
 

 

ແບບຟອມໃບສະເໜີເອົາປະກນັໄພທີີ່ ຢ ີ່ອາໃສ 

(ກະລນຸາຕ ີ່ ມຂ ໍ້ມ  ນໃຫໍ້ຄບົຖໍ້ວນ √ ໃນຫໍ້ອງຄ  າຕອບທີີ່ ທີ່ານເລ ອກ)  

ຂ ໍ້ມ  ນຂອງຜ ໍ້ສະເໜີເອົາປະກນັໄພ 

ຊ ີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງຜ ໍ້ສະເໜີ: ທີ່ານ/ທີ່ານ ນາງ.________________________________________    ເປັນເຈົໍ້າຂອງອາຄານ        ເປັນຜ ໍ້ເຊົີ່ າ 

ວນັ, ເດ ອນ, ປີເກດີ:______/______/__________, ເລກບດັປະຈ  າຕວົ_______________________________ ສນັຊາດ: _________________  ອາຊີບ: _________________________  

ທີີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັຂອງຜ ໍ້ສະເໜີ: 

ເຮ ອນເລກທີ: ___________ ໜີ່ວຍ: _______________ ຕ ໍ້ໄປສະນ:ີ _____________ ບໍ້ານ: ______________________ ເມ  ອງ: ____________________________________________  

ແຂວງ: _____________________________________________________ ເບີໂທລະສບັ: ________________________________________________________________________ 

ເບມີ  ຖ  (ກະລນຸາແຈ ໍ້ງເບທີີຕິດຕ ີ່ ໄດໍ້): ___________________________________ ທີີ່ ຢ ີ່E-mail: ________________________________________________________________________ 

ຊ ີ່ ແລະນາມສະກນຸຂອງຜ ໍ້ໄດໍ້ຮບັການປະກນັໄພ ຫ  ຜ  ໍ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ (ກ ລະນບີ ີ່ ແມ ີ່ນຜ ໍ້ສະເໜີ): ທີ່ານ/ທີ່ານ ນາງ:  ________________________________________________________________ 

ເບມີ  ຖ  (ກະລນຸາແຈໍ້ງເບທີີີ່ ຕິດຕ ີ່ ທີ່ານໄດໍ້): ________________________________ ທີີ່ ຢ ີ່E-mail:________________________________________________________________________ 

ທີີ່ ຕ ັໍ້ງ/ທີີ່ ຢ ີ່ຂອງຊບັສິນຈະເອົາປະກນັໄພ (ກ ລະນບີ ີ່ ແມ ີ່ນທີີ່ ຢ ີ່ລະບຂຸໍ້າງເທີງນີໍ້)             ຄ ກນັກບັທີີ່ ຢ ີ່ປະຈບຸນັ  

ເຮ ອນເລກທີ: _______________  ໜີ່ວຍ: __________   ບໍ້ານ: __________________  ເມ  ອງ: ______________________  ແຂວງ: _____________________________________ 

ຂ ໍ້ມ  ນຂອງຊບັສນິຈະເອົາປະກນັໄພ 

1. ອາຄານສໍ້າງຈາກວດັສະດຫຸຍງັ? (ກ ລະນ ີມຫີ າຍກີ່ວາໜ ີ່ ງຫ ງັ, ກະລນຸາແຍກຂ ໍ້ມ  ນແຕີ່ລະຫ ງັ) 

   ກ) ຝາ? 

   ຂ) ເສົາ? 

   ຄ) ຄານ? 

   ງ) ໂຄງຫ ງັຄາ? 

   ຈ) ຫ ງັຄາມງຸຈາກ? 

2. ອາຄານມຈີກັຊ ັໍ້ນ? 

 ຄອນກຣີດເສີມເຫ ັກ 

 ຄອນກຣີດເສີມເຫ ັກ 

 ຄອນກຣີດເສີມເຫ ັກ

 ຄອນກຣີດເສີມເຫ ັກ

 ກະເບ ໍ້ອງ 

 1-ຊ ັໍ້ນ 

 ດນີຈີີ່ 

 ເຫ ັກ 

 ເຫ ັກ 

 ເຫ ັກ 

 ສງັກະສ ີ

 2-ຊ ັໍ້ນ 

 ໄມ ໍ້ 

 ໄມ ໍ້ 

 ໄມ ໍ້ 

 ໄມ ໍ້ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ __________________________ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ __________________________ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ __________________________ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ __________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

3. ປີກ ີ່ສໍ້າງ: ______________________ 

4. ມກີ  າແພງ /ຮ ົໍ້ວອໍ້ອມຮອບອາຄານຂອງທີ່ານບ ີ່?    ມ ີ        ບ ີ່ ມ ີ

5. ມອີາຄານອ ີ່ ນໆຢ ີ່ໄກ ໍ້ອາຄານທີ່ານໃນໄລຍະໜໍ້ອຍ<10 ແມດັ?  (ບ ີ່ ລວມອາຄານນໍ້ອຍໃນຂອບເຂດເຮ ອນ)   ມ ີ       ບ ີ່ ມ ີ

ມ ນຄີ່າຄຸໍ້ມກນັ 

ມ ນຄີ່າທີີ່ ສະເໜີເອົາປະກນັໄພຕໍ້ອງເປັນມ ນຄີ່າເຕັມຂອງຊບັສິນ. ປະກນັໄພນີໍ້ມເີງ  ີ່ອນໄຂຄຸໍ້ມກນັຕາມອດັຕາສະເລີ່ຍ, ຊ ີ່ ງໜາຍຄວາມວີ່າ ຖໍ້າໃນມ ໍ້ເກດີຄວາມສ ນເສຍ ຫ   ເສຍຫາຍ ຫາກເຫັນວີ່າມ ນຄີ່າຄຸໍ້ມກນັຕ  ີ່າກີ່ວາມ ນ

ຄີ່າເຕັມຂອງຊບັສິນທີີ່ ເອົາປະກນັໄພ ມ ນຄີ່າສິດທດົແທນຈະຖ ກຫ ຼຸດລງົຕາມອດັຕາສີ່ວນ. 

1. ອາຄານ 

  ເປັນອາຄານທີີ່ ນ  າໃຊໍ້ເພ ີ່ ອຈດຸປະສງົໃນການຢ ີ່ອາໃສ ລວມທງັອາຄານຈອດລດົ, ເຮ ອນຄວົ, ເຮ ອນຮບັໃຊໍ້ (ບ ີ່ ລວມຮ ົໍ້ວ/ກ  າແພງ  

  ແລະ ປະຕ ຮ ົໍ້ວ)  

 

ກບີ___________________________________________ 

2. ເຄ ີ່ ອງໃຊໍ້ໃນອາຄານ 

   ລວມມເີຄ ີ່ອງເຟີນເິຈີໍ້, ເຄ ີ່ອງທີີ່ ຕິດຕ ັໍ້ງ, ປບັປງຸຕບົແຕີ່ງໃນອາຄານ, ເຄ ີ່ ອງໃຊໍ້ໃນຄວົເຮ ອນ, ເຄ ີ່ ອງໃຊໍ້ໄຟຟໍ້າ,   ອປຸະກອນເຄ ີ່ອງແຕີ່ງກນິ,  

  ເສ ໍ້ອຜໍ້າຂອງຜ ໍ້ໄດໍ້ຮບັການປະກນັໄພ ແລະ ຂອງສະມາຊກີໃນຄອບຄວົຂອງຜ ໍ້ໄດໍ້ຮບັການປະກນັໄພ.          

 

ກບີ___________________________________________ 

3. ວງົເງນີຄຸໍ້ມກນັຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ເຮ ອນຂໍ້າງຄຽງ 

   ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາມກດົໜາຍກ ລະນໄີຟລາມໄປໄໝໍ້ເຮ ອນ 

   ຂໍ້າງຄຽງ    

 

 ກບີ 200,000,000  ກບີ 500,000,000  ກບີ 1,000,000,000 ອ ີ່ ນໆ:  ________________________________ 

4. ວງົເງນີຄຸໍ້ມກນັຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜໍ້າຄອບຄວົ 

  ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາມກດົໜາຍຕ ີ່ ບກຸຄນົທີສາມ 

 

 ກບີ 10,000,000   ກບີ 30,000,000   ກບີ 50,000,000    ອ ີ່ນໆ:  ________________________________ 

ກະລນຸາເລ ອກການຄຸໍ້ມກນັທີີ່ ທີ່ານຕໍ້ອງການ 

 ຂ ັໍ້ນພ ໍ້ນຖານ        ຄຸໍ້ມກນັອກັຄີໄພ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜໍ້າຄອບຄວົ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ເຮ ອນຂໍ້າງຄຽງ 

 ຂ ັໍ້ນຈ  າເປັນ        ຄຸໍ້ມກນັອກັຄີໄພ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜໍ້າຄອບຄວົ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ເຮ ອນຂໍ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍໍ້ອນນ  ໍ້າ, ລມົພະຍ ຸແລະ ແຜີ່ນດນີໄຫວ 

 ຂ ັໍ້ນສ ງ           ຄຸໍ້ມກນັອກັຄໄີພ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜໍ້າຄອບຄວົ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ເຮ ອນຂໍ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍໍ້ອນນ  ໍ້າ, ລມົພະຍ,ຸ ແຜີ່ນດນີໄຫວ, ແກໍ້ວແວີ່ນແຕກ ແລະ ຄວາມເສຍ 

                     ຫາຍຂອງເຄ ີ່ ອງໃຊໍ້ໄຟຟໍ້າ 

 ຂ ັໍ້ນຮອບດໍ້ານ      ຄຸໍ້ມກນັອກັຄໄີພ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຫວົໜໍ້າຄອບຄວົ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ີ່ ເຮ ອນຂໍ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍໍ້ອນນ  ໍ້າ, ລມົພະຍ,ຸ ແຜີ່ນດນີໄຫວ, ແກໍ້ວແວີ່ນແຕກ, ຄວາມເສຍຫາຍ 

                    ຂອງເຄ ີ່ ອງໃຊໍ້ໄຟຟໍ້າ ແລະ ການລກັ 

 ອ ີ່ນໆ, ກະລນຸາລະບ:ຸ  __________________________________________________________________________________________________________________________ 

ການຊ  າລະຄີ່າທ  ານຽມປະກນັໄພ 

 ຊ  າລະງວດດຽວ                            ຊ  າລະ 2 ງວດຕ ີ່ ປີ        ຊ  າລະ 4 ງວດຕ ີ່ ປີ                    

ໄລຍະເວລາປະກນັໄພ 

 O1 ປີ, ວນັທີເລີໍ້ມການຄຸໍ້ມກນັ: ________/________/___________ ວນັທີໝດົອາຍ:ຸ ________/________/___________ 

ຄ  າຢ ນຢນັ 

ຂໍ້າພະເຈົໍ້າ (ຜ ໍ້ສະເໜີເອົາປະກນັໄພ) ຂ ຢ ນຢນັວີ່າ ຂ ໍ້ມ  ນທີີ່ ໃຫໍ້ມາຂໍ້າງເທິງນີໍ້ມຈີງິ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງທກຸປະການ. ໃນກ ລະນຂີ ໍ້ມ  ນຂໍ້າງເທິງນີໍ້ມກີານປີ່ຽນແປງ ຂໍ້າພະເຈົໍ້າຈະແຈໍ້ງຫາ ບ ລິສດັ ອາລິອນັສ´ປະກນັໄພລາວ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນທນັທີ ທີີ່ ຮບັຮ ໍ້ເຖງິການປີ່ຽນແປງນ ັໍ້ນ. 
 

________________________________________ 

ເຊັນ ຜ ໍ້ສະເໜີເອົາປະກນັໄພ 

ວນັທີ: _______/________/___________ 

 ________________________________________ 

ເຊັນ ຕວົແທນຂາຍປະກນັໄພ 

ລະຫດັຕວົແທນ:  

 


