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မီားအ မခံအဆိုပ လ

ကိုယ်စ ားလှယ်အမှတ်

………………….…

Agency No

၁။

ပ ေါ်လစီအမှတ် ……………………
Policy No

အ မခံထ ားသူအမည်(အပ ညအ
် စံို)

----------------------------------------------------------

---------Name of Proposer(In Full)
၂။

အ မခံထ ားသူ၏ပေရ လ
်
်စ

--------------------------------------------------------------------

Address of Proposer
၃။

အလို အ
် ကိုင်(Business of Profession) --------------------------------------------------------------------

၄။

အ မခံထ ားသည် စစည်ားနှင်
အ မခံထ ားသူသက်ဆင
ို ်မှု

--------------------------------------------------------------------

Please state how the proposer
is interested in the insured property

အ မခံထ ားရ တွင်လိုအ ်သည်အချက်အလက်မျ ား
Particular of Insurance Required
၅။

အပဆ က်အဦားတည်ပေရ

-----------------------------------------------------------------------------

(အပ ည်အစံို)
Situation(In Full)
၆။

အပဆ က်အဦားအမျ ားအစ ား
အမိုား(….……....)အက (….....….)အခင်ား(……….)အထ ်(……)

၇။

Construction of Building

Roof(…......)Wall(…………..)Floor(……….)Storey(...….)

အပဆ က်အဦီားအကျယ်အဝေ်ား

အလျ ား(ပ )…………အေံ(ပ )……………အပမင်(ပ )……

Length,Width and Height

Length(feet)…………Width(feet)………Height(feet)……
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၈။

အပဆ က်အဦားအသံိုားချပခင်ား

-------------------------------------------------------------------------

Occupation of Building

၉။

အ မခံထ ားပငွစိုစိုပ ေါင်ား

အပဆ က်အဉီား

Total Sum Insured

Building(s)

ရပ

ဂ

စက် စစည်ား

Furniture

ကိုေ် စစည်ား

Machinery

Stock of

Goods

ပရိဘ

------------------

--------------

--------------

--------------------

------------------

--------------

--------------

--------------------

ောဂ၊ စက်ပစည််း၊ ကုန်ပစစည််းမ ော်းအတွက် အ သ်းစဘတ်စောရိင််းဖြင် သ်းဖ ော်း ြော်ဖော်ြပ ပ်းရိန်
For Furniture, Machinery and Stock of Goods, Detail List is to be attached.

၁၀။

က လအ ိုင်ားအပခ ား(ရက်/လ/နှစ်) -----------------------Term of Insurance(Day/Month/Year)

၁၁။

မှ

--------------------------- အထ

--------------------------- to ---------------------------------

အပဆ က်အဦားသည် သီားပခ ားတည်ရှ ေါသလ ား။ အေီားဆံိုားအပဆ က်အဦားနှင် အကွ အပဝားပ

ပ် ရေ်။

Is the Building Detached ? If So, Give Distance from nearest Building --------------------------၁၂။

ပ (၂၅)၊ ပ (၅၀)အတွင်ားရှအပဆ က်အဦားအမျ ားအစ ား/အသံိုားပ

ံိုကိုပ

ပ် ရေ်။

Give the Construction and occupation of all building within 25-50ft. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၃။

ပ (၅၀)၊ ပ (၁၀၀)အတွင်ား ဓေ၊ သက်ကယ်၊ ဝေါားက ်၊ အင် က်၊ အထ ်သ ားမိုား၊ အပဆ က်အဦားရှ/ မရှ
ပ

ပ် ရေ်။

Is there any building roofed with Dani or thatch or wagat or ply woof within 50-100ft.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၄။

ပ

ပ် ရေ်အချက်မျ ား (Questionnaries)

(က)

လျှ ်စစ်မီား ို သံိုား/မသံိုား ----------------------- (ခ) ဂက်(စ်)မီား ိုသံိုား/မသံိုား---------------------------

Type of lighting and heating employed in the permises----------------------------------------------(ဂ)

အ မခံသည် ပအ က် ေါမျ ားကို အ မခံထ ားလျှင် If the insurance is to cover
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ကိုေ်ကကမ်ား/ကိုေ်ပချ အမျ ားအစ ားမျ ားပ

ပ် ရေ်

-----------------------------------------------

Goods or Merchandise state the nature there of
ရပ

ဂ၊ ကိုယ် ိုင်အသံိုားအပဆ င်၊ ရို ် ံိုက ားမျ ား၊ ပရှားပ

င်ားနှင် အနို ည

စစည်ားမျ ား အ မခံ

ထ ားလိုကလ
် ျှင် တေ် ိုားကျ ်၅၀,၀၀၀ထက် ပကျ လ
် ွေ်သည်မျ ားအတွက် အထူားသီားသေ် ရှင်ားလင်ား
ပ

ပ် ရေ်။

Household furniture and personal effects: Special Mention must be made of any curio.
Picture or work or art, the value of which exceeds Ks.50,000.
၁၅။

မီားပလ င်ခ

ူားပခင်ားရှ/မရှ၊ ပ

က်ထွင်ားခိုားယူပခင်ားရှ/မရှ--------------------------------------------------------

Have you ever sustained loos by fire and/or burglary? If So, give particulars.
၁၆။

ပလျ ပ
် ကကားပတ င်ားခံပခင်ားရှ/မရှ၊ ပတ င်ားခံခသည်က လ အကကမ်နင
ှ ် ပငွပ

ပ် ရေ်။----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Have you ever claimed for loss of fire and/ or burglary? If So, give particulars.
၁၇။

ယခို

အ မခံထ ားရှသည် စစည်ားကို

ယခင်အ မခံထ ားခပခင်ားရှ/မရှ၊

သက်တမ်ားတည်ပမပေဆပ စ် ေါက အ မခံအ ွွဲ့အစည်ား၊ အမည်၊ အ မခံထ ားပငွပ

အ မခံထ ားရှခပ ီား
ပ် ရေ်။---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Did you take any Insurance cover for this interest? If so, give particulars (Insured and Sum
Insured and validity of insurance cover)
၁၈။

(က) အေည်ားဆံိုားတစ်နှစ်တစ်ပခေါက် စ ရင်ားပ

င်ား ပ စို ေါသလ ား။

-------------------------------------

Take Stock at least once a year?
(ခ) စ ရင်ားစ အို ်မျ ားအစံိုအလင်ကို စေစ်တကျထ ား ေါသလ ား။

-------------------------------------

Keep a proper set of account book?
(ဂ) ယင်ားစ အို ်မျ ားကို မီားပ

ားလံိုခခံ ပအ င်ထ ား ေါသလ ား။

Keep such account books in fire proof safe?
အ ဆောက်အဦ်းတည် နရိောဖပပုုံကကမ််း
Sketch Showing Situation of Buildind(s)

-------------------------------------
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လမ်ား
---

Street---------

လမ်ား

Street---------

လမ်ား

Street----------------------

လမ်ား
Street---------

အ ိုအ မခံပကကားပ ားပဆ င် ေါက ပအ က်တွင်ပ
အက အကွယ်ပ ားရေ်

သ မေ်မီား

အ မခံစ ချ ်ကို

ပ် သည် အနတရ ယ်တစ်ခို သမ
ို

တိုားချွဲ့ထ ားရှနိုင် ေါသည်။

တိုားချွဲ့အက အကွယ်ပ ားပစလိုသည် အနတရ ယ်မျ ားကို ပအ က်တွင်ပ

ိုတ် အမျ ားကို ေါ

သ မေ်မီားအ မခံစ ချ ်မှ

ပ် သတ်မှတ်ပ ားရေ်။

The Standard Fire Policy can be extended to cover one or more of the following perils on
payment of additional premiums. Please indicate below the perils to be covered as extension to
be standard Fire Policy.
၁။

အဓကရိုဏ်ားမီား၊ မီားအ ေါအဝင် အဓကရိုဏ်ား ျက်ဆားီ မှု
Riot Fire, Riot Strike Damage including Fire and Malicious Damage

၂။

ပလယ ဉ်ပ င် ထခိုက် ျက်စီားပခင်ား (Aircraft Damage)

၃။

ကိုေ်ားလမ်ားသွ ားယ ဉ်မျ ားပ င် ထခိုက် ျက်စီားပခင်ား (Impact Damage)

၄။

ပပမက ံ၊ ပပမပ ပခင်ား (Subsidence and Iandslide)

၅။

ပပမငလျင်မီား၊ မီားအ ေါအဝင် ငလျင်ပကက င် ပ အက် ျက်စီားမှု
Earth-quake Fire, Fire and Shock damage caused by Earth-quake

၆။

ပ ေါက်ကွ ျက်စီားမှု (Explosion)

၇။

အလိုအပလျ က်မီားစွပလ င်မှု (Spontaneous Combustion)

၈။

ပလပ င်ားမိုေ်တိုင်ားအမျ ားမျ ား (Storm, Typhoon, Hurricane, Tempest)

၉။

ပရကကီားပခင်ား၊ ပရလျှံပခင်ား (Flood and Inundation)
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၁၀။

ပ

က်ထွင်ားခိုားယူမှု (Burglary)

၁၁။

စစ်ပ

ားအနတရ ယ် (War Risk)

ဤအဆိုလ တွင်

က န်ို ်ပ

ပ် ခသည်

အချက်အလက်မျ ားသည်

က န်ို ်သရှယံိုကကည်ထ ားသ၍

အမှေ်ကေ်ဆံိုားပ စ်ပကက င်ားနှင် အဆိုလ ကို လက်ခံ ေါက ဤပ

ပ် ချက်မျ ားသည် က န်ို န
် ှင် Excellent

Fortune

ဋဉ ဉ်ပ လို ်သည်

သပ

General

Insurance

Co.,Ltd

တကက
ို
ားတွင်

အပပခခံပ စ်ပစရေ်

တူ ေါပကက င်ား ပကကည အ ် ေါသည်။
I here declare that the statements made by me in this Proposal are turn to the best of my

knowledge and belief and I hereby agree that this declaration shall from the basic of the contract
between me and Excellent Fortune General Insurance Co.,Ltd in the event of the Proposal being
accepted.
ရက်စွ။-----------------------ရက်---------------------------လ---------------------------------ခိုနှစ်
Date

(day/

month/

year)

အ မခံထ ားသူ၏ လက်မှတ်
Proposer’s Signature

