COM

COMPREHENSIVE MOTOR INSURANCE PROPOSAL

PRE

အလိုုံုံးစိုုံမမာော်မ

HEN

ာော်ယာဉော်အာမခုံအဆိုလာ

အာမခံထာားရှိသူကှိိုယ်တှိိုင်က အဆှိိုလာပါ ဖြာ်ပပချက်မျာားကှိို ဖပါ ေါ့ဆစွာမာားယွင်ားဖြာ်ပပပခင်ား၊ တမင်ရည်ရွယ်ချက်ပြငေါ့် လွှဲမာားစွာ ဖြာ်ပပပခင်ား၊ ထှိန်ချန်ပခင်ား၊ လှိမ်လည်ပခင်ား
စသညေါ့် မမန်မကန်ဖြာ်ပပပခင်ားမျာားရှိပါက ဖပေါ်လစီအကျှိ ားခံစာားခွငေါ့်မျာား ဆံိုားရံားမည်ပြစ်ပပီား ဖပားသွင်ားထာားဖသာ ပရီမီယံဖ ကားမျာားအာား ပပည်လည်ထိုတ်ဖပားမည် မဟိုတ်ပါ။

You are to disclose in this proposal form fully and faithfully all facts which you know or ought to know, otherwise the insurance
effected may be viod.
၁။ အဆှိိုပပ သူသှိိုို့မဟိုတ် ယာဉ်ပှိိုင်ရင်၏ အချက်အလက်မျာား
1. Particulars of Proposer or Owner
အဆှိိုပပ သူ

မတ်ပံိုတင်အမတ်

Proposer

NRC No.
No. Building(ခခံအမတ်/တှိိုက်အမတ်)

Street(လမ်ား)

Ward/Village(ရပ်ကွက်/ဖကျားရွာ)

Township (ပမှိ ြို့နယ်)

City (ပမှိ ြို့)

လှိပ်စာ
Address
ြိုန်ားနံပါတ်

အီားဖမား(လ်)

ြက်စ်နံပါတ်

Ph No.

E-Mail

Fax No.

အလိုပ်အကှိိုင်
Business/
Occupation
၂။ အာမခံထာားဖသာ ယာဉ်နငေါ့် အချက်အလက်မျာား
2. Particular of Vehicle to be Insured
ယာဉ်မတ်ပံိုတင်အမတ်
Registration No.
ယာဉ်အမျှိ ားအမည် /ပံိုစံ

ယာဉ်အမျှိ ားအစာား

Make & Model

Type of Body

ထိုတ်လိုပ်သညေါ့်ခိုနစ်

တန်ချှိန် /ပမင်ားဖကာင်ဖရ/ခံိုအဖရအတွက်

Year of Manufacture

Tonnage/Cubic Capacity/ Seating

အင်ဂျင်အမတ်

ဖ

Engine No.

Chassis No.

ာင်အမတ်

ယာဉ်ခနို့်မန်ားကာလဖပါက်ဖ ား

ကျပ်

Estimated present value(including accessories) Vehicle

Kyats

ဖနောက်တွွှဲ

ကျပ်

Trailer(if any)

Kyats

အငာားစာချ ပ်ပြငေါ့် ဝယ်ယူပခင်ားကိုမပဏီ
Hire purchase/Lease(give particulars) Company
No. Building(ခခံအမတ်/တှိိုက်အမတ်)

Street(လမ်ား)

Ward/Village(ရပ်ကွက်/ဖကျားရွာ)

Township (ပမှိ ြို့နယ်)

City (ပမှိ ြို့)

လှိပ်စာ
Address
အင်ဂျင်ကှိိုပမြှငေါ့်တင်ထာားပခင်ားရှိ /မရှိ

ရှိ

မရှိ

Has engine been specially adapted to increase performance?

Yes

No

၃။ အာမခံထာားရန်လှိိုအပ်ဖသာ အချက်အလက်မျာား
3. Other required Particulars for insurance
အာမခံသက်တမ်ား
Period of insurance months

မ
from

အကာအကွယ်(အလံိုားစံို /သူတစ်ပါားထှိခှိိုက်မ )
Type of cover (Compregensive/Third Party Liability Only)

to

အထှိ

ဖလကာမန်အကာအကွယ် (ဖလကာမန်တန်ြှိိုား )

ကျပ်

windscreen. State the value.

Kyat

အပှိိုအကာအကွယ်မျာားဝယ်ယူလှိိုပါက
If you would like to buy additional benefits, Please tick
ခရီားသည်တာဝန်ရှိမဖပားဖလျာ်ရန်တာဝန်

လခစာားယာဉ်ဖမာင်ားထှိခှိိုက်မအကာအကွယ်

အပခာားအဖ ကာင်ားအရာမျာား

Passenger Liability

Personal Accident to Paid Driver

Any other benefit

AOG

Theft

WR

ယာဉ်ကှိိုအသံိုားပပ ပံို
Specify the Use

ယာဉ်ဖမာင်ား၏အချက်အလက်မျာား
4. Particulars of Drivers
အာမခံထာားဖသာယာဉ်အာားဖမာင်ားနင်သညေါ့်ယာဉ်ဖမာင်ားမျာား၏ အဖသားစှိတ်အချက်အလက်မျာားဖြာ်ပပရန်
Provide details of all persons who will drive the insured vehicle
အမည်

မတ်ပံိုတင်အမတ်

Name

NRC/FRC No.

လှိိုင်စင်နံပါတ်

သက်တမ်ား

DrivingLicense No.

Year Obtained

အသက်

Age

လွန်ခွှဲေါ့သညေါ့်(၃)နစ်အတွင်ားပပစ်မရှိ /မရှိ

Has he/she been convicted
for motoring offence
during the past 3 year

အာမခံထာားသူနငေါ့်ပတ်သက်မ

His/Her
relationship to you

၅။ ယခင်အာမခံထာားရှိခွှဲေါ့ပါက ထှိိုအာမခံ၏အချက်အလက်မျာား (ပြညေါ့်စွက်ရန် )
5. Particulars of Previous Insurance, if any
အာမခံကိုမပဏီအမည်
Name of insurer
ဖပေါ်လစီအမတ်

ယာဉ်အမတ်

Policy No.

Registration No. of the Vehicle

သင်အပါအဝင် ယခိုယာဉ်ကှိိုဖမာင်ားနင်မညေါ့်သူမျာား
Has any Insurer in respect of yourself or any other person who will drive, ever.
အာမခံထာားပခင်ားကှိိုအာမခံလက်ခံသူမပငင်ားပယ်ခွှဲေါ့

ရှိ

မရှိ

Declined a proposal or cancelled or refused by previous insurer.

ူားပခင်ား

Yes

No

အထူားစည်ားကမ်ားချက်မျာားပြငေါ့် အပှိိုပရီမီယံဖပားဖချခွှဲေါ့ရပခင်ား

ရှိ

မရှိ

Paid an increased premium or imposed special conditions.

Yes

No

ယခင်ဆံိုားရံားမရှိခွှဲေါ့လျှင် အဖသားစှိတ်ဖြာ်ပပရန်

First

Any loss occurred, please provide details.

Second

အထူားသတှိပပ ရန်အချက်
Important Notice

အဆှိိုပပ သူ၏ဖြာ်ပပချက်
Declaration by Proposer

ကာလဖပါက်ဖ ား

အဆှိိုလာတွင် သင်သှိဖသာသှိရမညေါ့်အချက်အလက်မျာားအာားလံိုားကှိိုပပညေါ့်စံိုရှိိုားသာားစွာ ဖြာ်ပပပခင်ားပပ ရပါမည်။ မဟိုတ်ပါက ယင်ားအချက်မျာားအရ
ထိုတ်ဖပားဖသာဤဖပေါ်လစီ ပျက်ပပယ်နှိိုင်ပါသည်။ ပရီမီယံဖပားသွင်ားချှိန်မစပပီား အကာအကွယ်ရှိမည်ပြစ်သည်။
You are to disclose in this proposal form fully and faithfully all the facts which you know or ought to know, otherwise the
policy issued hereunder may be void. No cover attaches until the premium has been paid.
ဤအဆှိိုပပ ချက်နငေါ့် ဖြာ်ပပချက်မျာားသည် ကိုမပဏီနငေါ့် အာမခံထာားသူ ကာားတွင်ချ ပ်ဆှိိုထာားဖသာ ပဋှိဉာဉ်ကှိို အဖပခခံသည်ဟို မတ်ယူရမည်။
အဆှိိုလာဖပေါ်တွင် ဖြာ်ပပထာားဖသာအချက်မျာားသည် ဤပဋှိဉာဉ်တွင် ထညေါ့်သွင်ားချ ပ်ဆှိိုထာားသည်ဟို ယူဆသည်။ အာားမခံထာားရှိမညေါ့်
ဖမာ်ဖတာ်ယာဉ်အာား အပခာားအာမခံကိုမပဏီမ လက်ခံပခင်ား (သှိိုို့)သက်တမ်ားဆက်ပခင်ားအာား ပငင်ားပယ်ပခင်ားခံရသူ တစ်ဦားတစ်ဖယာက်ကဖမာင်ားနင်
ပခင်ားမပပ ရန် ကျွန်ိုပ်မ တာဝန်ယူပါသည်။
I agree that this proposal and declaration shall be the basis of the contract between me and the Company.It shall be
deemed to be incorported in such contract. I/We undertake that the vehicle to be insured shall not be driven by any person
who has been refused by any insurance or continuance thereof.

Market Value
အတည်ပပ ဖ ား
Agreement Value
ကာလဖပါက်ဖ ားထက်
ဖလျာေါ့နည်ားဖသာဖ ား
Under Insured
ဖနို့စွွှဲ

အာမခံထာားသူလက်မတ်

Date

Customer signature

