ផលិតផលធានារ៉ ប់រង្រទព្យសម្បត�ិ

រល់អជីវកម�ទំងអស់អច្របឈមនឹងហនិភ័យជាេ្រចើនែដលអចនាំឱ្យមានករបាត់
បង់ ឬករខូចខតេលើ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក។ មិនថាទំហំៃន្រក�មហ៊ុនរបស់
េលកអ�កប៉ុណា�េនាះេទ េយើងអចផ�ល់ជូនេលកអ�កនូវកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង្រទព្យ
សម្បត�ិេដើម្បី្រគប់្រគងហនិភ័យ និងករពរ្រទព្យសម្បត�ិ និងសមា�រៈបរ ិក�រេផ្សងៗ
របស់េលកអ�កកុំឱ្យមានករបាត់បង់ និងកត់បន�យហនិភ័យេពលែដលមានករបាត់
បង់េកើតេឡើង។ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ) ម.ក ពិតជាមានបទពិេសធន៏
េដើម្បីករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក។

េតើកិច�សន្យោេនះធានារ៉ ប់រងេទេលើអីខ
� �ះ?

កិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង្រទព្យសម្បត�ិ គឺជាករធានារ៉ ប់រងែដលមានលក�ណៈទូលំទូលយ
ជាង "ករធានារ៉ ប់រងស�ង់ដរេទេលើអគ�ិភ័យ និងហនិភ័យ េផ្សងៗ"។ វជាកិច�សន្យោ
ធានារ៉ ប់រងែដលធានាេទេលើហនិភ័យជាេ្រចើនដូចជា អគ�ិភ័យ និងហនិភ័យេផ្សងៗ
េចរកម� ករខូចខតេដយៃចដន្យ និងករខតបង់ ្របាក់ចំណូល។
ករធានារ៉ ប់រង្រត�វបានកំណត់ជាពីរែផ�កដូចខងេ្រកម៖

អ�កវ ិភាគករខូចខតអន�រជាតិឯករជ្យ
េនក�ុងករណីមានករទមទរសំណងេកើតេឡើង ្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុនឹងទក់ទងេទ
អ�កជំនាញអន�រជាតិឯករជ្យែដលមានបទពិេសធន៍នឹងចុះេទអេង�តេមើលេលើករ
បាត់បង់
រួមទំងផ�ល់ករែណនាំជូនេលកអ�កអំពីដំេណើរករៃនករេដះ�សយ
សំណងេអយបានឆាប់រហ័ស។

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

េតើកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះអចធានាេលើអីខ
� �ះ?

អគារករ ិយាល័យ សណា
� គារ ផ្សោរទំេនើប េ្រគ�ងមា៉ សុីន ឬេរងច្រក។ មិនថាធំ
ឬតូចេនាះេទ រល់សហ្រគាសពណិជ�កម� ឬឧស្សោហកម�ណាមួយ្រត�វធានានូវ
ករករពរេពញេលញមិនឱ្យមានករបំផា�ញ ករបាត់បង់ ឬករខតបង់្របាក់
ចំណូលែដលនឹកស�នមិនដល់។

ែផ�កទី១ - ករខូចខតចំេពះ្រទព្យសម្បត�ិ - ធានាេលើករបាត់បង់ ឬករខូចខត្រទព្យ
សម្បត�ិែដលបានដក់ធានា(េ្រកពី្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វបានេលើកែលង) េដយសរ
មូលេហតុណាមួយ (េ្រកពីមូលេហតុែដល្រត�វបានេលើកែលង)។

េតើអីេ� ទជារយៈេពលៃនករធានារ៉ ប់រង?

ែផ�កទី២ - ករខតបង់្របាក់ចំណូល - ធានាេលើករខតបង់្របាក់ចំណូលបនា�ប់ពីករ
បាត់បង់ ឬករខូចខត្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានដក់ធានាក�ុងករខូចខត្រទព្យសម្បត�ិ
ៃនកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះ។

ករកំណត់អ្រតបុព�លភធានារ៉ ប់រង

ករណីមិនធានា

ករខូចខត្រទព្យសម្បត�ិដក់ធានាែដលបង�េឡើងេដយ:
១. សមា�រៈ ឬស�ៃដែកៃច�ែដលមានកំហុសឆ�ង ឬភាពខ�ះចេនា�ះែដលមិនបេ��ញឱ្យ
េឃើញករខូចខតជាបន�បនា�ប់ ករបង�ូច្រទង់្រទយដំេណើរខុសសភាពេដើម
ឬសំណឹកេរចរ ឹល
២. ករអក់ខនៃនដំេណើរករផ�ត់ផ�ង់ទឹក ហ�ស អគ�ិសនី ឬ្របព័ន�្របភពថាមពល
ឬករមិនដំេណើរករ្របព័ន�បេញញេចលកកសំ
ណល់ និងេចញពីបរ ិេវណអគារ
�
៣. ករផា�ស់បូរទិ
� ស ឬ�សទប់ៃនេ្រគាងអគារ ករព្រង�ញ ឬព្រងីក្រគឹះៃនអគារ
ជ�
� ំង ៃផ� ឬពិដនៃនអគារ
៤. ករដួលរលំ ឬបាក់ែបកអគារ
៥. េ្រចះ ស�ឹម ឬករផា�ស់បូរសី
�
តុណ�ភាព សំេណើម កេម� ភាពេសើម ឬភាពស�ួត រលួយ
រុក�ជាតិ្របេភទផ្សិត កររួញ រ ំហួត ករបាត់បង់ទម�ន់ ករបំពុល ករចម�ងេរគ
ករផា�ស់បូរពណ
�
៌ រសជាតិ សណា
� ន ឬប��ប់សកម�ភាពពន�ឺ សត�លិត
� ចៃ្រង សត�
ល�ិត ស�ម ឬេកស ឬគុណវ ិបត�ិេផ្សងៗ េលើកែលងែតករបាត់បង់ទំងេនាះ
បេណា
� លឱ្យមានករខូចខតេដយផា�ល់ដល់្រទព្យសម្បត�ិែដល្រត�វបានធានា
រ៉ ប់រង ឬបរ ិេវណែដលមាន្រទព្យសម្បត�ិែបបេនះ េដយសរមូលេហតុែដលមិន
ស�ិតេនក�ុងករណីមិនធានា
៦. អំេពើេចរកម� េលើកែលងែតបង�េឡើងេដយហិង្សោ ឬករគំរមគំែហងចំេពះបុគ�ល
ណាមា�ក់ ឬេដយបង�ំ ឬករចូល ឬេចញពីបរ ិេវណអគារេដយករេ្របើកមា�ំង
ឬហិង្សោ។

រយៈេពលៃនករដក់ធានារ៉ ប់រងគឺ ១២ ែខ។

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)
• ្របវត�ិៃនករទមទរសំណងពីមុន
• រយៈេពលៃនករេធ�ើសំណង

េតើខំុ�អចចប់េផ�ើមកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះបានេដយ
រេបៀបណា?

សូមទំនាក់ទំនងមកេយើងខ�ុំ
េដើម្បីទទួលបានករែណនាំពីរេបៀបធានារ៉ ប់រង
េលើ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក។

កំណត់សមា�ល់ៈ រល់ ខ ែចង និងលក�ខណ�ជាក់លក់ទំងអស់្រត�វេយាងេទ
េលើអត�ន័យែដលមានែចងេនក�ុងលក�ខណ�លម�ិតៃនកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង
របស់េយើងខ�ុំ។

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

ករវយតៃម�ហនិភ័យ និងករករពរ
េលកអ�ក្រត�វបានផ�ល់ករពិនិត្យេមើលយា៉ ងហ�ត់ចត់េទេលើ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលក
អ�ក េដយភា�ក់ងររបស់្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុចុះេទអេង�តហនិភ័យេនទីតំងរបស់េលក
អ�កជាមុន េដើម្បីកត់បន�យហនិភ័យៃនករបាត់បង់ ឬករខូចខតែដលអចេកើតមាន
េឡើង។

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
្រទព្យសម្បត�ិ
PROPERTY ALL RISKS INSURANCE

