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၁။ အမည်

FOR OFFICE

Name
၂။ အမ ျိုးသ ျိုးမှတ် ုံတင်အမှတ်

USE ONLY
S/D & T/S

NRC No.
၃။ အဘအမည်
Father’s Name
၄။ အလုံ ်အကုံငအ
် ပ ည်အ
့် စုံ
Occupation
၅။ ရုံ ျိုး/လုံ ်ငန်ျိုးဌ န
Dept Address
၆။ အမမြဲတမ်ျိုးပနထင
ုံ သ
် ည့်် ပနရ ်လ ်စ

Permanent Address

၇။ ပမျိုးသကကရ ဇ်

ခုံနစ
ှ ်၊

Date of Birth
(မှတ်ခ က်။ ပမျိုးသကကရ ဇ်ပ
အတုံငျိုး် ပ
၈။ ပမျိုး

လ၊

ရက်၊

်ပ ရ တင်အမှုထမ်ျိုးစ အုံ ် ထမစ မ က်န ှ

်ပ ပ ျိုး ါရန်)

ျိုးရ ပေသ

Place of Birth
၉။ လ မည်ပ
့် မျိုးပနတ
့် ည်အ
့် သက်
့် င် ပ ည်မ
Age Next Birthday
၁၀။ အမမြဲတမ်ျိုးလစ
Salary
၁၁။ အ မခထ ျိုးပင
Sum Assured (Figure)
Words

/- စ သ ျိုးပ င့််

________

၁၂။ ဤအ မခလုံ ်ငန်ျိုး၌ အသက်အ မခထ ျိုးရှမ ီျိုးပ စ်လျှင် ပအ က် ါအတုံငျိုး် ပ
ပပေါ်လစီအြှတ်

အာြခံထာ်းပငွေ

အာြခံထာ်းသည်ာ့ခုနစ
ှ ်

်ပ

ါ။

ပရီ ြီယပ
ံ ပ်းသွေင်း် ြှု အပမခအပန

၁၃။ ယခင်က အ မခထ ျိုးရန် အဆလ
ုံ
တင်ခြဲ့်ဘျိုးပခင်ျိုး ရှ/မရှ
၁၄။ အဆလ
ုံ
တင်ခြဲ့်ဘျိုးပခင်ျိုးရှလျှင၊် တင်ခြဲ့်သည်ရ
့် က်စြဲ
၁၅။ အ မခလုံ ်ငန်ျိုးမှ လက်ခရန်ပငင်ျိုး ယ်ပခင်ျိုး ရှ/မရှ
၁၆။ အက ျိုးခစ ျိုးခင့်် လြဲပပ

စဉ်
Sr:

င်ျိုးပ ျိုးပခင်ျိုး

အြည်

အြ ်းသာ်းြှတပ
် ံုတင်

အဖအြည်

Name of
Assignees

အြှတ်

Father’s
Name

မှတ်ခ က်။

၁။

NRC No.

အသက်

Relationship

Age

ရာခုငန
် န
ှု ််း
အခ ်းအစာ်း
Percentage

အ မခထ ျိုးသပသဆျိုးုံ လျှင် အက ျိုးခစ ျိုးခင်ရ
့် (မ ျိုး)ကုံအ မခထ ျိုးသက အထက်
့် ရှမည်သ
ါဇယ ျိုး တင် သတ်မှတ်ပ

၂။

ပတာ်စပ် ပံု

်ပ ပ ျိုးရမည်။

မည်သ(မ ျိုး)ကုံမဆုံ ကက က်နစ
ှ ်သက်သည်အ
့် ခ ျိုးအစ ျိုးအတုံငျိုး် အက ျိုးခစ ျိုးခင်လ
့် ြဲပပ

င်ျိုး

ပ ျိုးနင
ုံ ် ါ သည်။
၃။

လြဲပပ

င်ျိုးထ ျိုးမ ီျိုးပသ

အက ျိုးခစ ျိုးခင်က
့် က်ပခင်ျိုး၊ ပ လုံ ်နင
ုံ ် ါ
့် ုံ ပ င်ဆင်ပခင်ျိုး၊ ပ ည်စ

သည်။
၁၇။ ပအ က် ါပရ ဂါမ ျိုးပ စ်ဘျိုး ါသလ ျိုး။
(၁) အက ပခင်ျိုး
(၂) စတ်ပ

က်ပ န်ပခင်ျိုး(သမဟုံ
ုံ ့် တ်) စတ် င် န်ျိုးမ ီျိုး ဘျိုးုံ ဘျိုးုံ လြဲပခင်ျိုးမ ျိုး

(၃) ပမ့်ပခင်ျိုး၊ တက်ပခင်ျိုး
(၄) န ျိုးပရ ဂါမ ျိုး
(၅) တပတျိုးတင် ပသျိုး ါပခင်ျိုး (သမဟုံ
ုံ ့် တ်) အပခ ျိုးပသျိုးယုံပခင်ျိုး
(၆) ရင်ပခါင်ျိုး (သမဟုံ
ုံ ့် တ်) အဆုံ ်ပရ ဂါ

(၇) နှလုံျိုးပရ ဂါ
(၈) အစ အမ်နင
ှ ့်် အစ မပ ကပရ ဂါ
(၉) က လသ ျိုးပရ ဂါ
(၁၀) အသြဲပရ ဂါ
(၁၁) မည်သည်တ
့် ီဘပ
ီ ရ ဂါမဆုံ
(၁၂) အဆစ်အပမစ်ပရ င်ပရ ဂါ
(၁၃) ကုံယ်ခနဓ ချွတ်ယင်ျိုးမှု (သမဟုံ
ုံ ့် တ)် ရ ါရုံ ်ဆင်ျိုး က်မှုပ စ်ပခင်ျိုး
(၁၄) ပက က်ပရ ဂါပ စ်ဘျိုးပခင်ျိုး
(၁၅) ပက က်ပဆျိုးထျိုးုံ ဘျိုးသလ ျိုး
(၁၆) အပခ ျိုးပသ ပရ ဂါမ ျိုးရှလျှင် ပ
၁၈။
၁၉။

်ပ

ါ

ဘန်ျိုး၊ ကုံကင်ျိုး၊ နီကတ
ုံ င်ျိုးနင
ှ ့်် စြဲပစတတ်ပသ ပဆျိုးဝါျိုးမ ျိုး သျိုးုံ စြဲဘျိုး ါသလ ျိုး။
ပအ က် ါအခ က်မ ျိုးကုံ ပ

်ပ

ါ။

(၁) ကုံယ်တင်ထင်ရှ ျိုးပသ အမှတ်အသ ျိုး၊
(၂) အရ ်အပမင်၊့်
(၃) ကုံယ်အပလျိုးခ န်၊
အထက် ါ အခ က်အလက်မ ျိုးကုံ မှနက
် န်စ ပ

်ပ မ ီျိုး အသက်အ မခထ ျိုးလုံပ က င်ျိုး အဆပုံ

အဆုံ ါအခ က်အလက်မ ျိုးသည် ကျွန ်ုံ ်နင
ှ ပ့်် မန်မ အ
့် မခလုံ ်ငန်ျိုးတုံ ့် ခ

်ဆမ
ုံ ည့်် ဋဉ ဉ်အပပခခအခ က်မ ျိုးပ စ်

ပ က င်ျိုး သပဘ တညီ ါသည်။
မမ ြို့နယ်

တင်
ရက်တင် လက်မှတ်ပရျိုးထျိုးုံ ါသည်။

အသသက်ပသ
လက်မှတ်၊
အမည်၊
အ မခထ ျိုးသလက်မှတ်
အမ ျိုးသ ျိုးမှတ် ုံတင်အမှတ်၊
အလုံ ်အကုံင၊်
လ ်စ အပ ည်အ
့် စုံ

ါသည်။

ခုံနစ
ှ ်

၂၀။ အ မခထ ျိုးသ ဝန်ထမ်ျိုးနင
ှ တ
့်် ုံက်ရုံ က်သက်ဆင
ုံ သ
် ည့်် အရ ရှမှလက်မတ
ှ ်ထျိုးုံ ရန်အဆလ
ုံ
တင် ပ

်ပ ထ ျိုး

ပသ အခ က်မ ျိုး နှင့်် အဆပုံ သသည်၊ မ က်ပမင်အ ျိုးပ င့်် က န်ျိုးမ လ က်ရှပ က င်ျိုး ပထ က်ခ ါသည်။

လက်မှတ်
ရုံ ျိုးတဆ ်

အမည်
ရ ထျိုး

၂၁။ အ မခသက်တမ်ျိုး

နှစ်၊

မှတ်ခ က်၊ အ မခသက်တမ်ျိုးကုံ မမနှစ်သက်ရ ၃ နှစ်၊ ၅ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် ပရျိုးခ ယ်ထ ျိုးရန
ှ င
ုံ သ
် ည်။
Period of Cover
၂၂။

အဆလ
ုံ

ါ အခ က်အလက်မ ျိုးအရ

ထုံတ်လစ မှ
အထ လစဉ် ရီမီယ

ခုံ၊

ခုံ၊

အတက်
အတက် ထုံတ်လစ

က ်

ပ

ျိုး ပ ျိုးသင်ျိုးရမည်။

Date of Commencement
Maturity Date
Annual Premium
Monthly Premium

၂၃။ အဆလ
ုံ

ါ အခ က်အလက်မ ျိုးကုံ စစစ်ခ က်အရ
ပငင်ျိုး ယ်နင
ုံ ရ
် န် တင်ပ အ ် ါသည်။

ကကီျိုး က ်ပရျိုးမျိုး
လက်ပထ က်မန်ပနဂ

မန်ပနဂ

