f
ແບບຟອມໃບສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນອ
້ ຍ
້ ນ
(ກະລຸນາຕື່ ມຂມ
ູ ໃຫຄ
້ ົບຖວ
້ ນ ແລະ ໃສເື່ ຄື່ ອງ √ ໃນຫອ
້ ງຄາຕອບທີື່ ທື່ານເລອກ)

້ ນ
ຂມ
ູ ຂອງຜູ້ສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູສ
້ ະເໜີ: ທື່ານ/ທື່ານ ນາງ.________________________________________________________

ເປັນເຈົ້າຂອງອາຄານ

ເປັ ນຜູເ້ ຊົື່ າ

ວ ັນ, ເດອນ, ປີ ເກີດ:_____/_____/________, ເລກບ ັດປະຈາຕ ົວ ຫ ໜ ັງສຜາື່ ນແດນ:________________________________ ສ ັນຊາດ: _____________ ອາຊີບ: ___________________
ທີື່ ຢູື່ປະຈຸບ ັນຂອງຜູສ
້ ະເໜີ :

ເຮອນເລກທີ : __________ ໜວ
ື່ ຍ: _________ ຕູໄ້ ປສະນີ: ___________ ບາ້ ນ: ______________ ເມອງ: _____________________________________

ແຂວງ: _________________ ເບີມຖ (ກະລຸນາແຈງ້ ເບີທີຕິດຕື່ ໄດ)້ : _______________________ ໂທລະສ ັບ: _____________________ ທີື່ ຢູື່E-mail: ______________________________
ເບີໂທລະສ ັບ:: ________________________ ທີື່ ຢູE
ື່ -mail: ____________________________________
ຊື່ ບລິສ ັດ ຫ ຊື່ ນາມສະກຸນຂອງຜູໄ
້ ດຮ
້ ັບການປະກ ັນໄພ ຫ ຜູຮ
້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດ (ກລະນີບື່ ແມນຜູ
ື່ ສ
້ ະເໜີ): ທາ
ື່ ນ/ທາ
ື່ ນ ນາງ:

__________________________________________________________

ເບີມຖ (ກະລຸນາແຈງ້ ເບີທີື່ຕິດຕື່ ທາ
ື່ ນໄດ)້ : ________________________ ໂທລະສ ັບ: _________________________________ ທີື່ ຢູື່E-mail: _____________________________________
ທີື່ ຕງ/ທີື່
ັ້ ຢູຂ
ື່ ອງຊ ັບສິນຈະເອົ າປະກ ັນໄພ (ກລະນີບື່ ແມນທີື່
ື່ ຢູລ
ື່ ະບຸຂາ້ ງເທີ ງນີ)້
ເຮອນເລກທີ : ____________________

ໜວ
ື່ ຍ: __________

ຄກ ັນກ ັບທີື່ ຢູື່ປະຈຸບ ັນ

ບາ້ ນ: _______________

ເມອງ: ____________________

ແຂວງ: _____________________________________

້ ນ
ຂມ
ູ ຂອງຊ ັບສິນຈະເອົ າປະກ ັນໄພ
້ ນ
1. ອາຄານສາ້ ງຈາກວ ັດສະດຸຫຍ ັງ? (ກລິນ ີ ມີຫາຍກວ
ູ ແຕລ
ື່ າໜື່ ງຫ ັງ, ກະລຸນາແຍກຂມ
ື່ ະຫ ັງ)
ກ). ຝາ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ດີນຈີື່

ໄມ ້

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ____________________________

ຂ). ເສົ າ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ້

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ____________________________

ຄ). ຄານ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ້

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ____________________________

ງ). ໂຄງຫ ັງຄາ?

ຄອນກີຣດເສີມເຫັ ກ

ເຫັ ກ

ໄມ ້

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ____________________________

ຈ). ຫ ັງຄາມຸງຈາກ?

ກະເບ້ອງ

ສ ັງກະສີ

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

1-ຊນ
ັ້

2-ຊນ
ັ້

ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ

2. ອາຄານມີຈ ັກຊນ?
ັ້

3. ປີ ກື່ ສາ້ ງ: ______________________________
5. ມີກາແພງ ຫ ຮວອ
ົ້ ອ
້ ມອາຄານຂອງທື່ານບື່ ?

ມີ

4.
ບື່ ມີ

_____________________________________________
_____________________________________________

ອາຄານຖກນາໃຊເ້ ຮັດທຸລະກິດ ຫ ທີື່ ຢູື່ອາໃສ?

ເຮັດທຸລະກິດຢື່າງດຽວ

ທັງສອງ

6. ມີອາຄານອື່ ນໆຢູື່ໄກອ
້ າຄານທື່ານໃນໄລຍະໜອ
້ ຍ<10 ແມັດ? (ບື່ ລວມອາຄານນອ
້ ຍໃນຂອບເຂດເຮອນ)

ບື່ ມີ

ມີ

້ ນ
ຂມ
ູ ກຽື່ ວກ ັບທຸລະກິດ
ຊື່ ທຸລະກິດ:

ປະເພດທຸລະກິດ (ເຊັື່ ນ: ບລິການ, ທາການຜະລິດ, ຂາຍສງົື່ , ຂາຍຍອ
ື່ ຍ, ອ ົງການ, ລ ັດຖະບານ,…..)

້ ນ
ຂມ
ູ ຕື່ ມໂດຍພະນ ັກງານປະກ ັນໄພ

___________________________

___________________________________________________________________

ປະເພດຄວາມສື່ຽງ: 1.

2.

3.

4.

ມູນຄາື່ ຄຸມ
້ ກ ັນ
້ ເີ ງື່ ອນໄຂຄຸ້ມກ ັນຕາມອ ັດຕາສະເລື່ຍ, ຊື່ ງໜາຍຄວາມວາື່ ຖາ້ ໃນມເ້ ກີດຄວາມສູນເສຍ ຫ ເສຍຫາຍ ຫາກເຫັ ນວື່າມູນຄາື່ ຄຸມ
ມູນຄື່າທີື່ ສະເໜີ ເອົ າປະກ ັນໄພຕ້ອງເປັ ນມູນຄາື່ ເຕັ ມຂອງຊ ັບສິນ. ປະກ ັນໄພນີມ
້ ກ ັນຕາື່ ກວ
ື່ າ
ມູນຄື່າເຕັ ມຂອງຊ ັບສິນທີື່ ເອົ າປະກ ັນໄພ ມູນຄື່າສິດທົດແທນຈະຖກຫຼຸດລົງຕາມອ ັດຕາສື່ວນ.
1. ອາຄານ

ເປັ ນອາຄານທີື່ ນາໃຊ້ເພື່ ອຈຸດປະສ ົງໃນການຢູື່ອາໃສ ລວມທັງອາຄານຈອດລົດ, ເຮອນຄ ົວ, ເຮອນຮ ັບໃຊ້ (ບື່ ລວມຮວ/ກ
ົ້ າແພງແລະປະຕູຮວ)
ົ້

ກີບ___________________________________________

2. ເຄື່ ອງໃຊໃ້ ນອາຄານ

ລວມມີເຄື່ ອງເຟີ ນເິ ຈີ,້ ເຄື່ ອງທີື່ ຕິດຕງປັ
ັ ້ ບປຸງຕ ົບແຕື່ງໃນອາຄານ, ເຄື່ ອງໃຊ້ໃນຄ ົວເຮອນ, ເຄື່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ,

ອຸປະກອນເຄື່ ອງແຕື່ງກິນ,

ກີບ___________________________________________

້ ຜ້າຂອງຜູ້ໄດຮ
ເສອ
້ ັບການປະກ ັນໄພ ແລະ ຂອງສະມາຊີກໃນຄອບຄ ົວຂອງຜູ້ໄດຮ
້ ັບການປະກ ັນໄພ.
3. ອຸປະກອນເຄື່ ອງມປະກອບອາຊີບ/ທຸລະກິດ

ລວມມີເຄື່ ອງເຟີ ນເີ ຈີ,້ ເຄື່ ອງທີື່ ຕິດ,ຕງປັ
ຸ ະກິດ
ັ ້ ບປຸງຕ ົບແຕື່ງໃນອາຄານ,ເຄື່ ອງໃຊໄ້ ຟຟ້າ, ອຸປະກອນເຄື່ ອງຈ ັກແລະຊ ັບສິນອື່ ນໆທີື່ ຮ ັບໃຊທ
້ ລ
4. ສິນຄາ້ : ໜາຍເຖີງວ ັດຖຸດບ
ິ , ສິນຄາ້ ທີື່ ຢູື່ໃນລະຫວາື່ ງການຜະລິດ ແລະ ສິນຄາ້ ສາເລັ ດຮູບ

ກີບ___________________________________________
ກີບ___________________________________________

5. ວ ົງເງີນຄຸມ
້ ກ ັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມກ ົດໜາຍກລະນີໄຟລາມໄປໄໝ້ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ

ກີບ 250,000,000

ກີບ 750,000,000

ກີບ 1,500,000,000 ອື່ ນໆ: ____________________________

ກີບ 10,000,000

ກີບ 30,000,000

ກີບ 50,000,000

6. ວ ົງເງີນຄຸມ
້ ກ ັນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາ້ ຄອບຄ ົວ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕາມກ ົດໜາຍຕື່ ບຸກຄ ົນທີ ສາມ

ອື່ ນໆ:

____________________________

ກະລຸນາເລອກການຄຸມ
້ ກ ັນທີື່ທາື່ ນຕອ
້ ງການ
ຂນພ
ັ້ ້ ນຖານ

ຄຸມ
້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜ້າຄອບຄ ົວ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ

ຂນຈ
ັ້ າເປັ ນ

້ ລ ົມພະຍຸ ແລະ ແຜນ
ຄຸມ
້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
້ ນນາ,
ື່ ດີນໄຫວ

ຂນສູ
ັ້ ງ

້ ລ ົມພະຍຸ, ແຜນ
ຄຸມ
້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
້ ນນາ,
ື່ ດີນໄຫວ, ແກວ
້ ແວນ
ື່ ແຕກ ແລະ ຄວາມເສຍ

ຂນຮອບດ
າ້ ນ
ັ້

້ ລ ົມພະຍຸ, ແຜນ
ຄຸມ
້ ກ ັນອ ັກຄີໄພ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຂອງຫ ົວໜາ້ ຄອບຄ ົວ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຕື່ ເຮອນຂາ້ ງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍອ
້ ນນາ,
ື່ ດີນໄຫວ, ແກວ
້ ແວນ
ື່ ແຕກ, ຄວາມເສຍຫາຍ

ຫາຍຂອງເຄື່ ອງໃຊໄ້ ຟຟ້າ
ຂອງເຄື່ ອງໃຊໄ້ ຟຟ້າ ແລະ ການລ ັກ
ອື່ ນໆ, ກະລຸນາລະບຸ:

_______________________________________________________________________________________

ການຊາລະຄາື່ ທານຽມປະກ ັນໄພ
ຊາລະງວດດຽວ

ຊາລະ 2 ງວດຕື່ ປີ

ຊາລະ 4 ງວດຕື່ ປີ

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

ວ ັນທີ ໝ ົດອາຍຸ: ________/________/___________

ຄາຢນຢັນ
້ ນ
້ ຈ
້ ນ
້ ກ
ຂາ້ ພະເຈົາ້ (ຜູ້ສະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ) ຂຢນຢັນວາື່ ຂມ
ູ ທີື່ ໃຫ້ມາຂາ້ ງເທິ ງນີມ
ູ ຂາ້ ງເທິ ງນີມ
ີ ງີ ແລະ ຖກຕ້ອງທຸກປະການ. ໃນກລະນີຂມ
ີ ານປື່ຽນແປງ ຂາ້ ພະເຈົ້າຈະແຈງ້ ຫາ ບລິສ ັດ ອາລິອ ັນສ´ປະກ ັນໄພລາວ
ເປັ ນລາຍລັກອ ັກສອນທັນທີ ທີື່ ຮ ັບຮູເ້ ຖິງການປື່ຽນແປງນນ.
ັ້

________________________________________

________________________________________

ເຊັນ ຜູສ
້ ະເໜີເອົ າປະກ ັນໄພ

ເຊັນ ຕ ົວແທນຂາຍປະກ ັນໄພ

ວ ັນທີ: _______/________/___________

ລະຫດ
ັ ຕ ົວແທນ:

