မြန်ြာာ့အာြခံလပ
ု င
် န််း
MYANMA INSURANCE
နင
ု င
် ဝ
ံာ့ န်ထြ််း အသက်အာြခံ အဆလ
ု ာ
LIFE INSURANCE PROPOSAL FORM
ပပေါ်လစီအြှတ်
၁။ အြည်
Name
၂။ အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်
NRC No.
၃။ ကုယ်ပုငအ
် ြှတ်
Personal ID No.
၄။ အဘအြည်
Father’s Name
၅။ အလုပ်အကင
ု အ
် မပည်အ
ာ့ စံု
Occupation
၆။ ရံု်း/လုပ်ငန််းဌာန
မပည်နယ်/တင
ု ််းပေသကကီ်း၊ခရင
ု ်၊ မြ ြို့နယ်
State/Region,District,Township
ဝန်ကကီ်းဌာန
Ministry
ရံု်း/လုပ်ငန််းဌာနနှငာ့်ဌာနစတ်
Office/Department/Section
၇။ အမြြဲတြ််းပနထုင်သည်ာ့ ပနရပ်လပ်စာ
Permanent Address
၈။ ုန််းနံပါတ် နှငာ့် အီ်းပြ်းလ်
Phone No./Email
၉။ ပြွ်းသကကရာဇ်

ခုနစ
ှ ၊်

လ၊

Date of Birth
(ြှတ်ခ က်။

ပြွ်းသကကရာဇ်ပ ာ်မပရာတွင်အြှုထြ််းစာအုပ်ပထြစာြ က်နောှ အတင
ု ််းပ ာ်မပပပ်းပါရန်)

၁၀။ ပြွ်း ွာ်းရာပေသ
Place of Birth
၁၁။ လာြည်ာ့ပြွ်းပနေ့တွင် မပည်ာ့ြည်ာ့အသက်
Age Next Birthday

ရက်၊

၁၂။ အမြြဲတြ််းလစာ
Salary
၁၃။ အာြခံထာ်းပငွ

/- စာသာ်းမ င်ာ့

Sum Assured (Figure)
Words
၁၄။ အာြခံသက်တြ််း
ြှတ်ခ က်။

နှစ်၊

အာြခံသက်တြ််းကု ြြနှစသ
် က်ရာ ၃ နှစ်၊ ၅ နှစ၊် ၁၀ နှစ် ပရွ်းခ ယ်ထာ်းရှနင
ု ်သည်။

Period of Cover
၁၅။ ဤအာြခံလုပ်ငန််း၌ အသက်အာြခံထာ်းရှမပီ်းမ စ်လျှင် ပအာက်ပါအတုင််းပ ာ်မပပါ။
ပပေါ်လစီအြှတ်

အာြခံထာ်းပငွ

အာြခံထာ်းသည်ခ
ာ့ န
ု စ
ှ ်

ပရီြယ
ီ ပ
ံ ပ်းသွင်း် ြှု အပမခအပန

၁၆။ ယခင်က အာြခံထာ်းရန် အဆုလာတင်ခြဲာ့ဘူ်းမခင််း ရှ/ြရှ
၁၇။ အဆုလာတင်ခြဲာ့ဘူ်းမခင််းရှလျှင်၊ တင်ခြဲာ့သည်ာ့ရက်စွြဲ
၁၈။ အာြခံလုပ်ငန််းြှ လက်ခရ
ံ န်မငင််းပယ်မခင််း ရှ/ြရှ
၁၉။ ပအာက်ပါအခ က်ြ ာ်းကု ပ ာ်မပပါ။
(၁) ကယ
ု တ
် ွင်ထင်ရှာ်းပသာအြှတ်အသာ်း၊
(၂) အရပ်အမြင်၊ာ့
(၃) ကယ
ု ်အပလ်းခ န်၊
၂၀။ အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ လြဲပမပာင််းပပ်းမခင််း
စဉ်
Sr:

ြှတ်ခ က်။

အြည်

အြ ်းသာ်းြှတပ
် တ
ံု င်

အ အြည်

Name of

အြှတ်

Father’s

Assignees

NRC No.

Name

၁။

ပတာ်စပ်ပံု

အသက်

Relationship

Age

ရာခင
ု န
် န
ှု ်း်
အခ ်းအစာ်း
Percentage

အာြခံထာ်းသူပသဆံု်းလျှင် အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ရရှြည်ာ့သ(ူ ြ ာ်း)ကုအာြခံထာ်းသူက အထက်ပါဇယာ်း
တွင် သတ်ြှတပ
် ာ်မပပပ်းရြည်။

၂။

ြည်သူ(ြ ာ်း)ကုြဆု ကက က်နှစ်သက်သည်ာ့အခ ်းအစာ်းအတုင််း အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့လပ
ြဲ မပာင််းပပ်းနင
ု ်ပါ
သည်။

၃။

လြဲပမပာင််းထာ်းမပီ်းပသာ အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ကု မပင်ဆင်မခင််း၊ မ ည်ာ့စွက်မခင််း၊ မပ လုပ်နင
ု ်ပါသည်။

၂၁။ သင်သည် ပအာက်ပါပရာဂါြ ာ်းမ စ်ဘူ်းပါသလာ်း။
(၁) အူက မခင််း
(၂) စတ်ပ ာက်မပန်မခင််း(သြ
ုေ့ ဟုတ်) စတ်ပင်ပန််းမပီ်း ဘံု်းဘံု်းလြဲမခင််းြ ာ်း
(၃) ပြာ့မခင််း၊ တက်မခင််း
(၄) နော်းပရာဂါြ ာ်း
(၅) တံပတွ်းတွင် ပသွ်းပါမခင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) အမခာ်းပသွ်းယမု ခင််း
(၆) ရင်ပခါင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) အဆုတပ
် ရာဂါ
(၇) နှလံု်းပရာဂါ
(၈) အစာအြ်နင
ှ ်ာ့ အစာြပ ကပရာဂါ
(၉) ကာလသာ်းပရာဂါ
(၁၀) အသြဲပရာဂါ
(၁၁) ြည်သည်တ
ာ့ ီဘပ
ီ ရာဂါြဆု
(၁၂) အဆစ်အမြစ်ပရာင်ပရာဂါ
(၁၃) ကုယ်ခနဓောချွတယ
် ွင််းြှု (သြ
ုေ့ ဟုတ်) ရူပါရုပ်ဆင််းပ က်ြှုမ စ်မခင််း
(၁၄) ပက ာက်ပရာဂါမ စ်ဘူ်းမခင််း
(၁၅) ပက ာက်ပဆ်းထု်းဘူ်းသလာ်း
(၁၆) အမခာ်းပသာပရာဂါြ ာ်းရှလျှင် ပ ာ်မပပါ။
၂၂။

ဘန််း၊ ကုကင််း၊ နီကတ
ု င််းနှင်ာ့ စွြဲပစတတ်ပသာ ပဆ်းဝါ်းြ ာ်း သံု်းစွြဲဘူ်းပါသလာ်း။
အထက်ပါ အခ က်အလက်ြ ာ်းကု ြှန်ကန်စာွ ပ ာ်မပမပီ်း အသက်အာြခံထာ်းလုပ ကာင််း အဆုမပ ပါသည်။ အဆုပါ

အခ က်

အလက်ြ ာ်းသည်

ကျွန်ုပ်နှငမ်ာ့ ြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းတုေ့

ခ ပ်ဆုြည်ာ့ပဋဉာဉ်အပမခခံအခ က်ြ ာ်းမ စ်ပ ကာင််း

သပဘာတူညီပါသည်။
မြ ြို့နယ်

တွင်

ခုနစ
ှ ်

လ
ရက်တွင် လက်ြှတပ
် ရ်းထု်းပါသည်။

အသသက်ပသ
လက်ြှတ်၊
အြည်၊
အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်၊
အလုပ်အကင
ု ်၊
လပ်စာအမပည်အ
ာ့ စံု

အာြခံထာ်းသူလက်ြှတ်

၂၃။

အာြခံထာ်းသူ ဝန်ထြ််းနှငတ
်ာ့ ုကရ
် ုကသ
် က်ဆင
ု ်သည်ာ့ အရာရှြှလက်ြတ
ှ ်ထု်းရန်။ အဆုလာတွင် ပ ာ်မပထာ်းပသာ
အခ က်ြ ာ်းနှင်ာ့ အဆုမပ သူသည် ြ က်မြင်အာ်းမ င်ာ့ က န််းြာလ က်ရှပ ကာင််း ပထာက်ခပ
ံ ါသည်။

လက်ြှတ်
ရံု်းတံဆပ်

အြည်
ရာထူ်း

၂၄။ အဆုလာပါ အခ က်အလက်ြ ာ်းအရ
ခုနှစ၊်

ခုနှစ်၊

အတွက်ထတ
ု ်လစာြှ

အတွက် ထုတ်လစာအထ လစဉ်ပရီြီယံ

က ပ်

မပာ်း

ပပ်းသွင််းရြည်။
Date of Commencement
Maturity Date
Annual Premium
Monthly Premium

၂၅။ အဆုလာပါ အခ က်အလက်ြ ာ်းကု စစစ်ခ က်အရ
မငင််းပယ်နုင်ရန် တင်မပအပ်ပါသည်။

ကကီ်း ကပ်ပရ်းြှ ်း
လက်ပထာက်ြန်ပနဂ ာ

ြန်ပနဂ ာ

