េតើករធានារ៉ ប់រងអគ�ិភ័យគឺជាអ�ី?

ជីវ ិតគឺេពរេពញេទេដយករភា�ក់េផ�ើល េពលខ�ះវនាំមកនូវភាពរ ីករយ េហើយេពល
ខ�ះេទៀតវនាំមកនូវទុក�េវទនា។ េ្រគាះមហន�រយដូចជា អគ�ិភ័យ អចបង�ក់នូវករ
េរៀបចំែផនកររបស់ េលកអ�ក។ េហើយេ្រគាះមហន�រយទំងេនាះ ក៏ េធ�ើឱ្យេលកអ�ក
ជួបនូវ វ ិបត�ិ ហិរ�� វត�ុដ៏ធ�ន់ធ�រផងែដរ។ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខម បូឌ) ម.ក
អចជួយេលកអ�កឱ្យមានស�នភាព្របេសើរេឡើងក�ុងករ្រគប់្រគងធុរកិច� របស់េលក
អ�ក។

ករធានារ៉ ប់រងេលើអគ�ិភ័យេនះនឹងជួយបំបាត់ករ្រព�យបារម�របស់េលក អ�កេដយ
ផ�ល់ជូនេលកអ�កនូវករធានារ៉ ប់រងែដលមានវ ិសលភាពដ៏ ទូលំទូលយ និងផ�ល់
ជូនេលកអ�កនូវជំនួយែផ�កហិរ�� វត�ុបនា�ប់ពីមានករ ខតបង់េកើតេឡើង េហើយេលក
អ�កអចករពរ្រទព្យសម្បត�ិែដលមានតៃម� របស់េលកអ�កបានេទៀតផង។
កិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងអគ�ិភ័យ និងហនិភ័យេផ្សងៗ របស់េយើងខ�ំុធានា េលើរចនា
សម�័ន�អគារ ផ�ះ ហងលក់ទំនិញ េរងច្រក ឬឃា�ំងទំនិញ រួមទំង សមា�របរ ិក�រេផ្សងៗ
េ្រគ�ងបរ ិក�រ បំពក់កុងអគារ
�
សន�ិធិ (ស�ុក) េ្រគ�ងច្រក និងេ្រគ�ងមា៉ សុីននានាែដល
្រត�វបានបំផា�ញេដយសរ អគ�ិភ័យ។ កិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះនឹងេធ�ើសំណង ជូន
េលកអ�ក នូវៃថ�ជួសជុលអគារ ករដំេឡើង ករជួសជុលរចនាសម�័ន�អគារនិងេធ�ើករ
ផា�ស់បូរសមា
�
� របរ ិក�រែដលបានខូចខត។

េតើកិច�សន្យោេនះធានារ៉ ប់រងេទេលើអីខ
� �ះ?

កិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះធានាេលើករខូចខតែដលបង�េឡើងេដយករណីដូចខង
េ្រកមៈ
• អគ�ិភ័យ និងរន�ះ
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករធា�ក់យន�េហះ
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីកររ�ួ� យែផនដី និងបន�ុះភ�ំេភ�ើង
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករផ�ុះេផ្សងៗ
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីទឹកជំនន់
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករធា�ក់ដុំ្រពិល
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីព្យុះ Hurricane, Cyclone, Typhoon
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករបុក ប៉ះទង�ិចពីេទច្រកយានយន�
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីកុប្បកម� និងកូដកម�
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីែផ្សង
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករេឆះេដយឯកឯង
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីករ�ស�ត និងបាក់ដី
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីគំនុំព្យោបាទ និងអ�កបំផា�ញ
• ករខូចខតែដលបណា
� លមកពីទឹក

ករណីមិនធានា

កិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះ មិនធានាក�ុងករណីដូចខងេ្រកមៈ
• ស�ង�ម និងេភរវកម�
• ករបាត់បង់េដយេចរលួចក�ុងអំឡុងេពល ឬបនា�ប់ពីអគ�ិភ័យ្រត�វបានពន�ត់
• អគ�ិភ័យែដលបង�េឡើងេដយសរបទេល�ើសប៉ុនប៉ងលួចដុតបំផា�ញពីអ�កដៃទ
• ករខតបង់ែផ�កហិរ�� វត�ុេដយផលវ ិបាកៃនអគ�ិភ័យ

េតើអ�កណាខ�ះអចទិញកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះបាន?
• មា�ស់អចលន្រទព្យ រូបវន�បុគ�ល ឬ្រក�មហ៊ុន
• មា�ស់អជីវកម� ឬ្របតិបត�ិករនានា

េតើកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះ អចធានាេលើអីខ
� �ះ?

អគារនានា ៃថ�េរៀបចំែកលម�អគារេឡើងវ ិញ េ្រគ�ងសង�រ ឹម សមា�រៈករ ិយាល័យ
ទំនិញក�ុងស�ុក េ្រគ�ងច្រក និងេ្រគ�ងមា៉ សុីននានា។

េតើ្រត�វដក់ធានាក�ុងតៃម�ប៉ុនា�ន?

អគារ
មូលដ�នៃនចំនួនទឹក្របាក់ែដលនឹង្រត�វដក់ធានារ៉ ប់រង គួរែតជាករ
ចំណាយក�ុងករសងសង់អគារេឡើងវ ិញេដយគា�នករកត់បន�យ
កររ ំេលះណាមួយេចញេទ។
សមា�រៈេនក�ុងអគារ
ចំនួនទឹក្របាក់ធានារ៉ ប់រងស្រមាប់សមា�រៈេនក�ុងអគារគឺែផ�កេលើតៃម�ទីផ្សោរ។
តៃម�ទីផ្សោរមានន័យថាជាតៃម�បច�ុប្បន� មិនរប់ប�ូ� លអប្បហរចំេពះកររ ំេលះ
េនក�ុងករណីែដលមានករបាត់បង់/ ករខូចខត។

េតើអីេ� ទជារយៈេពលៃនករធានារ៉ ប់រង?
រយៈេពលៃនករដក់ធានារ៉ ប់រងគឺ ១២ ែខ។

ករកំណត់អ្រតបុព�លភធានារ៉ ប់រង
បុព�លភធានារ៉ ប់រងែដល្រត�វបង់ជូន្រក�មហ៊ុនតមរយៈកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង
េនះ អ�ស័យេលើកត�ខងេ្រកមៈ
• ចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបានធានារ៉ ប់រង
• ករេ្របើ្របាស់របស់អគារ
• ្របេភទសំណង់អគារ (ឧ. ថ� ឬេឈើ )
• អសយដ�នែដល្រត�វធានារ៉ ប់រង
• ្របេភទៃន្រទព្យសម្បត�ិ / ទំនិញ / សន�ិធិ (ស�ុក)
• ករបែន�មហនិភ័យេដើម្បីធានារ៉ ប់រង
• ្របវត�ិៃនករទមទរសំណងពីមុន

េតើខំុ�អចចប់េផ�ើមកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះបានេដយ
រេបៀបណា?

សូមទំនាក់ទំនងមកេយើងខ�ំុ េដើម្បីទទួលបានករែណនាំពីរេបៀបធានារ៉ ប់រងេលើ
្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក។

កំណត់សមា�ល់ៈ រល់ ខ ែចង និងលក�ខណ�ជាក់លក់ទំងអស់្រត�វេយាងេទេលើ
អត�ន័យែដលមានែចងេនក�ុងលក�ខណ�លម�ិតៃនកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងរបស់
េយើងខ�ុំ។

េតើ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ) ម.ក អចផ�ល់ ជូនអ�ីខ�ះ?

ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងករករពរ
េលកអ�ក្រត�វបានផ�ល់ករពិនិត្យេមើលយា៉ ងហ�ត់ចត់េទេលើ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលក
អ�ក េដយអ�កចុះេទអេង�តហនិភ័យរបស់ ្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ុំ េដើម្បីកត់បន�យហនិភ័យៃនករបាត់បង់ែដលអច េកើតមានេឡើង។

អ�កវ ិភាគករខូចខតអន�រជាតិឯករជ្យ
េនក�ុងករណីមានករទមទរសំណងេកើតេឡើង ្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុនឹងទក់ទងេទអ�ក
ជំនាញអន�រជាតិឯករជ្យែដលមានបទពិេសធន៍នឹងចុះេទអេង�តេមើលេលើករបាត់
បង់ រួមទំងផ�ល់ករែណនាំជូនេលក អ�កអំពីដំេណើរករ ៃនករេដះ�សយសំណង
េអយបានឆាប់រហ័ស។

ផ�ះេលខ៥អឺ មហវ ិថីសហព័ន�រស
ុ ្សី ផ�ូវេលខ១១០ សង�ត់�សះចក ខណ�ដូនេពញ
រជធានីភំេ� ពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ទូរស័ព� : (+៨៥៥) ២៣ ៩៥៨ ៨៩៩/៩៥៦ ៨៦៨/ ៩៥៦ ៦៨៨
េលខទូរស័ព�្របចំករ២៤េមា៉ ង : (+៨៥៥) ១៧ ៩៩៩ ៧៥២/៩៩៩ ៧៥៣
ទូរសរ : (+៨៥៥) ២៣ ៩០១ ៣៨៦/ ៩០១ ៣៨៥
សរេអេទ្បច្រត�និច : info@newa-kh.com
េគហទំព័រ : www.newa-kh.com

ផលិតផលធានារ៉ ប់រង
អគ�ិភ័យ
FIRE INSURANCE

