ແບບຟອມໃບສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພທີີ່ ຢີ່ອາໃສ
ໍ້ ນໃຫຄ
(ກະລຸນາຕີ່ ມຂມ
ໍ້ ົບຖວ
ໍ້ ນ √ ໃນຫອ
ໍ້ ງຄາຕອບທີີ່ ທາີ່ ນເລອກ)
ໍ້ ນຂອງຜສ
ຂມ
ໍ້ ະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜສ
ໍ້ ະເໜີ: ທີ່ານ/ທີ່ານ ນາງ.________________________________________

ເປັ ນເຈົໍ້າຂອງອາຄານ

ເປັ ນຜເໍ້ ຊົີ່ າ

ວ ັນ, ເດອນ, ປີ ເກີດ:______/______/__________, ເລກບ ັດປະຈາຕ ົວ_______________________________ ສ ັນຊາດ: _________________

ອາຊີບ: _________________________

ທີີ່ ຢີ່ປະຈຸບ ັນຂອງຜສ
ໍ້ ະເໜີ :
ເຮອນເລກທີ : ___________ ໜວ
ີ່ ຍ: _______________ ຕໄໍ້ ປສະນີ: _____________ ບາໍ້ ນ: ______________________ ເມອງ: ____________________________________________
ແຂວງ: _____________________________________________________ ເບີໂທລະສ ັບ: ________________________________________________________________________
ເບີມຖ (ກະລຸນາແຈງໍ້ ເບີທີຕິດຕີ່ ໄດ)ໍ້ : ___________________________________ ທີີ່ ຢE
ີ່ -mail: ________________________________________________________________________
ຊີ່ ແລະນາມສະກຸນຂອງຜໄ
ໍ້ ດຮ
ໍ້ ັບການປະກ ັນໄພ ຫຜຮ
ໍ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ (ກລະນີບີ່ ແມນຜ
ີ່ ສ
ໍ້ ະເໜີ ): ທີ່ານ/ທີ່ານ ນາງ:

________________________________________________________________

ເບີມຖ (ກະລຸນາແຈງໍ້ ເບີທີີ່ຕິດຕີ່ ທີ່ານໄດ)ໍ້ : ________________________________ ທີີ່ ຢີ່E-mail:________________________________________________________________________
ທີີ່ ຕງ/ທີີ່
ັໍ້ ຢຂ
ີ່ ອງຊ ັບສິນຈະເອົ າປະກ ັນໄພ (ກລະນີບີ່ ແມນທີີ່
ີ່ ຢລ
ີ່ ະບຸຂາໍ້ ງເທີ ງນີ)ໍ້
ເຮອນເລກທີ : _______________

ໜວ
ີ່ ຍ: __________

ຄກ ັນກ ັບທີີ່ ຢປ
ີ່ ະຈຸບ ັນ

ບາໍ້ ນ: __________________

ເມອງ: ______________________

ແຂວງ: _____________________________________

ໍ້ ນຂອງຊ ັບສິນຈະເອົ າປະກ ັນໄພ
ຂມ
1. ອາຄານສາໍ້ ງຈາກວ ັດສະດຸຫຍ ັງ? (ກລະນີ ມີຫາຍກວ
ີ່ າໜີ່ ງຫ ັງ, ກະລຸນາແຍກຂໍ້ມນແຕລ
ີ່ ະຫ ັງ)
ກ) ຝາ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ດີນຈີີ່

ໄມ ໍ້

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________________________

ຂ) ເສົ າ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ໍ້

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________________________

ຄ) ຄານ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ໍ້

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________________________

ງ) ໂຄງຫ ັງຄາ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ໍ້

ຈ) ຫ ັງຄາມຸງຈາກ?

ກະເບໍ້ອງ

ສ ັງກະສີ

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ:

_____________________________________________

1-ຊນ
ັໍ້

2-ຊນ
ັໍ້

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ:

_____________________________________________

2. ອາຄານມີຈ ັກຊນ?
ັໍ້

ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: __________________________

3. ປີ ກີ່ ສາໍ້ ງ: ______________________
4. ມີກາແພງ /ຮວອ
ົໍ້ ອ
ໍ້ ມຮອບອາຄານຂອງທີ່ານບີ່ ?

ບີ່ ມີ

ມີ

5. ມີອາຄານອີ່ ນໆຢີ່ໄກອ
ໍ້ າຄານທີ່ານໃນໄລຍະໜອ
ໍ້ ຍ<10 ແມັດ?

(ບີ່ ລວມອາຄານນອ
ໍ້ ຍໃນຂອບເຂດເຮອນ)

ມີ

ບີ່ ມີ

ມນຄາີ່ ຄຸມ
ໍ້ ກ ັນ
ໍ້ ເີ ງີ່ ອນໄຂຄຸໍ້ມກ ັນຕາມອ ັດຕາສະເລີ່ຍ, ຊີ່ ງໜາຍຄວາມວາີ່ ຖາໍ້ ໃນມເໍ້ ກີດຄວາມສນເສຍ ຫ ເສຍຫາຍ ຫາກເຫັ ນວີ່າມນຄາີ່ ຄຸມ
ມນຄີ່າທີີ່ ສະເໜີ ເອົ າປະກ ັນໄພຕໍ້ອງເປັ ນມນຄາີ່ ເຕັ ມຂອງຊ ັບສິນ. ປະກ ັນໄພນີມ
ໍ້ ກ ັນຕາີ່ ກວ
ີ່ າມນ
ຄາີ່ ເຕັ ມຂອງຊ ັບສິນທີີ່ ເອົ າປະກ ັນໄພ ມນຄີ່າສິດທົດແທນຈະຖກຫຼຸດລົງຕາມອ ັດຕາສີ່ວນ.
1. ອາຄານ

ເປັ ນອາຄານທີີ່ ນາໃຊເໍ້ ພີ່ ອຈຸດປະສ ົງໃນການຢີ່ ອາໃສ ລວມທັງອາຄານຈອດລົດ, ເຮອນຄ ົວ, ເຮອນຮ ັບໃຊໍ້ (ບີ່ ລວມຮວ/ກ
ົໍ້ າແພງ

ກີບ___________________________________________

ແລະ ປະຕຮວ)
ົໍ້
2. ເຄີ່ ອງໃຊໃໍ້ ນອາຄານ

ລວມມີເຄີ່ ອງເຟີ ນເິ ຈີ,ໍ້ ເຄີ່ ອງທີີ່ ຕິດຕງ,
ັ ໍ້ ປັບປຸງຕ ົບແຕີ່ງໃນອາຄານ, ເຄີ່ ອງໃຊໃໍ້ ນຄ ົວເຮອນ, ເຄີ່ ອງໃຊໄໍ້ ຟຟໍ້າ,

ອຸປະກອນເຄີ່ ອງແຕີ່ງກິນ,

ກີບ___________________________________________

ໍ້ ຜໍ້າຂອງຜໍ້ ໄດຮ
ເສອ
ໍ້ ັບການປະກ ັນໄພ ແລະ ຂອງສະມາຊີກໃນຄອບຄ ົວຂອງຜໍ້ໄດຮ
ໍ້ ັບການປະກ ັນໄພ.
3. ວ ົງເງີນຄຸມ
ໍ້ ກ ັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ເຮອນຂາໍ້ ງຄຽງ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມກ ົດໜາຍກລະນີໄຟລາມໄປໄໝໍ້ເຮອນ

ກີບ 200,000,000

ກີບ 500,000,000

ກີບ 1,000,000,000 ອີ່ ນໆ: ________________________________

ກີບ 10,000,000

ກີບ 30,000,000

ກີບ 50,000,000

ຂາໍ້ ງຄຽງ
4. ວ ົງເງີນຄຸມ
ໍ້ ກ ັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາໍ້ ຄອບຄ ົວ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມກ ົດໜາຍຕີ່ ບຸກຄ ົນທີ ສາມ

ອີ່ ນໆ:

________________________________

ກະລຸນາເລອກການຄຸມ
ໍ້ ກ ັນທີີ່ທາີ່ ນຕອ
ໍ້ ງການ
ຂນພ
ັໍ້ ໍ້ ນຖານ

ຄຸມ
ໍ້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜໍ້າຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ເຮອນຂາໍ້ ງຄຽງ

ຂນຈ
ັໍ້ າເປັ ນ

ໍ້ ລ ົມພະຍຸ ແລະ ແຜນ
ຄຸມ
ໍ້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາໍ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ເຮອນຂາໍ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
ໍ້ ນນາ,
ີ່ ດີນໄຫວ

ຂນສ
ັໍ້ ງ

ໍ້ ລ ົມພະຍຸ, ແຜນ
ຄຸມ
ໍ້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາໍ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ເຮອນຂາໍ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
ໍ້ ນນາ,
ີ່ ດີນໄຫວ, ແກວ
ໍ້ ແວນ
ີ່ ແຕກ ແລະ ຄວາມເສຍ

ຂນຮອບດ
າໍ້ ນ
ັໍ້

ໍ້ ລ ົມພະຍຸ, ແຜນ
ຄຸມ
ໍ້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາໍ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕີ່ ເຮອນຂາໍ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
ໍ້ ນນາ,
ີ່ ດີນໄຫວ, ແກວ
ໍ້ ແວນ
ີ່ ແຕກ, ຄວາມເສຍຫາຍ

ຫາຍຂອງເຄີ່ ອງໃຊໄໍ້ ຟຟໍ້າ
ຂອງເຄີ່ ອງໃຊໄໍ້ ຟຟໍ້າ ແລະ ການລ ັກ
ອີ່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ:

__________________________________________________________________________________________________________________________

ການຊາລະຄາີ່ ທານຽມປະກ ັນໄພ
ຊາລະງວດດຽວ

ຊາລະ 2 ງວດຕີ່ ປີ

ຊາລະ 4 ງວດຕີ່ ປີ

ໄລຍະເວລາປະກ ັນໄພ
O1 ປີ , ວ ັນທີ ເລີໍ້ມການຄຸມ
ໍ້ ກ ັນ: ________/________/___________

ວ ັນທີ ໝ ົດອາຍຸ: ________/________/___________

ຄາຢນຢັນ
ໍ້ ນທີີ່ ໃຫໍ້ມາຂາໍ້ ງເທິ ງນີມ
ໍ້ ຈ
ໍ້ ນຂາໍ້ ງເທິ ງນີມ
ໍ້ ກ
ຂາໍ້ ພະເຈົາໍ້ (ຜໍ້ສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ) ຂຢນຢັນວາີ່ ຂມ
ີ ງິ ແລະ ຖກຕໍ້ອງທຸກປະການ. ໃນກລະນີຂມ
ີ ານປີ່ຽນແປງ ຂາໍ້ ພະເຈົໍ້າຈະແຈງໍ້ ຫາ ບລິສ ັດ ອາລິອ ັນສ´ປະກ ັນໄພລາວ
ເປັ ນລາຍລັກອ ັກສອນທັນທີ ທີີ່ ຮ ັບຮເໍ້ ຖິງການປີ່ຽນແປງນນ.
ັ ໍ້

________________________________________

________________________________________

ເຊັນ ຜໍ້ສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ

ເຊັນ ຕ ົວແທນຂາຍປະກ ັນໄພ

ວ ັນທີ: _______/________/___________

ລະຫດ
ັ ຕ ົວແທນ:

