
 

မြန်ြာာ့အာြခံလပ်ုငန််း 

MYANMA  INSURANCE 

တပ်ြပတာ်သာ်းအသကအ်ာြခံ အဆ လု ာ 

MILITARY PERSONNEL LIFE INSURANCE PROPOSAL FORM 

     ပ ေါ်လစီအမှတ်               

  

  

၁။ အမည်                FOR OFFICE 

 Name                   USE ONLY 

၂။ အမ   ျိုးသ ျိုးမှတ်  ုံတငအ်မတှ်         S/D  & T/S  

 NRC No.           

၃။ အဘအမည်          

 Father’s Name          

၄။ အလုံ ်အက ုံငအ်ပ ည့််အစ ုံ         

 Occupation          

၅။ ရ ုံ ျိုး/လုံ ်ငနျ်ိုးဌ န           

 Dept Address          

၆။ အမမြဲတမ်ျိုးပနထ ုံငသ်ည့်် ပနရ ်လ  ်စ        

            

            

 Permanent Address        

            

                 

၇။ ပမ ျိုးသကက ရ ဇ်     ခုံနစ်ှ၊          လ၊       ရက်၊ 

 Date of Birth          

 (မှတ်ခ က်။     ပမ ျိုးသကက ရ ဇ်ပ  ်ပ ရ တ ငအ်မှုထမ်ျိုးစ အုံ ် ထမစ မ က်န ှ   

                               အတ ုံငျ်ိုးပ  ်ပ ပ ျိုး ါရန)် 

၈။ ပမ ျိုး   ျိုးရ ပေသ          

 Place of Birth          

၉။ လ မည့််ပမ ျိုးပန ့်တ င ်ပ ည့််မည့််အသက်       

 Age Next Birthday         

၁၀။ အမမြဲတမ်ျိုးလစ          

 Salary           

၁၁။ အ မခ ထ ျိုးပင     /- စ သ ျိုးပ င့််       

            

 Sum Assured (Figure)         

 Words          __  

                  __  

              

    

   

      

     



 

၁၂။ ဤအ မခ လုံ ်ငနျ်ိုး၌ အသက်အ မခ ထ ျိုးရှ မ ီျိုးပ စ်လျှင ်ပအ က် ါအတ ုံငျ်ိုးပ  ်ပ  ါ။ 

 

ပပေါ်လစအီြှတ ် အာြခံထာ်းပငွေ အာြခံထာ်းသည်ာ့ခုနစှ ် ပရီြီယပံပ်းသွေင််းြှု အပမခအပန 

 

 

 

 

   

 

၁၃။ ယခငက် အ မခ ထ ျိုးရန ်အဆ ုံလ  တငခ်ြဲ့်ဘ ျိုးပခငျ်ိုး ရှ /မရှ        

၁၄။ အဆ ုံလ  တငခ်ြဲ့်ဘ ျိုးပခငျ်ိုးရှ လျှင၊် တငခ်ြဲ့်သည့််ရက်စ ြဲ   

၁၅။ အ မခ လုံ ်ငနျ်ိုးမှ လက်ခ ရနပ်ငငျ်ိုး ယ်ပခငျ်ိုး ရှ /မရှ    

၁၆။ အက   ျိုးခ စ ျိုးခ င့်် လ ြဲပပ  ငျ်ိုးပ ျိုးပခငျ်ိုး   

 

စဉ် 

Sr: 

အြည ်

Name of 

Assignees 

အြ   ်းသာ်းြှတပုံ်တင ်

အြှတ ်

NRC No. 

အဖအြည ်

Father’s 

Name 

ပတာ်စပ်ပုံ 

Relationship 

အသက ်

Age 

ရာခ ုငန်ှုန််း 

အခ   ်းအစာ်း 

Percentage 

 

 

 

 

 

      

 

မှတ်ခ က်။ ၁။ အ မခ ထ ျိုးသ ပသဆ ုံျိုးလျှင ်အက   ျိုးခ စ ျိုးခ င့််ရရှ မည့််သ (မ  ျိုး)က ုံအ မခ ထ ျိုးသ က အထက ်

 ါဇယ ျိုး တ င ်သတ်မှတ်ပ  ်ပ ပ ျိုးရမည်။ 

  ၂။ မည်သ (မ  ျိုး)က ုံမဆ ုံ ကက  က်နစ်ှသက်သည့််အခ   ျိုးအစ ျိုးအတ ုံငျ်ိုး အက   ျိုးခ စ ျိုးခ င့််လ ြဲပပ  ငျ်ိုး 

ပ ျိုးန ုံင ်ါ သည်။ 

  ၃။ လ ြဲပပ  ငျ်ိုးထ ျိုးမ ီျိုးပသ  အက   ျိုးခ စ ျိုးခ င့််က ုံ ပ ငဆ်ငပ်ခငျ်ိုး၊ ပ ည့််စ က်ပခငျ်ိုး၊ ပ  လုံ ်န ုံင ်ါ 

သည်။ 

၁၇။ ပအ က် ါပရ ဂါမ  ျိုးပ စ်ဘ ျိုး ါသလ ျိုး။ 

 (၁) အ က ပခငျ်ိုး       

 (၂) စ တ်ပ  က်ပ နပ်ခငျ်ိုး(သ ုံ ့်မဟုံတ်) စ တ် င ်နျ်ိုးမ ီျိုး ဘ ုံျိုးဘ ုံျိုးလြဲပခငျ်ိုးမ  ျိုး   

 (၃) ပမ့်ပခငျ်ိုး၊ တက်ပခငျ်ိုး   

 (၄) န ျိုးပရ ဂါမ  ျိုး   

 (၅) တ ပတ ျိုးတ င ်ပသ ျိုး ါပခငျ်ိုး (သ ုံ ့်မဟုံတ်) အပခ ျိုးပသ ျိုးယ ုံပခငျ်ိုး   

 (၆) ရငပ်ခါငျ်ိုး (သ ုံ ့်မဟုံတ်) အဆုံ ်ပရ ဂါ   

 (၇) နလှ ုံျိုးပရ ဂါ   



 

 (၈) အစ အ မ်နငှ့်် အစ မပ ကပရ ဂါ   

 (၉) က လသ ျိုးပရ ဂါ    

 (၁၀) အသြဲပရ ဂါ   

 (၁၁) မည်သည့််တီဘပီရ ဂါမဆ ုံ   

 (၁၂) အဆစ်အပမစ်ပရ ငပ်ရ ဂါ   

 (၁၃) က ုံယ်ခနဓ ချွတ်ယ ငျ်ိုးမှု (သ ုံ ့်မဟုံတ်) ရ  ါရုံ ်ဆငျ်ိုး  က်မှုပ စ်ပခငျ်ိုး   

 (၁၄) ပက  က်ပရ ဂါပ စ်ဘ ျိုးပခငျ်ိုး   

 (၁၅) ပက  က်ပဆျိုးထ ုံျိုးဘ ျိုးသလ ျိုး   

 (၁၆) အပခ ျိုးပသ ပရ ဂါမ  ျိုးရှ လျှင ်ပ  ်ပ  ါ   

၁၈။  ဘ နျ်ိုး၊ က ုံကငျ်ိုး၊ နကီ ုံတငျ်ိုးနငှ့်် စ ြဲပစတတ်ပသ  ပဆျိုးဝါျိုးမ  ျိုး သ ုံျိုးစ ြဲဘ ျိုး ါသလ ျိုး။ 

   

၁၉။ ပအ က် ါအခ က်မ  ျိုးက ုံ ပ  ်ပ  ါ။ 

  

 (၁) က ုံယ်တ ငထ်ငရှ် ျိုးပသ အမှတ်အသ ျိုး၊   

 (၂) အရ ်အပမင့််၊   

 (၃) က ုံယ်အပလျိုးခ  န၊်   

  အထက် ါ အခ က်အလကမ်  ျိုးက ုံ မနှက်နစ်  ပ  ်ပ မ ီျိုး အသက်အ မခ ထ ျိုးလ ုံပ က ငျ်ိုး အဆ ုံပ   ါသည်။ 

အဆ ုံ ါအခ က်အလက်မ  ျိုးသည် ကျွန်ုံ ်နငှ့််ပမနမ် ့်အ မခ လုံ ်ငနျ်ိုးတ ုံ ့် ခ   ်ဆ ုံမည့်် ဋ ဉ ဉ်အပပခခ အခ ကမ်  ျိုးပ စ် 

ပ က ငျ်ိုး သပဘ တ ညီ ါသည်။ 

 

     မမ  ြို့နယ်      တ င ်   ခုံနစ်ှ    

      ရက်တ င ်လက်မှတ်ပရျိုးထ ုံျိုး ါသည်။ 

 

 

အသ သက်ပသ 

လက်မှတ်၊               

အမည်၊                   

အ မခ ထ ျိုးသ လက်မှတ ်

အမ   ျိုးသ ျိုးမှတ်  ုံတငအ်မတှ်၊      

အလုံ ်အက ုံင၊်        

လ  ်စ အပ ည့််အစ ုံ        

         

 



 

၂၀။ အ မခ ထ ျိုးသ  ဝနထ်မ်ျိုးနငှ့််တ ုံက်ရ ုံက်သက်ဆ ုံငသ်ည့်် အရ ရှ မှလက်မတှ်ထ ုံျိုးရနအ်ဆ ုံလ  တ င ် ပ  ်ပ ထ ျိုး 

ပသ အခ က်မ  ျိုး နငှ့်် အဆ ုံပ  သ သည်၊ မ က်ပမငအ် ျိုးပ င့်် က နျ်ိုးမ လ က်ရှ ပ က ငျ်ိုး ပထ က်ခ  ါသည်။ 

 

 

 

 လက်မှတ်       

ရ ုံ ျိုးတ ဆ  ်  အမည်           

 ရ ထ ျိုး      

 

၂၁။ အ မခ သက်တမ်ျိုး  နစ်ှ၊ 

 မှတ်ခ က်၊ အ မခ သက်တမ်ျိုးက ုံ မ မ နစ်ှသက်ရ  ၃ နစ်ှ၊ ၅ နစ်ှ၊ ၁၀ နစ်ှ ပရ ျိုးခ ယ်ထ ျိုးရှ န ုံငသ်ည်။ 

 

 Period of Cover   

 

၂၂။ အဆ ုံလ   ါ အခ က်အလက်မ  ျိုးအရ    ခုံ၊     အတ က ်

 ထုံတ်လစ မှ     ခုံ၊     အတ က် ထုံတ်လစ   

 အထ  လစဉ်  ရီမီယ      က  ်   ပ  ျိုး ပ ျိုးသ ငျ်ိုးရမည်။  
  

 Date of Commencement 
  

 

 

 

 Maturity Date 
 

 

 

 

 Annual Premium 

 

 Monthly Premium 

 

 

၂၃။ အဆ ုံလ   ါ အခ က်အလက်မ  ျိုးက ုံ စ စစ်ခ က်အရ        

         ပငငျ်ိုး ယ်န ုံငရ်န ်တငပ် အ ် ါသည်။ 

 

 

 

 

            ကကီျိုး က ်ပရျိုးမ ျိုး 

 

လက်ပထ က်မနပ်နဂ   

 

 

 

 

မနပ်နဂ   

 

  

      

      

       

       


