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 ពាក្យស្នើរ  ្ ុំទាមទារ្ុំណងការ្ម្រាក្សេទ្យ 
CLAIM FORM FOR HOSPITALIZATION ALLOWANCE (HA)    *ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច់ / Mandatory fields 
លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង / Policy Number*:  

 
កូដទីប្បឹកាផែន្យការជីវតិ/  LP Code*  _________/____________    ល ម្ ោះទីប្បឹកាផែន្យការជីវតិ/  LP Name*: ____________________________________  

លេខទូរស័ព្ទចេ័តរបស់ទីប្បឹកាផែន្យការជីវតិ/  LP Mobile No.*: ___________________________________________ 

A- ព្័ត៌មាន្យរបស់អ្នកប្តវូបាន្យធានា  / INFORMATION OF INSURED 

1. ល ម្ ោះអ្នកប្តូវបាន្យធានា / Name of  Insured*: _____________________ 
 2. a) លេទ / Gender*                ប្បុស/ Male               ស្សី/ Female       
     b) ថ្ងៃផខឆ្ន ាំកាំលណ្ើ ត/ Date of  Birth*:(dd/mm/yyyy):_____________________ 

3. លេខអ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ/េិខិតឆ្លងផដន្យ/សាំបុប្តកាំលណ្ើ ត  
    ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

 4. លេខទូរស័ព្ទចេ័ត (Mobile No)*: _____________________ 
 5. អាសយដ្ឋា ន្យអ្ុីមែល (Email Address): _____________________ 

6. អាសយដ្ឋា ន្យទាំនាក់ទាំន្យង (Correspondence Address)*: ែទោះលេខ (House No) ______ ែលូវ (Street) _________េូមិ (Village) ___________ ឃុាំ/សង្កា ត់ 
(Commune/Sangkat) _______________ស្សុក/ខណ្ឌ  (District/Khan) _____________លខតត/ប្កុង (Province/City) ____________ប្បលទស (Country) ____________ 

B- ព្័ត៌មាន្យរបស់អ្នកទាែទារសំណង / INFORMATION OF CLAIMANT 

1. អ្នកទាែទារសំណងន្យិងអ្នកប្តូវបាន្យធានាគឺជាមន្យុសសផតមាន ក់? 
    Claimant and Insured is the same person?*:  
 
                   បាទ្/ចា្/Yes                    សទ្/No 

2. ព័ត៌មាន្យអ្ាំព្ីគណ្ន្យីធនាគារបស់អ្នកទាែទារសំណងសាំរប់លធវើការទទួលសាំណ្ង/ 
Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*: 

a) ល ម្ ោះធនាគារ / Bank Name*: ________________ 
b) ល ម្ ោះមាា ស់គណ្ន្យី / Bank Account Owner Name*: ______________ 
c) លេខគណ្ន្យីធនាគារ / Bank account number*: __________________ 
ប្បលេទសាច់ប្បាក់គណ្ន្យី / Currency Type*: ___________________ 

3. ល ម្ ោះអ្នកទាែទារសំណង / Name of  

Claimant*:____________________ 
4. a) លេទ / Gender*          ប្បុស/ Male          ស្សី / Female       
b) ថ្ងៃផខឆ្ន ាំកាំលណ្ើ ត/ Date of  Birth*:(dd/mm/yyyy) ______________________ 

5. ទាំនាក់ទាំន្យងរវាងអ្នកទាមទារសាំណ្ងន្យិងអ្នកប្តូវបាន្យធានា / Relationship between Claimant and Insured*:______________________________________ 

6. លេខអ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ/េិខិតឆ្លងផដន្យ/សាំបុប្តកាំលណ្ើ ត 
ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

7. លេខទូរស័ព្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________ 
8. អាសយដ្ឋា ន្យអ្ុីមែល / Email Address: _____________________ 

9. អាសយដ្ឋា ន្យទាំនាក់ទាំន្យង/ Correspondence Address*: ែទោះលេខ/ House No: ______ ែលូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃុាំ/សង្កា ត់/ 
Commune/Sangkat: ________________ស្សុក/ខណ្ឌ / District/Khan: _____________លខតត/ប្កុង/ Province/City: ____________ប្បលទស/ Country: ____________ 

10. លតើអ្នកទាែទារសំណងជាប្បជាព្េរដាសហរដាអាលមរកិឬលទ? Does The Claimant is a US person(1)?*                      បាទ/ចាស                        លទ No    
(1) បុគគេអាលមរកិគឺជាអ្នកមាន្យសញ្ញា តិអាលមរកិ ឬក៏អ្នកផដេបាន្យមាន្យការទាក់ទងសហរដាអាលមរកិដូចជា ទីកផន្យលងកាំលណ្ើ តលៅសហរដាអាលមរកិ ឬ អាសយដ្ឋា ន្យលៅសហរដា
អាលមរកិ ឬ លេខធនាគារសហរដាអាលមរកិ ឬ លេខទូរស័ព្ទសហរដាអាលមរកិ ន្យិងលែសងៗលទៀត។   

A US Person is either a citizen of  the of  the United States of  America or could be someone with a US Indicia such as US place  of  birth, OR a US address, 

OR a US bank account, OR a US telephone number, and so on. 

C- ព្័ត៌មាន្យមែលទាក់ទងនិងការទាែទារសំណង /  INFORMATION RELATED TO HOSPITALIZATION 

លតើការសប្មាកកនុងមន្យទីលព្ទយឬ គ្លីនិកមួយណាផដេអ្នកកាំព្ុងទាមទារសាំណ្ង? Which part of HA are you claiming for? 

ការសប្មាកលព្ទយឬគ្លីនិក 
Hospitalizatin* 

ល ម្ ោះមន្យទីរលព្ទយ
គ្លីនិក/ Name of 
Hospital/ Clinic* 

ថ្ងៃចូេសាំរក/ 
Admission 
date* 

ថ្ងៃលចញ/ 
Discharge 
date* 

ចាំន្យួន្យយប់  
# Nights* 

មូេលហតុថ្ន្យលប្គាោះ
ថ្នន ក់/ Cause of 
accident* 

ថ្ងៃលប្គាោះថ្នន ក់/ 
Date of accident* 

អាសយដ្ឋា ន្យ/ Address* 

កនុងស្សុក/ Local*  
___________ 

 
___________ 

 
________ 

 
______ 

 
______________ 

 
______________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

លប្ៅប្បលទស/ 
Oversea* 

 
___________ 

 
__________ 

 
________ 

 
______ 

 
______________ 

 
______________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

សលគង្កគ ោះបនាទ ន្យ់/   
ICU/Emergency* 

 
___________ 

 
__________ 

 
________ 

 
______ 

 
______________ 

 
______________ 

____________________________________ 
____________________________________  
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D- ការអ្ោះអាងន្យិងការអ្ន្យុញ្ញា ត /  DECLARATION AND AUTHORIZATION 

 ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំលសនើសុាំន្យិងែតេ់សិទធិដេ់ លអ្ អាយ លអ្ (លខមបូឌា) ឡាយហវ៍ អ្ុិន្យសួលរន្យ ម.ក (“លអ្អាយលអ្”) លដើមបីែតេ់ប្បាក់អ្តថប្បលោជន្យ៍ន្យិងប្បាក់ប្តូវបាន្យបងវិេសងលដ្ឋយ 
លអ្អាយលអ្ លៅកនុងគណ្ន្យីធនាគាររបស់ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំតាមព្័ត៌មាន្យេមអិតថ្ន្យគណ្ន្យីធនាគារផដេែតេ់លអាយ។ 
I/We hereby request and authorize AIA (Cambodia) Life Insurance Plc (“AIA ”) to credit any benefit payouts and moneys refunded by AIA to the bank 
account details provided.   
ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ សូមអ្ោះអាងថ្ន រេ់ចលមលើយផដេបាន្យែតេ់គឺព្ិតប្បាកដ ន្យិងលព្ញលេញលដ្ឋយលោងតាមការដឹងឮ ន្យិងភាព្លជឿជាក់របស់ ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ។ 
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of  my/our knowledge and belief.  
ខ្ុាំ ដូចមាន្យចុោះហតថលេខាខាងលប្កាម យេ់ថ្នការលែ្ើទាំរង់លន្យោះ មិន្យបលងាើតកាតព្វកិចាឲ្យ លអ្ អាយ លអ្ (លខមបូឌា) ឡាយហវ៍ អ្ុិន្យសួលរន្យ ម.ក លនាោះលទ។ លអ្អាយលអ្ រកាសិទធិ
ប្គប់ោ៉ាងលៅកនុងការវាយតថ្មល ឬអ្ន្យុវតតសកមមភាព្សមស្សបមួយនាលព្េចាាំបាច់។ 
I undersigned, understand the delivery of this form is in no way an admission of AIA (Cambodia) Life Insurance Plc. AIA reser ves full rights for the 
appropriate evaluation or action where necessary. 

ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ ដូចមាន្យចុោះហតថលេខាខាងលប្កាម តលៅលន្យោះសូមអ្ន្យុញ្ញា តឱ្យអ្ងគភាព្ សាថ ប័ន្យ ឬ រូបវន័្យតបុគគេ ណាមួយ ផដេមាន្យឯកសារ ឬ ចាំលណ្ោះដឹងណាមួយ អ្ាំព្ីសុខ
ភាព្ ឬ ប្បវតតិសុខភាព្ ឬ ការព្ាបាេ ឬ ការផណ្នាាំ របស់អ្នកប្តូវបាន្យធានា ផដេធាល ប់មាន្យ ឬ អាចន្យឹងព្ិលប្គាោះបនាទ ប់មកលទៀត ឲ្យផចកចាយជូន្យ លអ្អាយលអ្ ឬ 
តាំណាងស្សបចាប់ ន្យូវព្័ត៌មាន្យទាាំងលនាោះ។ 
I/We, the undersigned(s) hereby irrevocably authorize any organization, institution, or individual that has any records or knowledge of insured health and 
medical history or treatment or advice and that has been or may hereafter be consulted to disclose to AIA or its representative such information. 
ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ យេ់ដឹង ន្យិងយេ់ប្ព្មថ្ន រេ់ព្័ត៌មាន្យផ្ទទ េ់ខលួន្យផដេ លអ្អាយលអ្ ប្បមូេបាន្យ ឬ កាន្យ់កាប់ (មិន្យថ្នមាន្យលៅកនុងពាកយលសនើសុាំលន្យោះ ឬ ទទួេបាន្យតាមរយៈ ណា
មួយ) អាចន្យឹងរកាទុក លប្បើប្បាស់ ន្យិងផចកចាយ លដ្ឋយ លអ្អាយលអ្ ចាំលពាោះរូបវន័្យតបុគគេ/សាថ ប័ន្យ ផដេទាក់ទង ន្យិងពាក់ព្័ន្យធជាមួយ លអ្អាយលអ្ ឬ ភាគីផដេបាន្យលប្ជើស
លរ ើសណាមួយ (លៅកនុង ឬ លប្ៅប្ព្ោះរជាណាចប្កកមពុជា រួមមាន្យប្កុមហ ុន្យធានារ៉ាប់រង ន្យិងប្កុមហ ុន្យអ្លងាតលេើការទាមទារសាំណ្ង ន្យិងសមាគម/សហព្័ន្យធថ្ន្យវសិ័យលន្យោះ) 
កនុងលគាេបាំណ្ងបញ្ជូ ន្យពាកយលសនើសុាំលន្យោះ ន្យិងែតេ់ជូន្យលសវាបន្យត ថ្ន្យែេិតែេហិរញ្ាវតថុ ន្យិងលសវាលន្យោះ ន្យិងលដើមបីទាក់ទងជាមួយខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ កនុងលគាេបាំណ្ងដផដេលន្យោះ។ 
ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ យេ់ថ្ន ខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ មាន្យសិទធិលមើេ ន្យិងលសនើសុាំផកផប្បរេ់ព្័ត៌មាន្យផ្ទទ េ់ខលួន្យផដេ អាអាយលអ្ កាន្យ់កាប់ លហើយផដេទាក់ទងន្យឹងខ្ុាំ/លយើងខ្ុាំ ។ 
I/We understand and agree that any personal information collected or held by AIA (whether contained in this application or otherwise  
obtained) may be held, used and disclosed by AIA to individuals/organization related to and associated with AIA or any selected third  

party (within or outside of Cambodia, including reinsurance and claims investigation companies and industry associations/ federations) for processing this 
claim and providing subsequent service for this and other financial products and service and to communicate with me/us for such purposes. I/We 
understand that I/We have a right to obtain access to and to request correction of any personal information held by AIA concerning me/us. 
 

 
 

 
ហតថលេខាអ្នកទាមទារសាំណ្ង / Signature of  Claimant *: ________________ 

ល ម្ ោះ / Name*:___________________________ 
កាេបរលិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ាំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: ________________________ 

 
ហតថលេខាទីប្បឹកាផែន្យការជីវតិ / Signature of  LP*: __________________ 
ល ម្ ោះ / Name*: ________________________ 
កាេបរលិចេទ(ថ្ងៃ/ផខ/ឆ្ន ាំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: _____________________ 


