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ពាក្យស្នើរ  ្ុំទាមទារ ុ្ំណងការបាត់បង់អវៈយវៈទាុំងស្្ងុនិងជាអចិន្ត្នៃយ៍ 
CLAIM FORM for TOTAL & PERMANENT DISMEMBERMENT (TPD)    *ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យបំពេញជាចំបាច/់  Mandatory Field 
សេខបណណ្នារ៉ាប់រង / Policy Number *  

  

កូ្ដទីប្បឹក្ាផែនការជីវតិ / LP Code*  _________/____________    ស ម្ ោះទីប្បឹក្ាផែនការជីវតិ/ LP Name*: ____________________________________  

សេខទូរ្័ព្ទចេ័តរប្់ទីប្បឹក្ាផែនការជីវតិ/ LP Mobile No.*: ___________________________________________ 

A- ព័្ត៌មានរប្់អនក្ប្តវូបានធានា / INFORMATION OF INSURED 

1. ស ម្ ោះអនក្ប្តូវបានធានា / Name of Insured*: _____________________ 
 2. a) សេទ / Gender*                ប្បុ្ / Male               ស្្/ី Female       
     b) ន្តងៃផខឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត/ Date of Birth*:(dd/mm/yyyy) ______________________ 

3. សេខអតៃ្ញ្ញា ណប័ណណ/េខិិតឆ្លងផដន/្ុំប ប្តក្ុំសណើ តរប្់អនក្ទាមទារ
្ុំណង 
    ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

 4. សេខទូរ្័ព្ទចេត័ (Mobile No)*: _____________________ 
 5. អា្យដ្ឋា នអ ីផមេ (Email Address): _____________________ 

6. អា្យដ្ឋា នទុំនាក់្ទុំនង (Correspondence Address)*: ែទោះសេខ (House No) ______ ែលូវ (Street) _________េូមិ (Village) ___________ ឃ ុំ/្ង្កា ត់ 
(Commune/Sangkat) ________________ស្្ុក្/ខណឌ  (District/Khan) _____________សខតៃ/ប្ក្ងុ (Province/City) ____________ប្បសទ្ (Country) ____________ 

B- ព័្ត៌មានរប្់អ្នកទាមទារសំណង / INFORMATION OF CLAIMANT 

1. អ្នកទាមទារសំណងនិងអនក្ប្តូវបានធានាគឺជាមន ្សផតមាន ក់្? 
    Claimant and Insured is the same person?*:  
 
                   បាទ/ចាស/Yes                    ទទ/No 

2. ព័ត៌មានអុំពី្គណនីធនាគារប្់អ្នកទាមទារសំណង្ុំរប់សធវើការទទួល្ុំណង/ 
Information related to Bank account of Claimant for AIA to Pay the Claim to*: 
a) ស ម្ ោះធនាគារ / Bank Name*: ________________ 
b) ស ម្ ោះមាា ្គ់ណនី / Bank Account Owner Name*: ______________ 
c) សេខគណនីធនាគារ / Bank account number*: __________________ 
d) ប្បសេទសាច់ប្បាក់្គណនី / Currency Type*: ___________________ 

3. ស ម្ ោះអ្នកទាមទារសំណង / Name of 

Claimant*:____________________ 
4. a) សេទ / Gender*          ប្បុ្/ Male          ស្្ ី/ Female       
b) ន្តងៃផខឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត/ Date of Birth*:(dd/mm/yyyy) ______________________ 

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

6. សេខអតៃ្ញ្ញា ណប័ណណ/េខិិតឆ្លងផដន/្ុំប ប្តក្ុំសណើ តរប្់អនក្ទាមទារ
្ុំណង 
ID / Passport / Birth Certificate No*: ______________________ 

7. សេខទូរ្ព័្ទចេ័ត / Mobile No *: _____________________ 
8. អា្យដ្ឋា នអ ីផមេ / Email Address: _____________________ 

9. អា្យដ្ឋា នទុំនាក់្ទុំនង/ Correspondence Address*: ែទោះសេខ/ House No: ______ ែលូវ/ Street: _________េូមិ/ Village: ___________ ឃ ុំ/្ង្កា ត់/ 
Commune/Sangkat: ________________ ស្្ុក្/ខណឌ / District/Khan: _____________ សខតៃ/ប្ក្ងុ/ Province/City: ____________ ប្បសទ្/ Country: ____________ 

10. ទ ើអ្នកទាមទារសំណងជាប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាទេរកិឬទទ? Does The Claimant is a US person(1)?*                      បាទ/ចាស                        ទទ No    

(1) ប គគេអាសមរកិ្គឺជាអនក្មាន្ញ្ញា តិអាសមរកិ្ ឬក៏្អនក្ផដេបានមានការទាក់្ទង្ហរដាអាសមរកិ្ដូចជា ទីក្ផនលងក្ុំសណើ តសៅ្ហរដាអាសមរកិ្ ឬ អា្យដ្ឋា នសៅ្ហរដាអាសមរ ិ
ក្ ឬ សេខធនាគារ្ហរដាអាសមរកិ្ ឬ សេខទូរ្ព័្ទ្ហរដាអាសមរកិ្ និងសែសងៗសទៀត។ 
(1) 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- ព័្ត៌មានដែលទាក់ទងការបាត់បង់អវៈយវៈទាុំងស្្ងុនិងជាអចិន្ត្នៃយ៍ / INFORMATION RELATED TO TPD 
1. ផែនក្ន្តនកាយ្មបទាផដេរបួ្ឬប្បសេទរបួ្ / Number of Parts of body injured or kind of injury*:  
ផេនក្/ Eye(s): ____                     ន្តដ/ Arm(s): ____                            សជើង/ Leg(s): ____                        សែសងៗ/ Other details:______________________________ 

2. a) សាា នភាព្ម ខរបរបចា បបនន/ The current exact duties after TPD*:  
___________________________________________________  
b) ចុំណូេប្បចុំផខ/ Current monthly income*: ____________________ 

3. a) ស ម្ ោះអាជីវក្មមឬ និសោជក្បចា បបនន/ Name of current business or employer*:   
        ______________________________________________ 
    b) អា្យដ្ឋា នអាជីវក្មម ឬ និសោជក្បចា បបនន/ Address of current business or  
employer* _____________________________________________ 

    c) សេខទូរ្ព័្ទចេត័អាជីវក្មមឬ និសោជក្បចា បបនន/ Phone No of current business or 
employer*: _____________________________________________ 

4. a) ម ខរបរម នសព្េពិ្ការភាព្/ Detail the exact duties before TPD*: 
____________________________________________________ 
b) ចុំណូេប្បចុំផខម នសព្េពិ្ការភាព្ / Monthly income before TPD*: 
_________________________________ 
 

 

 

5. a) ស ម្ ោះអាជីវក្មមឬ និសោជក្ម នសព្េពិ្ការភាព្/ Name of business or employer before 
TPD*: ____________________________________________ 
b) អា្យដ្ឋា នអាជីវក្មម ឬ និសោជក្ម នសព្េពិ្ការភាព្/ Address of business or employer 
before TPD*: ___________________________________________ 
c) សេខទូរ្ព័្ទចេ័តអាជីវក្មមឬ និសោជក្ម នសព្េពិ្ការភាព្/ Phone No before TPD*: 
_________________________________________ 

6. កាេបរសិចេទសធវើការច ងសប្កាយ (ប្ប្ិនសបើអនក្បចា បបននគាម នការង្ករ)? 
  The date of last working day (if you are not currently employed)*?: 
______________________________________________ 

7. កាេបរសិចេទចូេសធវើការវញិ (ប្ប្ិនសបើ “គាម ន” ្ូមបញ្ញា ក់្កាេបរសិចេទ សប្គាងនឹងប្តេប់
សៅសធវើការវញិ)/ Date you are returned to work (if “No”, please give expected date of 
return)*: _______________________________________________ 
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8. សតើអនក្បចា បបននប្តូវបានក្ុំណត់ឲ្យ/ Are you currently confined to*:  
សៅសេើផប្គ Bed-Ridden                                                    
ជិោះរសទោះ Wheel Chair Bound                                               
អាចសធវើចេនាបានសដ្ឋយមានជុំនួយ  Able to Movement with Aids   
អាចសធវើចេនាបានសដ្ឋយគាម នជុំនួយ Able to Movement without Aids   

D- ប្ប្ិនសបើពិ្ការភាព្បណ្តៃ េមក្ពី្សប្គាោះថ្នន ក់្ / IF TPD WAS DUE TO ACCIDENT 

1.  កាេបរសិចេទ និងសព្េន្តនសប្គាោះថ្នន ក់្ / Date and Time of Accident*. 
_________________________ 

2. a) សតើវាសក្ើតស ើងសៅក្ផនលង?/ Where did it happen?*: 
________________________________________________________ 
b) សតើវាសក្ើតស ើងសដ្ឋយរសបៀបណ្ត?/ How did it happen?*: 
______________________________ E- ប្ប្ិនសបើពិ្ការភាព្បណ្តៃ េមក្ពី្ជុំងឺ / IF TPD WAS DUE TO ILLNESS 

1. a) ជមៃឺផដេបណ្តៃ េសអាយមានពិ្ការភាព្ / The illness caused of TPD 
happen*? : ________________________________________________ 

    b) ពិ្ព្ណ៌នា្សងេបអុំពី្សរគ្ញ្ញា  / Describe the summary symptoms*: 
_______________________________________________________ 

2. a) កាេបរសិចេទសេចសចញសរគ្ញ្ញា  / Date symptoms started*: ______________ 

b) សរគ្ញ្ញា សនោះសេចសចញរយៈសព្េប៉ា នាម នផខ ម នសព្េអនក្ប្តូវបានធានាជួបពិ្សប្គាោះជា
សេើក្ទីមួយ / How many months had Insured been having these symptoms prior to the 
first consultation?*: ____________________________ 

3. ស ម្ ោះប្គូសព្ទយឬ មនទីរសព្ទយឬគលីនិក្ពិ្សប្គាោះដុំបូងអុំពី្ជុំងឺសនោះ/ The Name of 
doctor/ Hospital/ Clinic for the first consulted for this illness*: 
___________________ 

4. ដុំបូនាម នប្គូសព្ទយបនាទ ប់ពី្ការពិ្សប្គាោះដុំបូង/ Doctor comment after first  
consultation*: _________________________________________ 

5. ស ម្ ោះ និងអា្យដ្ឋា នប្គូសព្ទយប្បចុំរប្អ់នក្និងសវជាបណឌិ តដន្តទសទៀតផដេអនក្បានពិ្សប្គាោះអុំពី្ភាព្មិនប្បប្ក្តីណ្តមួយសៅក្ន ងក្ុំ  ង12ផខច ងសប្កាយ។ / Names and 
addresses of your regular doctors / Hospital/ clinic and any other doctors consulted for any other disorder in the last 12 months* 

ស ម្ ោះសវជាបណឌិ ត/មនទីរសព្ទយ/គលីនិក្
/Names of Doctors/Hospital/Clinic 

សហត ែេក្ន ងការពិ្សប្គាោះ/Reasons 
for Consultation 

          អា្យដ្ឋា នសវជាបណឌិ ត/មនទីរសព្ទយ/គលីនិក្ / Address of 
Doctors/Hospital/Clinic 

   
 

F-  ការអោះអាងនិងការអន ញ្ញា ត / DECLARATION AND AUTHORIZATION 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ្ូមអោះអាងថ្ន រេ់ចសមលើយផដេបានែៃេ់គឺពិ្តប្បាក្ដ និងសព្ញសេញសដ្ឋយសោងតាមការដឹងឮ និងភាព្សជឿជាក់្រប្់ខ្ ុំ។ 
I/We declare that the answers given are true and complete to the best of my/our knowledge and belief. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ដូចមានច ោះហតាសេខាខាងសប្កាម យេ់ថ្នការសែ្ើទុំរង់សនោះ មិនបសងាើតកាតព្វកិ្ចាឲ្យ សអ អាយ សអ (សខមបូឌា) ឡាយហវ ៍អ ិន្ួសរន ម.ក្ (តសៅសនោះប្តូវសៅថ្ន “សអអាយ
សអ”) ទទួេយក្ការទាមទាររប្់ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ សហើយការបង់ប្បាក់្ការទាមទារសនោះ មិនប្តូវបានចត់ទ ក្ថ្នជាការទទួេយក្ច ងសប្កាយរប្់ សអអាយសអស ើយ ចុំសពាោះការ
ទាមទារសនោះ និងរេ់ការទាមទារបផនាមផដេអាចសក្ើតស ើង សហើយ សអអាយសអ រក្ា្ិទធិប្គប់ោ៉ាងសៅក្ន ងការវាយតន្តមល ឬ អន វតៃអុំសព្ើដ៏្មស្្បមួយនាសព្េចុំបាច់។ 
I/We undersigned, understand the ac c ep tanc e  of this form is in no way an admission of AIA (Cambodia) Life Insurance PLC (“AIA”) liability of my/our 
claim and agree that payment of this claim shall not be construed as final admission of AIA liability of this and any further claims arising and AIA reserves 
full rights for the appropriate evaluation or action where necessary. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ដូចមានច ោះហតាសេខាខាងសប្កាម តសៅសនោះ្ូមអន ញ្ញា តអងគភាព្ សាា ប័ន ឬ រូបវន័ៃប គគេ ណ្តមួយ ផដេមានឯក្សារ ឬ ចុំសណោះដឹងណ្តមួយ អុំពី្្ ខភាព្ ឬ 
ប្បវតៃិ  ្ខភាព្ ឬ ការព្ាបាេ ឬ ការផណនាុំ រប្់ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ និងផដេធាល ប់មាន ឬ អាចនឹងពិ្សប្គាោះបនាទ ប់មក្សទៀត ឲ្យផចក្ចយជូន សអអាយសអ ឬ តុំណ្តងស្្បចាប់ នូវ
ព័្ត៌មានទាុំងសនាោះ។ 
I/We, the undersigned(s) hereby irrevocably authorize any organization, institution, or individual that has any records or knowledge of my/our health and 
medical history or treatment or advise and that has been or may hereafter be consulted to disclose to AIA or its representative such information. 

ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ យេ់ដឹង និងយេ់ប្ព្មថ្ន រេ់ព័្ត៌មានផ្ទទ េ់ខលួនផដេ សអ អាយ សអ ប្បមូេបាន ឬ កាន់កាប់ (មិនថ្នមានសៅក្ន ងពាក្យស ន្ើ  ្ុំសនោះ ឬ ទទួេបានតាមរយៈ ណ្ត
មួយ) អាចនឹងរក្ា សប្បើប្បា្់ និងផចក្ចយ សដ្ឋយ សអ អាយ សអ   ចុំសពាោះរូបវន័ៃប គគេ/សាា ប័ន ផដេទាក់្ទង និងពាក់្ព័្នធជាមួយ សអ អាយ សអ ឬ ភាគីផដេបានសប្ជើ្សរ ើ្
ណ្តមួយ (សៅក្ន ង ឬ សប្ៅប្ព្ោះរជាណ្តចប្ក្ក្មព ជា រួមមានប្ក្មុហ  នធានារ៉ាប់រង និងប្ក្ុមហ  នអសងាតសេើការទាមទារ ុ្ំណង និង្មាគម/្ហព័្នធន្តនវ ិ្ យ័សនោះ) ក្ន ងសគាេ
បុំណងបញ្ាូ នពាក្យស ន្ើ្  ុំសនោះ និងែៃេ់ជូនស្វាបនៃ ន្តនែេិតែេហិរញ្ាវតា  និងស្វាសនោះ និងសដើមបីទាក់្ទងជាមួយខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ក្ន ងសគាេបុំណងដផដេសនោះ។ 
ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ យេ់ថ្ន ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ មាន្ិទធិសមើេ និងស ន្ើ  ្ុំផក្ផប្បរេ់ព័្ត៌មានផ្ទទ េ់ខលួនផដេ សអ អាយ សអ កាន់កាប់ សហើយផដេទាក់្ទងនឹងខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ ។ 
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/ institution 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 the purpose of processing this application 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. 

ការអន ញ្ញា តសនោះប្តូវចងអនក្ ន្ង និងអនក្ចត់តាុំង និងប្តូវមាន  ្ព្េភាព្រហូត សបើសទាោះបីជាខ្ ុំទទួេមរណភាព្ ឬ បាត់បង់្មតាភាព្។ ចាប់ចមលងន្តនការអន ញ្ញា តសនោះ ប្តូវ
ចត់ទ ក្ថ្នមាន្ ព្េភាព្ និងយក្ជាការដូចចាប់សដើមផដរ សហើយអាចយក្មក្សប្បើប្បា្់សៅក្ន ងការទាមទារ ុ្ំណងសប្កាយៗរប្់ខ្ ុំ/សយើងខ្ ុំ។ 
This authorization shall bind my/our successors and assigns and remain valid notwithstanding my/our death or incapacity in so far as legally possible. A 
photocopy of this authorization or claim form shall be as valid as the original and can be used for my/our further claims. 

 

 

 
ហតាសេខាអនក្ទាមទារ្ុំណង / Signature of Claimant *: ________________ 

ស ម្ ោះ / Name*:___________________________ 
កាេបរសិចេទ(ន្តងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: _________________________ 

 
ហតាសេខាទីប្បឹក្ាផែនការជីវតិ / Signature of LP*: ___________________ 
ស ម្ ោះ / Name*: _________________________ 
កាេបរសិចេទ(ន្តងៃ/ផខ/ឆ្ន ុំ) / Date (dd/mm/yyyy)*: ______________________ 


