ປະກັນໄພຕຳມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີລ
ື່ ະບໄວ້ໃນສັນຍຳ.
2.5. ມນຄ່ຳເວນຄນ
ໝຳຍເຖິງຈຳນວນເງິນສົດທີຈ
ື່ ະໄດ້ຮັບ (ລົບກັບຄ່ຳທຳນຽມກຳນກວດສຂະພຳບ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີື່ຄ້ຳງຈ່ຳຍ,
ຖ້ຳມີ) ຊື່ງຕ້ອງຈ່ຳຍໃຫ້ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳກລະນີສນ
ັ ຍຳຖກຍົກເລີກກ່ອນຈະຄົບ ອຳຍສັນຍຳບົນພີ້ນຖຳນກຳນປະຕິບດ
ັ
ເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍຳຢູ່ຳງຄົບຖ້ວນ:
(i) ເປັນເວລຳຊຳວສີື່ (24) ເດອນຕໍ່ເນື່ອງກັນເລີື່ມແຕ່ມີ້ສັນຍຳມີຜົນສັກສິດເປັນຕົນ
ີ້ ໄປ; ແລະ
(ii) ໃນເວລຳຍົກເລີກສັນຍຳ.
2.6. ວັນທີເຂົຳີ້ ເລກທີຂອງກຳນຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດກຳນປະກັນໄພ
ແມ່ນວັນທີທີື່ໄດ້ຖກບັນທກໂດຍບລິສັດ,ເຊິື່ງວ່ຳຜ້ຮຽກຮ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສຳນຂຮັບຜົນປະໂຫຍດກຳນປະກັນ
ໄພແລະຍື່ນໃຫ້ບລິສັດພ້ອມດ້ວຍເອກະສຳນອື່ນໆທີື່ທຳງບລິສດ
ັ ຕ້ອງກຳນເພື່ອກຳນຈ່ຳຍຜົນປະໂຫຍດກຳນປະກັນ
ໄພ ຕຳມຂໍ້ກຳນົດແລະເງ ື່ອນໄຂສະບັບນ.
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2.7. ກຳນເສຍຊີວດ
ິ ຫ ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງແລະຖຳວອນຍ້ອນອບັດຕິເຫດ ແມ່ນກຳນເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍ
ອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງແລະຖຳວອນຊື່ງເກີດຈຳກເຫດກຳນທີື່ບໍ່ຄຳດຄິດແລະບໍ່ເຈດຕະນຳຊື່ງສົງັ່ ຜົນໂດຍກົງຕໍ່ກຳນເສຍ
ຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງແລະຖຳວອນ, ເກີດຈຳກກຳນໃຊ້ຄວຳມຮນແຮງ, ປັດໃຈພຳຍນອກ ແລະ
ຊັດເຈນແລະບກ
ໍ່ ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດອື່ນເປັນຕົີ້ນກຳນເຈັບປູ່ວຍຫພະຍຳດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບ ກຳນປະກັນໄພຊີວິດ. ກຳນ
ເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນທີື່ເກີດຈຳກກຳນຂ້ຳໂຕຕຳຍ, ກຳນພະຍຳຍຳມຂ້ຳໂຕຕຳຍ ຫ
ກຳນທຳຮ້ຳຍຕົນເອງໂດຍຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່ຳຜ້ກ່ຽວຢູ່ໃນສະພຳບທີື່ມີສຂະພຳບຈິດທີດ
ື່ ີ
ຫບໍ່ດີຕະຫອດໄລຍະສັນຍຳປະກັນໄພມີຜົນສັກສິດຈະບໍ່ຖວ່ຳເປັນກຳນເສຍຊີວິດຫ
ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງຫຖຳວອນຈຳກອບັດຕິເຫດ.
2.8. ໄລຍະຜ່ອນຜັນ ແມ່ນໄລຍະສຳມສິບວັນ (30), ຫັງຈຳກມີ້ຄົບກຳນົດຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ, ໄລຍະດັງັ່ ກ່ຳວ
ມີໄວ້ສຳລັບເຈົີ້ຳ ຂອງສັນຍຳເພື່ອຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຄ້ຳງຈ່ຳຍ. ຖ້ຳຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຄ້ຳງຈ່ຳຍຫຳກ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບກ່ອນ ທີື່ໄລຍະຜ່ອນຜັນຫມົດກຳນົດ, ສັນຍຳຈະຖກປູ່ຽນເປັນສັນຍຳຂຳດອຳຍ ວັນຂຳດອຳຍ ມີຜົນນຳ
ໄຊ້ແມ່ນວັນທີື່ຄ່ຳ ທຳນຽມປະກັນໄພຄ້ຳງຈ່ຳຍຄົບກຳນົດຈ່ຳຍ ແລະ ບໍ່ແມ່ນມີ້ໄລຍະຜ່ອນຜັນສິີ້ນສດ.
2.9. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເບອ
ີ້ ງຕົນ
ີ້ ແມ່ນຈຳນວນເງິນປະກັນໄພທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳປະກັນໄພໄດ້ສົັ່ງມອບພ້ອມກັບແບບ
ຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂເຮັດສັນຍຳ ປະກັນໄພ.
2.10. ຜໄ້ ດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວດ
ິ ແມ່ນບກຄົນທີື່ມີພມລຳເນົຳຢູ່ ສປປ ລຳວ ແລະ ຖກຍອມຮັບໂດຍບລິສັດສຳລັບກຳນ
ປະກັນໄພ ພຳຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີື່ລະບໄວ້ໃນນີີ້.
2.11. ວັນສັນຍຳມີຜນ
ົ ສັກສິດ ຖກລະບໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນປະກັນໄພຊີວິດແລະແມ່ນວັນທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳໄດ້ປະກອບແບບ
ຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂປະກັນ ໄພຊີວິດຢູ່ຳງຄົບຖ້ວນແລະໄດ້ຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເບີ້ອງຕົີ້ນຢູ່ຳງຄົບຖ້ວນ ໂດຍທີື່
ວ່ຳເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳປະກັນ ໄພ ແລະ ຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຕ້ອງມີຊີວິດຢູ່ໃນມີ້ອອກສັນຍຳປະກັນໄພ.
2.12. ວັນອອກສັນຍຳປະກັນໄພ ແມ່ນວັນທີ ທີື່ບລິສັດ ອອກໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວິດ ໃຫ້ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ ແລະ
ຖກລະບໄວ້ຢູ່ໃນໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວິດ.
2.13. ເຈົຳີ້ ຂອງສັນຍຳ ໝຳຍເຖິງອົງກຳນຈັດຕັງີ້ ທີື່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ສປປລຳວຫບກຄົນທີື່ມີພມລຳເນົຳຢູ່ສປປລຳວແລະມີອຳ
ຍແຕ່ສິບແປດ (18) ປີຂີ້ນໄປທີື່ມີຄວຳມສຳມຳດເຕັມສ່ວນໃນກຳນເຮັດໜ້ຳທີື່ຂອງພົນລະເມອງ ແລະ ເປັນບກຄົນ
ທີື່ປະກອບແລະລົງລຳຍເຊັນໃສ່ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງແລະຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ. ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງມີສ່ວນ
ໄດ້ສ່ວນເສຍທີື່ສຳມຳດ ເອົຳປະກັນໄພສຳລັບຜ້ທີື່ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ. ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນ
ເສຍທີື່ສຳມຳດເອົຳປະກັນໄພ ໃຫ້:
- ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳເອງ;
- ຜົວຫເມຍທີື່ຖກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ, ລກແລະພໍ່ແມ່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ;
- ອ້ຳຍເອີ້ຍນ້ອງ, ຜ້ປົກຄອງທີື່ຖກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ;
- ອື່ນໆກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳໄດ້ຮັບຄວຳມເສຍຫຳຍດ້ຳນກຳນເງິນຢູ່ຳງໜັກໃນກລະນີຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພ ຊີ
ວິດ ເສຍຊີວິດ;
- ພະນັກງຳນໃນກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຫຳກເປັນອົງກຳນຈັດຕັີ້ງ.
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2.14. ກຳນົດເວລຳຂອງສັນຍຳ ສຳມຳດເລອກຈຳກສຳມທຳງເລອກທີື່ມີຢູ່ເຊັັ່ນ: ສິບ (10) ປີ, ສິບສອງ (12) ປີຫສິບຫ້ຳ
(15) ປີ. ເມື່ອໄດ້ເລອກແລ້ວກຳນົດເວລຳຂອງສັນຍຳບໍ່ສຳມຳດປູ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫອດໄລຍະສັນຍຳດັັ່ງກ່ຳວ.
2.15. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຈະຈ່ຳຍໃຫ້ບລິສັດຕຳມວິທີແລະກຳນົດເວລຳຊຳລະທີື່
ຄ່ຮ່ວມສັນຍຳໄດ້ຕົກລົງກັນແລະຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນສັນຍຳປະກັນໄພຊີວິດ ຫ ໃບຢັັ້ງຢືນກຳນດັດ
ແກ້ຫ້ຳສດ, ຖ້ຳມີ.
2.16. ວັນຄົບກຳນົດຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ

ໝຳຍເຖິງມີ້ຮອດເວລຳຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພຕຳມກຳນົດເວລຳ

ຂອງກຳນຊຳລະດັັ່ງທີື່ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນ ກຳນປະກັນໄພຊີວິດຫໃບຢືນຢັນກຳນດັດແກ້ຫ້ຳສດ, ຖ້ຳມີ.
2.17. ຄ່ຳທຳນຽມກຳນດຳເນີນງຳນ ມີຄວຳມໝຳຍຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳ 10 ຂອງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂດັັ່ງ
ກ່ຳວນີ.ີ້
2.18. ຂກ
ໍ້ ຳນົດເພີມ
ື່ ເຕີມ ໝຳຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳສຳມຳດເລອກຊີ້ລວມກັບແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ . ເຈົີ້ຳ
ຂອງສັນຍຳຕ້ອງຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພສຳລັບຂໍ້ກຳນົດເພີື່ມເຕີມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມ.
2.19. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີມ
ື່ ເຕີມ ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕົກລົງຈ່ຳຍເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພີື່ມເຕີມ
ຕຳມທີື່ໄດ້ເລອກໄວ້. ວິທີແລະກຳນົດເວລຳກຳນຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຖກກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັງັ້ ຢືນ
ກຳນປະກັນໄພຊີວິດ ຫ ໃບຢືນຢັນກຳນດັດແກ້ຫ້ຳສດ, ຖ້ຳມີ.
2.20. ວົງເງິນປະກັນໄພແມ່ນຈຳນວນເງິນທີື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຢຳກມີເພື່ອກຳນຄ້ມຄອງກຳນປະກັນໄພຢູ່ໃນແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້
ຊື່ງຕ້ອງໄດ້ຖກຈ່ຳຍໃນເວລຳເຫດກຳນທີື່ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຄ້ມຄອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງເກີດຂີ້ນຕຳມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ
ເງ ື່ອນໄຂ.
2.21. ໄລຍະເວລຳຄມ
້ ຄອງຊົວ
ັ່ ຄຳວ ມີຄວຳມໝຳຍຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນມຳດຕຳ 4 ຂອງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ເຫລົັ່ຳນີີ້.
2.22.ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະເວລຳຄມ
້ ຄອງຊົວ
ັ່ ຄຳວ

ໝາຍເຖິງຜົນປະໂຫຍດດ້ານການປະກັນໄພທື່ຈາ່ ຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ໄດ້ຮັບ

ການປະກັນໄພຊວິດໂດຍບລິສັດປະກັນໄພ ເມື່ອຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດຫາກເສຍຊວິດຈາກອຸປະຕິເຫດ ລະຫ່
ວາງໄລຍະເວລາຈາກວັນທື່ບລິສັດໄດ້ຮັບໃບສະໝັກເອົາປະກັນໄພແລະເງິນຄ່າທານຽມເບອງຕົນ ຫາ ວັນທບ
ື່ ລິສັດ
ອອກໃບຢັ້ງຢືນການປະກັນໄພຊວິດ ຫຼ ປະຕິເສດ ຫຼ ເລື່ອນການພິຈາລະນາ ໃບສະໝັກຢ່າງເປນລາຍລັກອັກສອນ.
2.23. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດ ປະກອບດ້ວຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ແລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມ,
ຖ້ຳມີ.

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຍັງຕ້ອງຈ່ຳຍອຳກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດແລະອຳກອນທີື່ຕ້ອງ

ເສຍສຳລັບກຳນອອກສັນຍຳປະກັນໄພ, ຖ້ຳມີ.
2.24. ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນ

ໝຳຍເຖິງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດໄດ້ຮັບຄວຳມເສຍຫຳຍແບບ

ສິີ້ນເຊີງເຊິື່ງບໍ່ສຳມຳດຟືັ້ນຟໄດ້ ແລະ ເປັນອຳມະພຳດແບບຖຳວອນເປັນຕົນ
ີ້ :
- ແຂນສອງຂ້ຳງ; ຫ
- ຂຳສອງຂ້ຳງ; ຫ
- ແຂນໜື່ງຂ້ຳງແລະຂຳໜື່ງຂ້ຳງ; ຫ
- ຕຳສອງຂ້ຳງ;
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- ຕຳໜື່ງຂ້ຳງແຂນໜງື່ ຂ້ຳງ; ຫ
- ຂຳໜື່ງຂ້ຳງແລະຕຳໜງື່ ຂ້ຳງ.
ຢູ່ໃນກຳນອະທິບຳຍຄຳສັບນີີ້ກຳນສນເສຍແບບສິີ້ນເຊີງແລະກຳນບໍ່ສຳມຳດຟືັ້ນຟໄດ້ແບບຖຳວອນຕຳໝຳຍເຖິງກຳນສນ
ເສຍຕຳ ຫ ຕຳບອດທັງໝົດ, (ii) ແຂນໝຳຍເຖິງກຳນສນເສຍທີຢ
ື່ ູ່ເທິງຂໍ່ມ ແລະ (iii) ຂຳໝຳຍເຖິງ ກຳນສນເສຍທີຢ
ື່ ູ່ເທິງ
ຂໍ່ຕີນ.
ໃນກລະນີທີື່ມີກຳນສນເສຍແບບສິີ້ນເຊີງແລະບໍ່ສຳມຳດຟືັ້ນຟໄດ້ແບບຖຳວອນຂອງແຂນທັງໝົດຫຂຳທັງໝົດ ຫ ຕຳທັງ
ໝົດກຳນຢັັ້ງຢືນດັງັ່ ກ່ຳວອຳດຈະດຳເນີນເວລຳໃດກໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໄລຍະຂອງສັນຍຳແລະເວລຳສັນຍຳມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ຳງເຕັມ
ສ່ວນ.
ໃນກລະນີກຳນເສຍອົງຄະແບບຖຳວອນສຳຍເຫດກຳນເສຍອົງຄະໂດຍສິີ້ນເຊີງຫຖຳວອນຕ້ອງຖກຢັັ້ງຢືນໂດຍໂຮງໝໍທີື່ໄດ້
ຂີ້ນທະບຽນຢູ່ຂັີ້ນແຂວງຫນະຄອນຫວງຫສງກວ່ຳນັນ
ີ້ ໄວສດບໃໍ່ ຫ້ຫຼຸດຫົກ (6) ເດອນແລະຊ້ຳສດບໍ່ໃຫ້ ເກີນເກົີ້ຳ (9) ເດອນ
ນັບແຕ່ມີ້ເກີດອບັດຕິເຫດຫມີ້ມີກຳນຢືນຢັນສະພຳບກຳນເສຍອົງຄະ.
3. ສັນຍຳ
ສັນຍຳປະກອບດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດເງ ື່ອນໄຂ

(ແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນ),

ຕຳຕະລຳງທີື່ຄັດຕິດມຳພ້ອມຂໍ້ກຳນົດເງ ື່ອນໄຂນີີ້,

ຂໍ້ກຳນົດ

ເງ ື່ອນໄຂແຜນເພີື່ມເຕີມ (ຖ້ຳມີ), ໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວດ
ິ , ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂຊີ້ປະກັນໄພ, ລຳຍລະອຽດກຳນ
ຄິດໄລ່ກ່ຽວກັບປະໂຫຍດຂອງປະກັນໄພ, ກຳນອະນມັດຂອງບລິສັດໃນກຳນຟືນ
ັ້ ສັນຍຳ (ຖ້ຳມີ), ແລະກຳນດັດແກ້ທີື່ໄດ້
ຕົກລົງກັນລະ ຫວ່ຳງບລິສດ
ັ ແລະເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳໃນລະຫວ່ຳງກຳນສ້ຳງແລະຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ສັນຍຳ ສະບັບນີ.ີ້

4. ກຳນປະກັນໄພຊົວ
ັ່ ຄຳວ
ບລິສັດຈະຈ່ຳຍຜົນປະໂຫຍດໄລຍະເວລຳຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວໃນກລະນີຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດທີນ
ື່ ຳໃຊ້ກຳນຄ້ມຄອງ
ແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນຫຳກເສຍຊີວິດຈຳກອບັດຕິເຫດຢູ່ໃນໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວ.

ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນ

ປະໂຫຍດໄລຍະເວລຳຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວພຽງແຕ່ຜົນປະໂຫຍດດຽວຂອງກຳນປະກັນໄພຊົັ່ວຄຳວຕຄ
ໍ່ ັີ້ງໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່ຳມີ
ຄຳຮ້ອງລຖ້ຳຢູ່ຫຳຍເທົັ່ຳໃດກໍ່ຕຳມ.
ໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວເລີື່ມຕົີ້ນແຕ່ວັນທີໄື່ ດ້ຮັບແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂຊີ້ປະກັນໄພແລະເງິນຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ
ເບີ້ອງຕົີ້ນ.ໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວສິີ້ນສດລົງໃນມີ້ອອກໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວິດຫມີ້ທີື່ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳ
ປະຕິເສດຫເລື່ອນ ກຳນພິຈຳລະນຳຄຳຮ້ອງແບບເປັນລຳຍລັກອັກສອນ.
ກຳນເສຍຊີວິດທີື່ເກີດຈຳກອປະຕິເຫດຕ້ອງແມ່ນຜົນກະທົບທຳງກົງຫທຳງອ້ອມຈຳກເຫດກຳນແບບບເໍ່ ຈດຕະນຳ, ກະທັນ
ຫັນແລະບຳດເຈັບຈຳກປັດໃຈພຳຍນອກ, ຮນແຮງ, ບໍ່ຄຳດຄິດລ່ວງໜ້ຳແລະຊັດເຈນທີື່ເກີດຂີ້ນຢູ່ໃນໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງ
ຊົັ່ວຄຳວເທົັ່ຳນັີ້ນ.
ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວຈະບໍ່ມີກຳນຊົດເຊີຍກລະນີທີື່ກຳນເສຍຊີວິດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ
ຫຳກເກີດຈຳກເງ ື່ອນໄຂຕຳມທີື່ລະບໄວ້ໃນມຳດຕຳ18.
ພຳຍຫັງຜົນປະໂຫຍດໄລຍະກຳນຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວໄດ້ຮັບກຳນຊົດເຊີຍແລ້ວ

ບລິສດ
ັ ຈະບໍ່ສົັ່ງຄນຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ

ເບີ້ອງຕົນ
ີ້ ລາຍປີ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມ, ໃນກລະນີຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເບີ້ອງຕົີ້ນລາຍປີທີື່ຖກຈ່ຳຍນັີ້ນຫຳກເກີນ ຊຳວລ້ຳນ

PLAL-T&C- PRUlife Protect-V1.3/2017

Page 4 of 14

ກີບ (20.000.000ກີບ), ບລິສັດຈະສົັ່ງຄນຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເບີ້ອງຕົີ້ນລາຍປີທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບຈາກລູກຄ້າໂດຍບໍ່ມ
ດອກເບ້ຍ ແທນກຳນຈ່າຍຊົດເຊີຍຜົນປະໂຫຍດຂອງໄລຍະເວລຳຄ້ມຄອງຊົັ່ວຄຳວ. ໃນກລະນີທຄ
ື່ ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ
ເບີ້ອງຕົີ້ນລາຍປີທີື່ຖກຈ່ຳຍນັີ້ນຫຳກໝອ້ຍກ່າວຊຳວລ້ຳນກີບ (20.000.000ກີບ), ບລິສັດຈະຈ່າຍ ເງິນຈານວນຊຳວ
ລ້ຳນກີບ (20.000.000ກີບ) ສາລັບລູກຄ້າທຈ
ື່ າຍຄ່າທານຽມເປນລາຍປີ ຫຼ ຊຳວລ້ຳນກີບ (20.000.000ກີບ) ລົບໃຫ້
ຄ່າທານຽມທຍ
ື່ ັງຄ້າງຈ່າຍທັງໝົດໃນປີທາອິດ ສາລັບລູກຄ້າທຈ
ື່ ່າຍເປນລາຍເດອນ ແລະ ລາຍເຄິື່ງປີ.
ໃນກລະນີທຜ
ີື່ ໄູ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດຫາກເສຍຊວິດທື່ບໄໍ່ ດ້ເກດຈາກອຸປະຕິເຫດ ບລິສັດຈະສົັ່ງຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພຊ
ວິດທັງໝົດຄນໃຫລູກຄ້າ ໂດຍປຳດສະຈຳກດອກເບ້ຍ.
ສັນຍຳຈະຖວ່າສິີ້ນສດລົງທັນທ ພຳຍຫັງທບ
ື່ ລິສັດປະກັນໄພຊີວິດໄດ້ທາການຈ່ຳຍເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພຕຳມທີໄື່ ດ້ກຳນົດ
ໄວ້ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍຳ.

5. ໄລຍະລກຄ້ຳພິຈຳລະນຳສັນຍຳ
ກລະນີທ່ຳນຕັດສິນໃຈບໍ່ສບຕໍ່ສັນຍຳສະບັບນີ,ີ້ ທ່ຳນສຳມຳດຍົກເລີກສັນຍຳພຳຍໃນຊຳວເອັດ(21)ວັນນັບແຕ່ມີ້ທບ
ີື່ ລິສັດ
ໄດ້ອອກສັນຍຳປະກັນໄພໃຫ້ທ່ຳນ,

ໄລຍະດັັ່ງກ່ຳວນີີ້ເອີີ້ນວ່ຳໄລຍະລກຄ້ຳພິຈຳລະນຳສັນຍຳ.

ຖ້ຳຫຳກວ່ຳສັນຍຳ

ຖກຍົກເລີກພຳຍໃນໄລ ຍະລກຄ້ຳພິຈຳລະນຳສັນຍຳພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຕ້ອງສົັ່ງຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພໃຫ້ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳດັັ່ງນີ:ີ້
(i)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ທັງໝົດທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບ; ບວກກັບ

(ii)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມທັງໝົດທີື່ ບລິສັດໄດ້ຮັບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iii)

ຄ່ຳກວດສຂະພຳບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iv)

ຄ່ຳທຳນຽມອື່ນໆ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(v)

ຄ່ຳໄຊ້ຈ່ຳຍອື່ນໆທີື່ຍັງຄ້ຳງ,ຖ້ຳມີ.

ພຳຍຫັງສົັ່ງຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພຄນໝົດແລ້ວສັນຍຳຕ້ອງສິີ້ນສດນັບຈຳກມີ້ອອກສັນຍຳ.

6. ກຳນແຈ້ງອຳຍແລະເພດບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງ
ກລະນີມີກຳນລະບວັນເດອນປີເກີດຫເພດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດບໍ່ຖກຕ້ອງຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດຫວົງ
ເງິນປະກັນໄພຫລ ທັງສອງຈະໄດ້ເພີື່ມຂີ້ນຫຫຼຸດລົງຈຳກຈຳນວນທີື່ໄດ້ຈ່ຳຍຕຳມທີພ
ື່ ວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດ້ກຳນົດຊງື່ ອີງຕຳມອຳ
ຍຫເພດທີື່ຖກຕ້ອງໂດຍຂີ້ນ ກັບແຕ່ລະກລະນີ.
ໃນກລະນີອຳຍຖກຕ້ອງ,

ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດບໍ່ສຳມຳດຖກຄ້ມຄອງພຳຍໃຕ້ສັນຍຳໂດຍອີງຕຳມເງ ື່ອນໄຂຂອງ

ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳ, ກຳນຄ້ມຄອງທັງໝົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຕ້ອງຖກຍົກເລີກແບບອັດຕະໂນມັດ
ແລະ ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະສົັ່ງຄນ:
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(i)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ທັງໝົດທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບ; ບວກກັບ

(ii)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມທັງໝົດທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iii)

ຄ່ຳກວດສຂະພຳບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iv)

ຄ່ຳໄຊ້ຈ່ຳຍອື່ນໆທີື່ຍັງຄ້ຳງ,ຖ້ຳມີ.

7. ກຳນແຈ້ງຂມ
ໍ້ ນບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງ
ທ່ຳນແລະຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດພຳຍໃຕ້ສັນຍຳສະບັບນີີ້ມີພັນທະໃນກຳນແຈ້ງທກຂໍ້ມນທີື່ເປັນຂໍ້ເທັດຈິງເພື່ອພວກ
ຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງຂອງກຳນອອກແລະຄ້ມຄອງຕຳມສັນຍຳ.
ກລະນີຂໍ້ມນທີື່ຖກສະໜອງຫຳກບຖ
ໍ່ ກຕ້ອງພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະປະເມີນຄວຳມສ່ຽງໃນກຳນອອກສັນຍຳຄນ ແລະ ກຳນົດຄ່ຳ
ທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດແລະທົບທວນວົງເງິນປະກັນໄພຕຳມລຳດັບ.
ກລະນີຮ້ວ່ຳເປັນກຳນແຈ້ງຂໍ້ມນທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງນັີ້ນມີຄວຳມສຳຄັນຫຳຍຫຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ບໍ່ສຳມຳດຖກຄ້ມຄອງ
ໂດຍກຳນປະກັນພຳຍໃຕ້ສັນຍຳຕຳມເງ ື່ອນໄຂຂອງພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳກຳນຄ້ມຄອງທັງໝົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະ
ກັນໄພ ຊີວິດດັງັ່ ກ່ຳວຕ້ອງຖກຍົກເລີກແບບອັດຕະໂນມັດແລະພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະສົງັ່ ຄນ:
(i)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ທັງໝົດທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບ; ບວກກັບ

(ii)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນເພີື່ມເຕີມທັງໝົດທີື່ບລິສດ
ັ ໄດ້ຮັບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iii)

ຄ່ຳກວດສຂະພຳບ,ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(iv)

ຄ່ຳໄຊ້ຈ່ຳຍອື່ນໆທີື່ຍັງຄ້ຳງ,ຖ້ຳມີ.

8. ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທ່ຳນຕ້ອງແຕ່ງຕັີ້ງຜ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໃນເວລຳປະກອບແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂຊີ້ປະກັນໄພ. ໃນໄລຍະສັນຍຳມີຜົນສັກສິດ
ແລະ ຕະຫອດອຳຍຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ, ທ່ຳນສຳມຳດປູ່ຽນຜ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈຳກສັນຍຳດັັ່ງກ່ຳວ ໂດຍຍື່ນ
ຄຳຮ້ອງຕໍ່ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳ. ກຳນປູ່ຽນແປງດັັ່ງກ່ຳວຈະມີຜົນສັກສິດກໍ່ຕໍ່ເມື່ອພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳອະນມັດເທົັ່ຳນັີ້ນໂດຍມີໜັງສ
ຍິນຍອມຈຳກຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດໃນໄລຍະທີື່ສັນຍຳຍັງມີຜົນສັກສິດ.
ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບທຳງກົດໝຳຍຫຕໍ່ຄວຳມຖກຕ້ອງຂອງກຳນແຕ່ງຕັີ້ງຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດັັ່ງກ່ຳວ.

9. ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພ
ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດແລະກຳນົດເວລຳຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະ
ກັນໄພຊີວິດຫໃບຢືນຢັນກຳນດັດແກ້ຫ້ຳສດ,ຖ້ຳມີ.

PLAL-T&C- PRUlife Protect-V1.3/2017

Page 6 of 14

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງຈ່ຳຍອຳກອນທີື່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສຳລັບສັນຍຳທີື່ໄດ້ ອອກ, ຖ້ຳມີ.
ສຳລັບຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຈະໄດ້ປະຕິບດ
ັ ດັງັ່ ນີ:ີ້
(i)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ທີື່ໄດ້ຮັບຕ້ອງຖກນຳໃຊ້ສຳລັບປະໂຫຍດຂອງແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນເທົັ່ຳນັີ້ນ.

(ii)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນເພີື່ມເຕີມທີື່ໄດ້ຮັບ, ຖ້ຳມີ, ຕ້ອງຖກນຳໃຊ້ສຳລັບປະໂຫຍດຂອງແຜນເພີື່ມເຕີມ
ດັັ່ງທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕ່ຳງຫຳກຢູ່ໃນຂໍ້ກຳນົດເງ ື່ອນໄຂແຜນເພີື່ມເຕີມ.

10.

ຄ່ຳທຳນຽມແລະຄ່ຳບລິກຳນ
ເວລຳໄດກໍ່ຕຳມແລະເປັນໄລຍະ,ພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳສຳມຳດທີື່ຈະກຳນົດຄ່ຳທຳນຽມດຳເນີນງຳນ ແລະ ວີທີກຳນຄິດໄລ່ຄ່ຳ
ທຳນຽມ, ຄ່ຳທຳນຽມສຳມຳດຈ່ຳຍດ້ວຍວິທີໃດກໍ່ໄດ້ທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂນີີ້. ຫ ກ່ຽວກັບ
ກຳນຟືັ້ນສັນ ຍຳທີື່ອຳດຈະຖກສະເໜີມຳແລະຖກອຳນມັດຈຳກພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳ. ຄ່ຳທຳນຽມເລົັ່ຳນັີ້ນຈະຕ້ອງຖກນຳໄຊ້
ໃຫ້ຖກຕ້ອງຕຳມ ກົດລະບຽບ ຂອງລັດຖະບຳນ.

11.

ກຳນເວນຄນສັນຍຳ
ນິີ້ແມ່ນສັນຍຳປະກັນໄພໄລຍະຍຳວແລະມັນຈະເປັນປະໂຫຍດສງສດຕເໍ່ ຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳໃນກຳນສບຕໃໍ່ ຫ້ສັນຍຳຄົບ
ອຳຍເພື່ອນຳໃຊ້ປະໂຫຍດສງສດຈຳກສັນຍຳດັັ່ງກ່ຳວ.
ເຖິງຢູ່ຳງໃດກໍ່ຕຳມທ່ຳນມີສິດເວນຄນສັນຍຳຂອງທ່ຳນໄດ້ທກເວລຳໃນລະຫວ່ຳງອຳຍຂອງສັນຍຳ.
ທ່ຳນສຳມຳດສະເໜີຂ ເວນຄນສັນຍຳໂດຍນຳໃຊ້ແບບຟອມກຳນຂເວນຄນທີື່ບລິສດ
ັ ຈັດໄວ້ໃຫ້. ວັນຄຳຮ້ອງຂເວນ
ຄນຂອງທ່ຳນມີຜົນສັກສິດ ແມ່ນວັນທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂເວນຄນທີື່ທ່ຳນໄດ້ປະກອບຂໍ້ມນໃສ່ຢູ່ຳງ
ຄົບຖ້ວນພ້ອມລົງລຳຍເຊັນ.
ພຳຍຫັງໄດ້ຮັບແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂເວນຄນຂອງທ່ຳນແລ້ວບລິສັດຈະຈ່ຳຍມນຄ່ຳເວນຄນໃຫ້ແກ່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ.
ເມື່ອບລິສັດໄດ້ຈ່ຳຍມນຄ່ຳເວນຄນແລ້ວສັນຍຳຕ້ອງສິີ້ນສດລົງແລະຈະຕ້ອງບໍ່ມີປະໂຫຍດອື່ນໃດກ່ຽວຂ້ອງອີກພຳຍ
ໃຕ້ສັນຍຳ.

12.

ເງ ອ
ື່ ນໄຂສັນຍຳຂຳດອຳຍ
ສັນຍຳຈະຂຳດອຳຍຖ້ຳຫຳກວ່ຳຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຕ້ອງຈ່ຳຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່ຳຍພຳຍຫັງຄົບກຳນົດໄລຍະຜ່ອນຜັນ.
ວັນທີື່

ສັນຍຳຂຳດອຳຍແມ່ນວັນຄົບກຳນົດຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຄ້ຳງຈ່ຳຍແລະບໍ່ແມ່ນມີ້ສິີ້ນສດໄລຍະຜ່ອນ

ຜັນ.
ເມື່ອສັນຍຳຂຳດອຳຍ,

ຜົນປະໂຫຍດດ້ຳນປະກັນໄພທັງໝົດທີື່ມີຢູ່ນນ
ັີ້ ຈະສິນ
ີ້ ສດແລະສັນຍຳຈະໄດ້ຮັບສະຖຳນະຂຳດ

ອຳຍ.
ເມື່ອສັນຍຳຂຳດອຳຍ, ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳມີທຳງເລອກດັັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ີ້
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(i)

ຟືັ້ນສັນຍຳພຳຍໃນຊຳວສີື່(24)ເດອນນັບແຕ່ມີ້ຂຳດອຳຍໂດຍກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ຈ່ຳຍພ້ອມດ້ວຍດອກເບັີ້ຍ,ຖ້ຳມີ.
ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຕ້ອງປະຕິບັດຕຳມເງ ື່ອນໄຂຂອງກຳນພິຈຳລະນຳເພື່ອຂຮັບກຳນປະກັນໄພຊີ
ວິດທີື່ກຳນົດໄວ້.

(ii)

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຈະມີທຳງເລອກໃນກຳນເວນຄນສັນຍຳແລະໄດ້ຮັບມນຄ່ຳເວນຄນທີື່ສຳມຳດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນມີ້
ທີື່ສັນຍຳຂຳດອຳຍ.

13. ກຳນຟືນ
ັ້ ສັນຍຳປະກັນໄພ
ກລະນີສັນຍຳຂອງທ່ຳນຫຳກໄດ້ຮັບສະຖຳນະຂຳດອຳຍຕຳມມຳດຕຳ 12 ທ່ຳນສຳມຳດສະເໜີຂຟືັ້ນສັນຍຳ ພຳຍໃນຊຳວສີື່
(24)ເດອນນັບແຕ່ມີ້ຂຳດອຳຍເປັນຕົນ
ີ້ ໄປແຕ່ຊ້ຳສດບໍ່ໃຫ້ເກີນມີ້ຄບ
ົ ອຳຍສັນຍຳ. ກຳນຟືນ
ັ້ ສັນຍຳຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ດັັ່ງຕໍ່ໄປນີ:ີ້
(i) ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຕ້ອງບໍ່ມີອຳຍຫົກສິບ (60)ປີໃນເວລຳຟືັ້ນສັນຍຳ;
(ii) ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຄ້ຳງຈ່ຳຍທັງໝົດລວມທັງຄ່ຳທຳນຽມແຜນປະກັນຂັີ້ນຕົີ້ນ, ຄ່ຳທຳນຽມແຜນປະກັນເພີື່ມເຕີມ,
ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພເພີື່ມເຕີມຊື່ງອຳດຈະຂນ
ີ້ ກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍຳ
ຂອງທ່ຳນນັບແຕ່ຄ່ຳທຳນຽມກຳນເລີື່ມຕົີ້ນແລະຄ່ຳທຳນຽມອື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳກອນ (ຖ້ຳມີ); ຫ ມນຄ່ຳກຳນຟືັ້ນ
ສັນຍຳຕຳມທີື່ບລິສັດກຳນົດໃນເວລຳເຮັດກຳນຟືັ້ນສັນຍຳ; ບວກຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຕ້ອງຈ່ຳຍໄລຍະຖັດໄປ. ຄ່ຳ
ທຳນຽມປະກັນໄພທີື່ຕ້ອງຈ່ຳຍໄລຍະຖັດໄປຕ້ອງເທົັ່ຳກັບ:
-

ສຳມ (3)ເດອນຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພສຳລັບກຳນຊຳລະເປັນເດອນ; ຫ

-

ຫົກ (6) ເດອນຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພສຳລັບກຳນຊຳລະເປັນເຄິງື່ ປີ;

-

ໜງື່ (1) ປີຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພສຳລັບກຳນຊຳລະເປັນປີ.

(iii) ກຳນຟືນ
ັ້ ສັນຍຳຕ້ອງປະຕິບດ
ັ ຕຳມເງ ື່ອນໄຂຂອງກຳນພິຈຳລະນຳຂຮັບປະກັນໄພຊີວິດທີື່ກຳນົດໄວ້.
ກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳບໍ່ຟືັ້ນສັນຍຳພຳຍໃນຊຳວສີື່(24)ເດອນຕິດຕກ
ໍ່ ັນ

ນັບແຕ່ມີ້ສັນຍຳຂຳດອຳຍ

ຫ

ກ່ອນມີ້

ສິີ້ນສດ ສັນຍຳໃຫ້ຖເອົຳມີ້ທີື່ເກີດຂີ້ນກ່ອນ,ກລະນີດງັັ່ ກ່ຳວບລິສັດຈະຍົກເລີກສັນຍຳ ແລະ ຈ່ຳຍມນ ຄ່ຳ
ເວນ ຄນທີສ
ື່ ຳມຳດໄດ້ຮັບ ໃນມສັນຍຳຂຳດອຳຍ.

14.

ກຳນຈ່ຳຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພ

14.1. ບລິສັດແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນກຳນຈ່ຳຍເງິນທົດແທນປະກັນໄພພຳຍໃຕ້ສັນຍຳໃຫ້ແກ່ຜ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຕຳມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂສະບັບນີ,ີ້ ພຳຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂທີື່ວ່ຳພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳໄດ້ຮັບຫັກຖຳນ ຕຳມທີື່ກຳນົດ ແລະ
ໜ້ຳເພິື່ງພໃຈ. ເອກະສຳນຕໍ່ໄປນີີ້ແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບກຳນປະເມີນໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນທົດແທນປະກັນໄພ:
(i) ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນທົດແທນປະກັນໄພທີື່ມີກຳນປະກອບຂໍ້ມນໃສ່ຢູ່ຳງຄົບຖ້ວນຕຳມມຳດຕະຖຳນກຳນ ຮ້ອງ
ຂເງິນທົດແທນປະກັນໄພທີື່ບລິສດ
ັ ກຳນົດ;
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(ii) ໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ຕົນ
ີ້ ສະບັບແລະໃບຢືນຢັນກຳນດັດແກ້, ຖ້ຳມີ;
(iii) ຫັກຖຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິດຂອງຜ້ຂເງິນທົດແທນປະກັນໄພ; ແລະ
(iv) ເອກະສຳນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເປັນຕົນ
ີ້ ໃບຢັັ້ງຢືນກຳນເສຍຊີວິດ,ໃບຢັັ້ງຢືນກຳນເສຍອົງຄະໂດຍສິີ້ນເຊີງ ແລະ ຖຳ
ວອນ, ຫັກຖຳນກ່ຽວກັບອປະຕິເຫດ ແລະ ກຳນຢັັ້ງຢືນອື່ນໆທີື່ອົງກຳນຈັດຕັງີ້ ກ່ຽວຂ້ອງອອກໃຫ້ ຊື່ງຜ້ຂເງິນທົດ
ແທນປະກັນໄພຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ; ແລະ
(v) ຂໍ້ເທັດຈິງແລະຫເອກະສຳນອື່ນໆ ຊື່ງພວກຂ້ຳພະເຈົີ້ຳຖວ່ຳມີຄວຳມສຳຄັນ ຕກ
ໍ່ ຳນປະເມີນໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນ ທົດແທນ
ປະກັນໄພ ຊື່ງຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍຕ້ອງແມ່ນຜ້ຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພເປັນຜຮ
້ ັບຜິດຊອບ.
14.2. ກຳນົດເວລຳສຳລັບກຳນຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພພຳຍໃຕ້ສັນຍຳຕ້ອງມີດັັ່ງນີ:ີ້
(i) ສິບສອງ (12)ເດອນພຳຍຫັງກຳນເສຍຊີວິດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວິດຫ
(ii) ສິບສອງ (12) ເດອນນັບແຕ່ມີ້ອອກໃບປະເມີນຜົນຢັັ້ງຢືນໂດຍຂະແໜງສຳທຳລະນະສກກ່ຽວກັບກຳນເສຍອົງຄະ
ໂດຍສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ.
ບລິສດ
ັ ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກຳນປະເມີນຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພພຳຍໃນສຳມສິບ (30) ວັນລັດຖະກຳນຫັງ
ຈຳກມີ້ເຂົີ້ຳເລກທີໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພ.
14.3.

ກຳນຊົດເຊີຍຄ່ຳປະກັນໄພຕ້ອງດຳເນີນຕຳມລຳດັບແຕ່ສງຫຳຕໍ່ຳດັງັ່ ນີ:ີ້

(i) ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳປະກັນໄພ; ຫ
(ii) ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ມີຜົນທຳງກົດໝຳຍພຳຍໃຕ້ສັນຍຳຂອງທ່ຳນ; ຫ
(iii) ຜ້ສບທອດທີື່ຖກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍຂອງເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ

15.

ກຳນແກ້ໄຂຂໍ້ຂດ
ັ ແຍ່ງ
ທກຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບສັນຍຳປະກັນໄພທີື່ເກີດຂີ້ນກລະນີບໍ່ສຳມຳດແກ້ໄຂດ້ວຍກຳນປະນິປະນອມລະຫວ່ຳງຄ່ຮ່ວມ
ສັນຍຳຄ່ຮ່ວມສັນຍຳຝູ່ຳຍໃດຝູ່ຳຍໜງື່ ຕ້ອງຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສຳນບ່ອນທີື່ສຳນັກງຳນໃຫຍ່ຂອງບລິສັດຕັງີ້ ຢູ່ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ
ຕຳມລະບຽບກົດໝຳຍ. ຄ່ຳທຳນຽມສຳນຕ້ອງແມ່ນຝູ່ຳຍທີື່ບໍ່ຊະນະຄະດີເປັນຜ້ຮັບຜິດຊອບ. ກຳນົດເວລຳສຳລັບກຳນ
ຮ້ອງຟ້ອງຕ້ອງຢູ່ພຳຍໃນສາມສິບຫົກ (36) ເດອນນັບແຕ່ມີ້ເກີດມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງ.

16. ກຳນຍົກເລີກສັນຍຳ
ສັນຍຳຈະຖກຍົກເລີກທັນທີໃນກລະນີດງັັ່ ຕໍ່ໄປນີີ້:
i.

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳລະເມີດເງ ື່ອນໄຂຂອງສັນຍຳ; ຫ

ii.

ສັນຍຳຖກເວນຄນຕຳມມຳດຕຳ 11; ຫລ

PLAL-T&C- PRUlife Protect-V1.3/2017

Page 9 of 14

iii.

ສັນຍຳບໍ່ໄດ້ຟືັ້ນຄນພຳຍໃນ ຊຳວສີື່ (24) ເດອນ ຂອງສະຖຳນະກຳນຂຳດອຳຍຂອງສັນຍຳ

iv.

ແຜນຂັີ້ນຕົີ້ນຖກຍົກເລີກ; ຫ

v.

ສະຖຳນະກຳນອນ
ື່ ໆຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍປະກັນໄພ.

17. ຜົນປະໂຫຍດ
17.1. ກຳນຊົດເຊີຍກຳນປະກັນກຳນເສຍຊີວດ
ິ /ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງແລະຖຳວອນ (TPD)
A

ອີງຕຳມມຳດຕຳ 18, ໃນກລະນີກຳນເສຍຊີວິດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ ຫ

ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວດ
ິ
ໄດ້ຮັບກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນຊື່ງບໍ່ເກີດຈຳກອປະຕິເຫດໃນຂະນະທີື່ສັນຍຳຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່
ບລິສັດຈະຈ່ຳຍວົງເງິນຊົດເຊີຍ ປະກັນໄພ ໃຫ້ແກ່ຜ້ຮ້ອງຂເອົຳເງິນຊົດເຊີຍກຳນປະກັນໄພ:
(i)

ວົງເງິນຊົດເຊຍປະກັນໄພແມ່ນ 200% ຂອງ ຄ່າທານຽມທັງໝົດທໄື່ ດ້ຈ່າຍຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ (ຖ້າ
ຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 18 ຫາ 39 ປີ) ຫຼ 150% ຂອງ ຄ່າທານຽມທັງໝົດທໄື່ ດ້
ຈ່າຍຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ (ຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 40 ຫາ 50 ປີ),
ແລະຜົນປະໂຫຍດຢູ່ຳງອື່ນ (ຖ້ຳມີ) ດັງັ່ ທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວິດ ຫ ໃບ
ຢືນຢັນກຳນດັດແກ້ຫ້ຳສດ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(ii) ໜີີ້ສນ
ິ ທີື່ຍັງຄ້ຳງບລິສັດ, ຖ້ຳມີ.
B ອີງຕຳມມຳມດຕຳ 18, ໃນກລະນີກຳນເສຍຊີວິດ ຫ ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງຫຖຳວອນ
ອັນເນື່ອງມຳຈຳກອປະຕິເຫດບລິສັດຈະຈ່ຳຍວົງເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຜ້ຮ້ອງຂເອົຳເງິນຊົດເຊີຍ
ປະກັນໄພ:
(i)

ວົງເງິນປະກັນໄພແມ່ນ 400%ຂອງຄ່າທານຽມທັງໝົດທື່ໄດ້ຈ່າຍຕະຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ (ຖ້າຫາກວ່າ
ຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 18 ຫາ 39 ປີ) ຫຼ 300% ຂອງ ຄ່າທານຽມທັງໝົດທໄື່ ດ້ຈ່າຍຕະ
ຫຼອດໄລຍະອາຍຸຂອງສັນຍາ (ຖ້າຫາກວ່າຜູໄ້ ດ້ຮັບການປະກັນໄພຊວິດ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 40 ຫາ 50 ປີ), ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຢູ່ຳງອື່ນ(ຖ້ຳມີ) ຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັງັ້ ຢືນກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ຫໃບຢືນຢັນກຳນ
ດັດແກ້ຫ້ຳສດ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(ii) ໜີີ້ສນ
ິ ທີື່ຍັງຄ້ຳງບລິສັດ,ຖ້ຳມີ.

ສັນຍຳຈະຕ້ອງຖກຍົກເລີກດ້ວຍກຳນຊົດເຊີຍປະກັນໄພດັງັ່ ກ່ຳວ.

17.2 ກຳນຊົດເຊີຍເມອ
ື່ ຄົບກຳນົດສັນຍຳ
ກລະນີແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ຫຳກຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນມີ້ຄົບກຳນົດ, ບລິສັດຈະຈ່ຳຍຊົດເຊີຍໃຫ້ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ:
(i)

ເງິນຊົດເຊີຍກຳນປະກັນໄພທີື່ຄົບກຳນົດກຳນປະກັນແບບເປັນກ້ອນເທື່ອດຽວ
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ຫັງຈຳກມີ້ຄົບກຳນົດແລະຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນໃບຢັັ້ງຢືນກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ; ລົບໃຫ້
(ii) ໜີີ້ສນ
ິ ທີື່ຍັງຄ້ຳງບລິສັດ,ຖ້ຳມີ.

18. ກຳນຍົກເວັນ
ີ້
18.1.ກຳນຍົກເວັນ
ີ້ ໃນກຳນຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພຈຳກກຳນເສຍຊີວດ
ິ /ກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນ
ບລິສັດມີສິດປະຕິເສດໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍຈຳກກຳນເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນ
ທັງໝົດທີື່ບໍ່ເກີດຈຳກອບັດຕິເຫດດັັ່ງທໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາທ 17.1 A ,ຖ້ຳກຳນເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະ
ແບບສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດເກີດຈຳກສິື່ງຕໍ່ໄປນີີ້ບໍ່ວ່ຳທຳງກົງຫທຳງອ້ອມ:
(i)

ກຳນຂ້ຳໂຕຕຳຍຫກຳນພະຍຳຍຳມຂ້ຳໂຕຕຳຍ,

ກຳນທຳຮ້ຳຍຕົນເອງໂດຍບຈ
ໍ່ ຳແນກວ່ຳມີສຂະພຳບຈິດທີື່ດີຫບ,ໍ່

ພຳຍໃນສອງ(2) ປີພຳຍຫັງມີ້ສັນຍຳ ມີຜົນສັກສິດຫມີ້ກຳນຟືັ້ນສັນຍຳມີຜົນສັກສິດຊື່ງຖເອົຳມີ້ທີື່ເກີດຂີ້ນນຳຫັງ;
ຫ
(ii) ມີເຊີ້ອ HIVແລະຫກຳນເຈັບປູ່ວຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ HIVລວມທັງ ກຳນຕິດເຊີ້ອໂລກເອດສ໌ (AIDS) ແລະຫພະ
ຍຳດແຊກຊ້ອນທີື່ຕຳມມຳຈຳກພະຍຳດດັັ່ງກ່ຳວ; ຫ
(iii) ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ,ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ ຫ ຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດກະທຳ ຫ ພະຍຳຍຳມກະທຳຜິດທຳງອຳ
ຍຳ;ຫ
(iii) ກຳນເສບຢຳເສບຕິດຫຢຳກະຕ້ນຫດື່ມເຫົີ້ຳຂັີ້ນຮນແຮງຫຜົນສະທ້ອນຂອງສິື່ງດັັ່ງກ່ຳວ.
ກ່ຽວກັບກລະນີເຫົັ່ຳນີີ້ເມື່ອບລິສັດປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍກຳນປະກັນໄພຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳ
18.1ບລິສັດຈະຈ່ຳຍຈຳນວນທີື່ເທົັ່ຳກັບ:
(i)

ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ທັງໝົດທີື່ບລິສັດໄດ້ຮັບ; ບວກກັບ

(ii) ຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພແຜນເພີື່ມເຕີມທັງໝົດທີື່ບລິສດ
ັ ໄດ້ຮັບ, ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້
(iii) ຄ່ຳກວດສຂະພຳບທີື່ເກີດຂີ້ນ; ລົບໃຫ້
(iv) ໜີີ້ສນ
ິ ທີື່ຍັງຄ້ຳງບລິສັດ,ຖ້ຳມີ.

18.2. ກຳນຍົກເວັນ
ີ້ ໃນກຳນເສຍຊີວດ
ິ /ກຳນເສຍອົງຄະໂດຍສິນ
ີ້ ເຊີງຫຖຳວອນຈຳກອບັດຕິເຫດ
ກຳນຍົກເວັີ້ນທັງໝົດຕຳມທີື່ລະບໄວ້ໃນມຳດຕຳ18.1 ຍັງນຳໃຊ້ໄດ້ກັບໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍ ປະກັນໄພກຳນ
ເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະໂດຍສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນເນື່ອງມຳຈຳກອປະຕິເຫດ ດັັ່ງທໄື່ ດ້ການົດໄວ້ໃນມາດຕາທ
17.1 B. ນອກຈຳກນັນ
ີ້ , ບລິສັດຍັງມີສິດ ປະຕິເສດໃບຄຳຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພສຳລັບກຳນເສຍຊີ
ວິດຫເສຍອົງຄະແບບສິີ້ນເຊີງ ແລະ ຖຳວອນຈຳກ ອບັນຕິເຫດ,ກຳນເສຍຊີວິດຫເສຍອົງຄະແບບສິນ
ີ້ ເຊີງແລະຖຳ
ວອນຈຳກອບັດຕິເຫດຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດທີເື່ ກີດຈຳກສິື່ງຕໍ່ໄປນີີ້ບໍ່ວ່ຳຈະທຳງກົງຫທຳງອ້ອມ:
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(i) ກຳນເຂົີ້ຳຮ່ວມກິດຈະກຳກິລຳທີື່ເປັນອັນຕະລຳຍເປັນຕົີ້ນກິລຳດຳນໍ້ຳ, ປີນພ, ໂດດຈ້ອງຫກຳນແຂ່ງຂັນທີື່ໃຊ້ຄວຳມ
ໄວສງຫກິດຈະກຳດ້ຳນກິລຳທີື່ເປັນອຳຊີບ; ຫ
(ii) ກຳນເຂົີ້ຳຮ່ວມກິດຈະກຳດ້ຳນກຳນບິນຍົກເວັີ້ນຜ້ໂດຍສຳນທີື່ເສຍຄ່ຳໂດຍສຳນຂອງກຳນບິນທີື່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫຳຍ
ເຄື່ອງ, ເຮອບິນທີື່ມີຕຳຕະລຳງບິນຫທີື່ຂີ້ນທະບຽນທຳງທລະກິດ; ຫ
(iii) ກຳນເສບຢຳຫສິື່ງກະຕນ
້ , ກຳນດມ
ື່ ເຫົີ້ຳຂັີ້ນຮນແຮງ ຫ ກຳນຂັບຂີື່ຍຳນພຳຫະນະໃນຂະນະທີື່ມີທຳດເຫົີ້ຳໃນຮ່ຳງ
ກຳຍຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝຳຍທີື່ມີຜົນຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ຢູ່; ຫລ
(iv)

ສົງຄຳມຫກຳນກະທຳທີື່ຮນແຮງເປັນຕົີ້ນກຳນຮກຮຳນ, ກຳນກະທຳຂອງຕ່ຳງປະເທດ, ກຳນກະທຳຂອງສັດ

ຕ (ໂດຍບໍ່ຈຳແນກວ່ຳມີກຳນປະກຳດສົງຄຳມຫບໍ່ກໍ່ຕຳມ), ສົງຄຳມກຳງເມອງ, ກຳນຈຳລະຈົນ, ກຳນປະຕິວດ
ັ ,
ກຳນກໍ່ຄວຳມຫວ້ນວຳຍ, ກຳນແຊກແຊງກຳລັງທະຫຳນຫກຳນຍດອຳນຳດ; ຫລ
(v) ກຳນຖພຳ, ກຳນເກີດລກຫພຳວະແຊກຊ້ອນ; ຫລ
(vi) ພະຍຳດຫກຳນຕິດເຊີ້ອພະຍຳດຈຳກແມ່ທ້ອງຫແມງໄມ້/ແມງໄມ້ກັດຕອດເປັນຕົີ້ນຍງກັດ.

ຖ້ຳວ່ຳກຳນຮ້ອງຂເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພສຳລັບກຳນເສຍຊີວິດຫກຳນເສຍອົງຄະໂດຍສິີ້ນເຊີງແລະຖຳວອນທັງໝົດ
ທີເື່ ກີດມຳຈຳກອປະຕິເຫດຫຳກຖກປະຕິເສດຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳ 18.2 ແຕ່ວ່ຳກຳນຮ້ອງຂເງິນຊົດ
ເຊີຍຫຳກບໍ່ໄດ້ຖກປະຕິເສດພຳຍໃຕ້ມຳດຕຳຍ່ອຍ18.1ບລິສດ
ັ ຈະຈ່ຳຍເງິນຊົດເຊີຍປະກັນໄພໃນຈຳນວນເທົັ່ຳ
ກັບ:
(i)

ວົງເງິນປະກັນໄພຕຳມທີື່ຖກລະບໄວ້ໃນໃບຢັງັ້ ຢືນກຳນປະກັນໄພຊີວິດຫໃບຢືນຢັນກຳນດັດແກ້ຫ້ຳສ
ດ,ຖ້ຳມີ; ລົບໃຫ້

(ii) ໜີີ້ສນ
ິ ທີື່ຍັງຄ້ຳງບລິສັດ,ຖ້ຳມີ.

19. ກຳນດັດແກ້ສນ
ັ ຍຳ
19.1. ໃນກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳບໍ່ແມ່ນຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ແລະ ກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີື່
ສັນຍຳຍັງມີຜົນສັກສິດຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວດ
ິ ຈະມີທຳງເລອກໃນກຳນລະບຊື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຄົນໃໝ່. ກລະ
ນີຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຫຳກບໍ່ປະຕິບດ
ັ ,ສັນຍຳແມ່ນຈະຖກຍົກເລີກແລະມນຄ່ຳເວນຄນທີື່ມີຢູ່ແມ່ນຈະ
ໄດ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜ້ທີື່ມີສິດໄດ້ຮັບຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳ 14.3.
ກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຫຳກແມ່ນອົງກຳນຈັດຕັງີ້ ແລະອົງກຳນຈັດຕັີ້ງດັັ່ງກ່ຳວຖກຍບ, ລົີ້ມລະລຳຍ ຫ ຢດເຄື່ອນ
ໄຫວວຽກງຳນແບບຖຳວອນຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຈະມີທຳງເລອກໃນກຳນລະບຊື່ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຄົນ
ໃໝ່. ກລະນີສັນຍຳຫຳກບໍ່ຖກມອບໃຫ້ແກ່ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ, ສັນຍຳແມ່ນຈະຖກຍົກເລີກແລະມນ
ຄ່ຳເວນຄນທີື່ມີຢູ່ແມ່ນຈະໄດ້ຊດ
ົ ເຊີຍໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນທີື່ມີສິດຕຳມທີື່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳຍ່ອຍ 14.3.
19.2. ໃນຂະນະທີື່ສັນຍຳຍັງມີຜົນສັກສິດຢູ່ນັີ້ນເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳມີສິດປູ່ຽນແປງຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕຳມສັນຍຳ. ເຈົີ້ຳ
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ຂອງສັນຍຳຕ້ອງແຈ້ງເປັນລຳຍລັກອັກສອນຕໍ່ບລິສັດໂດຍລະບກຳນປູ່ຽນແປງຜ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍມີ
ກຳນຍິນຍອມຈຳກຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ. ເງ ື່ອນໄຂທີື່ໄດ້ຮັບກຳນປັບປງນັີ້ນ ຈະມີຜົນສັກສິດພຳຍຫັງບ
ລິສັດອອກໃບຮັບຮອງກ່ຽວກັບກຳນດັດແກ້ ແລະ ລະບເປັນສ່ວນໜງື່ ຂອງສັນຍຳແບບເປັນທຳງກຳນ ແລະ ຖກ
ຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ.
19.3.

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ບລິສດ
ັ ແບບເປັນລຳຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບກຳນປູ່ຽນແປງທີື່ຢູ່ອຳໄສຂອງຜ້ໄດ້ຮັບ
ກຳນປະກັນໄພຊີວິດ. ກລະນີຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດຫຳກບດ
ໍ່ ຳລົງຊີວດ
ິ ຢູ່ ສປປ ລຳວແລ້ວ, ບລິສັດ ສຳ
ມຳດສບຕໍ່ສັນຍຳດ້ວຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດທີື່ມີຢູ່ຫເພີື່ມຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດເພື່ອສບຕສ
ໍ່ ັນ
ຍຳ,ໂດຍປະຕິບດ
ັ ຕຳມຄຳແນະນຳໃນກຳນເອົຳປະກັນໄພຂອງບລິສັດທີື່ມີຢູ່ໃນເວລຳນັນ
ີ້ ຫລຍົກເລີກສັນຍຳຊື່ງ
ມນ ຄ່ຳເວນຄນແມ່ນຈະໄດ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ພຳກສ່ວນທີື່ມີສິດຕຳມທີື່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມຳດຕຳຍ່ອຍ 14.3.

19.4 ກລະນີເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳ ຫ ຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດປູ່ຽນບັດປະຈຳຕົວ/ໜັງສຜ່ຳນແດນ/ເອກະສຳນອື່ນທີື່
ຖກນຳໃຊ້ສຳລັບກຳນຊສ
ີ້ ັນຍຳປະກັນໄພຕໍ່ກລະນີນີີ້ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລຳຍລັກອັກສອນຕໍ່ບລິສັດ
ໂດຍ ລະບຢູ່ຳງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບກຳນປູ່ຽນແປງຢູ່ໃນບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສພ່ຳນແດນ ຫລ ຫນັງສຢັັ້ງຢືນໃດໜື່ງ.
ເງ ື່ອນໄຂທີື່ຖກປັບປງຈະມີຜົນສັກສິດພຳຍຫັງບລິສັດມີກຳນຮັບຮອງແບບເປັນລຳຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບກຳນ
ດັດແກ້ ແລະ ກຳນົດເປັນສ່ວນໜງື່ ຂອງສັນຍຳແບບເປັນທຳງກຳນແລະຖກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ.
19.5 ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳມີສິດດັດແກ້ສິື່ງອນ
ື່ ໆດັັ່ງລ່ມນີ:ີ້
(i) ກຳນປູ່ຽນກຳນົດເວລຳຊຳລະຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດໃນລະຫວ່ຳງອຳຍຂອງສັນຍຳ; ໄລຍະກຳນ
ຈ່ຳຍຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພຂອງທ່ຳນສຳມຳດປູ່ຽນໄດ້ ໂດຍກຳນສົັ່ງໜັງສຄຳຮ້ອງຫຳພວກເຮົຳກ່ອນ 30 ວັນ
ກ່ອນວັນຄົບຮອບອຳຍສັນຍຳທກໆປີ. ເນື່ອງຈຳກວ່ຳ ໜັງສຄຳຮ້ອງຂອງທ່ຳນຈະມີຜົນໃນວັນທີສ
ື່ ັນຍຳຄົບ
ອຳຍປີນັີ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ສຳມຳດປູ່ຽນໄດ້ໃນມີ້ຕ່ຳງຈຳກນີ.ີ້
(ii) ກຳນຍົກເລີກກຳນປະກັນເພີື່ມເຕີມໃນລະຫວ່ຳງອຳຍຂອງສັນຍຳ.

ເຈົີ້ຳຂອງສັນຍຳຕ້ອງແຈ້ງແບບເປັນລຳຍລັກອັກສອນຕໍ່ບລິສັດໂດຍລະບກ່ຽວກັບສິື່ງທີື່ປູ່ຽນແປງ. ເງ ື່ອນໄຂທີື່ຖກ
ປັບປງຈະມີຜົນສັກສິດພຳຍຫັງບລິສັດອອກໜັງສຮັບຮອງກຳນດັດແກ້ແລະກຳນົດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງສັນຍຳແບບ
ເປັນທຳງກຳນແລະຖກຕ້ອງຕຳມກົດໝຳຍ.
20. ກຳນປູ່ຽນອຳຊີບຂອງຜໄ້ ດ້ຮບ
ັ ກຳນປະກັນໄພຊີວດ
ິ
ໃນກລະນີມີກຳນປູ່ຽນອຳຊີບຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນໄພຊີວິດ, ເຈົຳີ້ ຂອງສັນຍຳຕ້ອງແຈ້ງຕໍ່ບລິສັດ ພຳຍໃນສຳມສິບ
(30)ວັນນັບແຕ່ມີ້ເກີດກຳນປູ່ຽນແປງ;ຖ້ຳບໍ່ດັັ່ງນັນ
ີ້ ບລິສັດສຳມຳດປະຕິເສດກຳນຊົດເຊີຍຄ່ຳປະກັນໄພເວລຳເຫດກຳນ
ກ່ຽວກັບກຳນປະກັນເກີດຂີ້ນ. ພຳຍໃນສຳມສິບ (30) ວັນນັບແຕ່ມີ້ໄດ້ຮັບເອກະສຳນທີື່ຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບກຳນປູ່ຽນ
ອຳຊີບຂອງຜ້ໄດ້ຮັບກຳນປະກັນຊີວິດບລິສັດ

ສຳມຳດຕັດສິນໃຈວ່ຳຈະສບຕໍ່ກຳນຄ້ມຄອງກຳນປະກັນດ້ວຍຄ່ຳທຳ

ນຽມປະກັນໄພທັງໝົດແບບບໍ່ປູ່ຽນແປງ, ປູ່ຽນແປງຄ່ຳທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດຫໂດຍກຳນຍົກເວັີ້ນພິເສດ, ຫລ
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ຍົກເລີກສັນຍຳຊື່ງວ່ຳ ພວກເຮົຳຈະຈ່ຳຍມນຄ່ຳເວນຄນທີື່ມີຢູ່ໃນເວລຳນັີ້ນ.
ມຳດຕຳນີີ້ສຳມຳດນຳໃຊ້ກັບກຳນປະກັນແຜນຂັີ້ນຕົນ
ີ້ ແລະກຳນປະກັນເພີື່ມເຕີມທັງໝົດເວັີ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ມີຂກ
ໍ້ ຳນົດໄວ້
ໃນຂໍ້ກຳນົດແລະເງ ື່ອນໄຂຂອງແຜນເພີື່ມເຕີມ.
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