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စာ သင် သာား အ သက် အာ မ ခံ အ ဆို လာ
Student Life Insurance Proposal Form
အဆိုလာအမှတ် -

ကိုယ်စာားလှယ်အမည် နှင် အမှတ် -

၁။ အာမခံဝယ်ယူသူအမည်
နိင်ငံသာားစီစစ်ရ ားကတ်အမှတ်
ရမားရနေ့သကက ာဇ်

(

) က် (

) လ၊ (

ရနောင်ရမားရနေ့တင်ပြည်မည်အသက် (

)ခုနှစ်၊
)နှစ်

အဘအမည်
အလုြ်အကိုင်
ရန ြ်လိြ်စာ
လုြ်ငန်ားလိြ်စာ
ဖုန်ားနံြါတ် နှင် အီားရမားလ်
အာမခံထာားသူနှင် ရတာ်စြ်ြံု
၂။ အာမခံထာားသူ င်ရသားငယ် အမည်
နိုင်ငံသာားစီစစ်ရ ားကတ်အမှတ်
ရမားရနေ့သကက ာဇ်

(

) က် (

)လ(

ရနောင်ရမားရနေ့တင်ပြည်မည်အသက် (

အမိအမည်
အဘအမည်
ြညာသင်ကကာားရနသည်ရက ာင်ား
ြညာသင်ကကာားရနသည်အတန်ား
ရန ြ်လိြ်စာ
၃။ အာမခံထာားရင (က ြ်)

-

၄။ အာမခံသက်တမ်ား

(

) နှစ်

)ခုနှစ်၊
) နှစ်

၅။ ြ ီမီယံကိုမည်သိုေ့ရြားသင်ားမည်နည်ား။
(

)၁ လတစ်ကကိမ်

(

) ၃ လတစ်ကကိမ်

(

) ၆ လတစ်ကကိမ်

(

)၁ နှစ်တစ်ကကိမ်

၆။ အာမခံဝယ်ယူသူနှင် အနည်ားဆံုားတစ်နှစ်သိကျွမ်ားသည်မိတ်ရဆ (ဆက်သယ်နိုင် န် )
အမည်
သိကျွမ်ားသည်နှစ်အရ အတက်
ရန ြ်လိြ်စာ
ဖုန်ားနံြါတ်နှင်အီားရမားလ်
၇။ ဤအာမခံကို အာမခံထာားသူ င်ရသားငယ်အတက် အပခာားကုမပဏီမ ာားတင် အာမခံဝယ်ယူထာားြါက
ကုမပဏီအမည်
အာမခံထာားရင
အာမခံစသည်ရနေ့
အာမခံသက်တမ်ား
အထက်ြါရဖာ်ပြခ က်မ ာားနှင် ရဆားစစ်အစီ င်ခံစာြါအရပဖမ ာားသည်မှန်ကန်ရကကာင်ား ရကကပငာြါသည်။
၎င်ားတိုေ့သည်ဤကုမပဏီနှင် ကျွန်ုြ်ခ ြ်ဆိုရသာ ြဋိညာဏ်၏အရပခခံအခ က်ကကီားမ ာားပဖစ်ရကကာင်ားသရဘာတူ
ြါသည်။ အကယ်၍အဆိုြါရဖာ်ပြခ က်မ ာား နှင်အရပဖမ ာားတင်မမှန်ကန်ရသာ အခ က် သိုေ့မဟုတ် အခ က်မ ာား
ြါ ှိခလျှင် ဤြဋိညာဏ်ြ က်ပြယ်မည်ပဖစ်ရကကာင်ားကို သိ ှိြါသည်။

မမိ ြို့နယ်၊

၌

ခုနှစ်၊

လ

ရနေ့တင် လက်မှတ်ရ ားထိုားြါသည်။

အာမခံဝယ်ယူသူလက်မှတ်

အသိသက်ရသ

အသိသက်ရသ

လက်မှတ်

_

လက်မှတ်

_

အမည်

_

အမည်

_

ဖုန်ားနံြါတ်

_

ဖုန်ားနံြါတ်

_

က်စ

_

က်စ

_

က်

အက ိ ားခံစာားခင်ရြား န် အက ံ ားမဝင်သည်အခ က်မ ာား
အာမခံထာားသူသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအရကကာင်ားကိစစမ ာားရကကာင် ရသဆံုားခလျှင်ရသဆံုားမှု အက ိ ားခံစာားခင်
(Death Benefit) အာား ခင်မ ှိြါ။
(က) အာမခံစသည်ရနေ့မှ တစ်နှစ်အတင်ားမိမိ ကိုယ်ကိုသတ်ရသပခင်ား ။
(ခ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကရဖာ်ပြ န်ထိန်ခ န်ခရသာ ှိ င်ားစရ ာဂါရကကာင် တစ်နှစ်အတင်ားရသဆံုားပခင်ား ။
အာမခံဝယ်ယူသူသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအရကကာင်ားကိစစမ ာားရကကာင် ရသဆံုားခလျှင် ြ ီမီယံကင်ားလတ်ပခင်ား
အက ိ ားခံစာား ခင် (Premium Waiver Benefit) အာား ခင်မ ှိြါ ။
(က) အာမခံစသည်ရနေ့မှ တစ်နှစ်အတင်ား မိမိကိုယ်ကို သတ်ရသပခင်ား ။
(ခ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကရဖာ်ပြ န်ထိန်ခ န်ခရသာ ှိ င်ားစရ ာဂါရကကာင် တစ်နှစ်အတင်ားရသဆံုားပခင်ား ။
အာမခံထာားသူသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအရကကာင်ားကိစစမ ာားရကကာင် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ခလျှင် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ား
ပဖစ်မှု အက ိ ားခံစာားခင် (Total Permanent Disability Benefit) အာား ခင်မ ှိြါ ။
(က) အာမခံစသည်ရနေ့မှတစ်နှစ်အတင်ား ကကိ တင် ည် ွယ်ခ က်ပဖင် မိမိကိုယ်ကို အနောတ ပဖစ်ရအာင်ပြ
လုြ်ပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(ခ) အာမခံစသည်ရနေ့မှတစ်နှစ်အတင်ားမိမိကိုယ်ကိုသတ်ရသပခင်ားရကကာင် မရသဘထာဝစဉ်မသန်စမ်ား
ပဖစ်ပခင်ား။
(ဂ) မူားယစ်ရဆားဝါားပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(ဃ) ရဘားအနတ ာယ်ပဖစ်ရစရသာ ရဆားတိုမှီဝပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(င) ကိုယ်တိုင် ာဇာဝတ်မှုက ားလန်ပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(စ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ရဖာ်ပြ န်ထိန်ခ န်ခရသာ ှိ င်ားစရ ာဂါရကကာင် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား။
အာမခံဝယ်ယူသူသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါအရကကာင်ားကိစစမ ာားရကကာင် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ခလျှင်
ြ ီမီယံကင်ားလတ် ပခင်ား (အက ိ ားခံစာားခင် (Premium waiver Benefit) အာား ခင်မ ှိြါ ။
(က) အာမခံစသည်ရနေ့မှတစ်နှစ်အတင်ား ကကိ တင် ည် ွယ်ခ က်ပဖင် မိမိကိုယ်ကို အနောတ ပဖစ်ရအာင်ပြ
လုြ်ပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည်ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(ခ) အာမခံစသည်ရနေ့မှတစ်နှစ်အတင်ားမိမိကိုယ်ကိုသတ်ရသပခင်ားရကကာင် မရသဘထာဝစဉ်မသန်စမ်ား
ပဖစ်ပခင်ား။
(ဂ) မူားယစ်ရဆားဝါားပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(ဃ) ရဘားအနတ ာယ်ပဖစ်ရစရသာ ရဆားတိုမှီဝပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(င) ကိုယ်တိုင် ာဇာဝတ်မှုက ားလန်ပခင်ားရကကာင်ပဖစ်သည် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား ။
(စ) အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ရဖာ်ပြ န်ထိန်ခ န်ခရသာ ှိ င်ားစရ ာဂါရကကာင် ထာဝစဉ်မသန်စမ်ားပဖစ်ပခင်ား။

`

