ផលិតផលធានារ៉ ប់រងេចរកម�

រល់អជីវកម�ែដលទទួលបានេជាគជ័យទំងអស់ មិនថាជាសហ្រគាសខ�តមធ្យម ឬ
ហងលក់រយេនាះេទ ្រត�វករ ករករពរេពញេលញេដើម្បីទប់ស�ត់ករបាត់បង់ែដល
អចេកើតមានេឡើង។ ឧប្បត�ិេហតុដូចជាេចរកម�អចេធ�ើឱ្យមានករធា�ក់ចុះនូវែផនករ
អភិវឌ្ឍន៍របស់េលកអ�កេដយមានបន�ុកែផ�កហិរ�� វត�ុ។ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន
(េខមបូឌ) ម.ក អចជួយេលកអ�កឱ្យេជាគជ័យក�ុងករជំនះស�នភាពទំងេនះ និងេធ�ើ
េអយេលកអ�កអច្រគប់្រគងអជីវកម�របស់េលកអ�កយា៉ ងរ ឹងមាំ េហើយេធ�ើឱ្យេលក
អ�កមានក�ីសុបិនចង់ព្រងីកអជីវកម�េនះឱ្យកន់ែតរ ីកចេ្រមើនេដយមិនមានករលំបាក

េតើកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះ អចធានាេលើអីខ
� �ះ?

ករធានារ៉ ប់រងេចរកម�េទេលើ:
• េ្រគ�ងមា៉ សុីន

• ទំនិញដក់លក់

• េ្រគ�ងសង�រ ឹម និងេ្រគ�ងភា�ប់អគារេផ្សងៗ

• ទំនិញែដលេផ�ើរទុក ឬស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កែដល្រត�វបានធានា
រ៉ ប់រងេនេពលជាក់លក់ណាមួយ

• សមា�រៈែដលេ្របើ្របាស់កុ�ងផ�ះ និងរបស់េ្របើ្របាស់ផា�ល់ខួ�ន

េនាះេឡើយ។
េដយមានកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេចរកម�ជាមួយ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ)
ម.ក អ�កអចករពរ្រទព្យសម្បត�ិែដលេលកអ�កឱ្យតៃម�បំផុត។

េតើអីេ� ទជារយៈេពលៃនករធានារ៉ ប់រង?

េតើកិច�សន្យោេនះធានារ៉ ប់រងេទេលើអីខ
� �ះ?

កត�ែដលកំណត់បុព�លភធានារ៉ ប់រង

គុណសម្បត�ិសំខន់ៗ:
• ែផនករែដលបានរចនាេឡើងជាពិេសសែដលធានាេលើបរ ិេវណអជីវកម�របស់េលក
អ�កចំេពះេចរកម� និងករចូលលួចក�ុងផ�ះែដលជាទូេទអចេកើតមានេឡើង
• េនក�ុងកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះក៏មានបទប្ប�� តិេ� ដើម្បីធានាេលើវត�ុណាែដលមាន
ទំហំធំចំេពះមូលដ�នៃន "ករបាត់បង់ជាេលើកដំបូង" ែដលភាគរយៃនស�ុកសរុប
ែដល្រត�វបានរក្សោទុក អច្រត�វបានេគចត់ទុកជាហនិភ័យៃនេចរកម� ឬករចូល
លួចក�ុងផ�ះ។

កិច�សន្យោេនះផ�ល់ករធានាេលើ:
• ្រទព្យសម្បត�ិែដលមានេនក�ុងបរ ិេវណអជីវកម�ែដលជាកម�សិទិរ� បស់អ�កែដល្រត�វ
បានធានារ៉ ប់រងមានដូចជាសន�ិធិ(ស�ុក) េ្រគ�ងសង�រ ឹម ។ល។
• ស�ុកែដលេផ�ើរទុក / ស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កែដល្រត�វបានធានារ៉ ប់រង
េនេពលជាក់លក់ណាមួយ
• ករខូចខតដល់បរ ិេវណអជីវកម�េដយេចរកម� ែដលមានស�កស�មគាស់
• អំេពើេចរកម� ែដលបណា
� លមកពីករលួចចូលក�ុងបរ ិេវណអគារេនះេដយេ្របើកមា�ំង
និងអំេពើហិង្សោ ឬ្រប្រពឹត�េដយបុគ�លណាមា�ក់ ឬបុគ�លទំងឡាយ (េ្រកពីនិេយាជិត
របស់អ�កែដល្រត�វបានធានារ៉ ប់រង) ែដលលក់បាំងេដយខុសច្បោប់ ឬ
• អំេពើប�ន់្របដប់អវុធ ឬកន់កប់កុងេគាលបំ
�
ណងយក្រទព្យសម្បត�ិ ែដល្រត�វបាន
ធានារ៉ ប់រង
- តមរយៈករេ្របើអំេពើហិង្សោេទេលើអ�កែថរក្សោ្រទព្យសម្បតិ�
- តមរយៈករេធ�ើឱ្យភ័យខ�ចេដយអំេពើហិង្សោ
- ពីអ�កែថរក្សោែដល្រត�វបានសមា�ប់ ឬេធ�ើឱ្យបាត់បង់ស�រតី
• ក�ុងករណីែដលជាលំេនដ�នឯកជន និង/ឬ អគារស�ក់េន/ផ�ះែល�ងែដល្រទព្យសម្បត�ិ
ទំងេនាះ្រត�វបានដេណើ� មយក ឬយកេចញពីបរ ិេវណអគារេដយេធ�ស្របែហស ឬភាន់
្រចឡំ

ករណីមិនធានា

ករណីមិនធានាសំខន់ៗមួយចំនួនរួមមានសកម�ភាពលួចបន�ំ ឬភាពមិនេស�ះ្រតង់របស់
បុគ�លិក ករបាត់បង់្រទព្យសម្បត�ិែដលស�ិតេនខងេ្រកបរ ិេវណអគារ ស�ង�ម និងអំេពើ
េភរវកម�។ ករណីមិនធានាលម�ិត សូមេយាងេទេលើឧបសម�័ន�១

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

ករវយតៃម�ហនិភ័យនិងករករពរ
េលកអ�ក្រត�វបានផ�ល់ករពិនិត្យេមើលយា៉ ងហ�ត់ចត់េទេលើ្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក
េដយអ�កចុះេទអេង�តហនិភ័យរបស់្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុ េដើម្បីកត់បន�យហនិភ័យៃនករ
បាត់បង់ែដលអចេកើតមានេឡើង។

អ�កវ ិភាគករខូចខតអន�រជាតិឯករជ្យ
េនក�ុងករណីមានករទមទរសំណងេកើតេឡើង ្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ុំនឹងទក់ទងេទអ�ក
ជំនាញអន�រជាតិឯករជ្យែដលមានបទពិេសធន៍នឹងចុះេទអេង�តេមើលេលើករបាត់បង់
និងផ�ល់ករែណនាំជូនេលកអ�ក អំពីដំេណើរករៃនករេដះ�សយសំណងេអយបាន
ឆាប់រហ័ស។

រយៈេពលៃនករដក់ធានារ៉ ប់រងគឺ ១២ ែខ។

បុព�លភធានារ៉ ប់រងែដល្រត�វបង់ជូន្រក�មហ៊ុនតមរយៈកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង
េនះអ�ស័យេលើកត�ខងេ្រកមៈ

• ចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបានធានារ៉ ប់រង
• ្របេភទៃន្រទព្យសម្បត�ិ / ទំនិញ / សន�ិធិ (ស�ុក)
• លក�ណៈរបស់ហនិភ័យ (ហនិភ័យែដលគា�នជ�
� ំងហ៊ុមព័ទ�ហនិភ័យែដល
ទុកេចលគា�ន្របតិបត�ិករ ្របេភទៃន្រទព្យសម្បត�ិ ករេរៀបចំេសវសន�ិសុខ)
• ្របវត�ិៃនករទមទរសំណងពីមុន

នីតិវ ិធីកុងករទមទរសំ
�
ណងឆាប់រហ័ស យុតិធ
� ម៌
និងតមា�ភាព

្រក�មករងរែផ�កមទមទរសំណងែដលមានបទពិេសធន៍និងមានករលះបង់
ខ�ស់របស់ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ) ម.ក មានបំណងផ�ល់ជូនេលក
អ�កនូវេសវកម�អតិថិជនេផ្សងៗែដលមានដំេណើរករទមទរសំណងឆាប់រហ័ស
យុតិធ
� ម៌ និងតមា�ភាពស្រមាប់ករ្រគប់្រគង និងករេដះ�សយសំណងរបស់
េលកអ�ក។
ចំេពះទស្សនៈរបស់ ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ) ម.ក គឺែតងែតែស�ងរក
វ ិធីេដើម្បីបង់ៃថ�សំណងែដលេនមានសុពលភាពតមយន�ករដ៏្រតឹម្រត�វ និងទន់
េពលេវល។ េសវកម�ែផ�កសំណងរបស់េយើងនឹង:

• ផ�ល់ជំនួយក�ុងេពលមានអសន�
• បន�ូរភាពតនតឹងៃនករទមទរសំណងេដយេធ�ើករស្រមបស្រម�លេដយ
ជួសជុល និងជំនួស្រទព្យសម្បត�ិរបស់អ�ក
• ជូនដំណឹងដល់េលកអ�កអំពីដំេណើរករៃនករទមទរសំណងរបស់េលកអ�ក

េតើខំុ�អចចប់េផ�ើមកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះបាន
េដយរេបៀបណា?

សូមទំនាក់ទំនងមកេយើងខ�ុំ េដើម្បីទទួលបានករែណនាំពីរេបៀបធានារ៉ ប់រងេលើ
្រទព្យសម្បត�ិរបស់េលកអ�ក។
កំណត់សមា�ល់ៈ រល់ ខ ែចង និងលក�ខណ�ជាក់លក់ទំងអស់្រត�វេយាងេទេលើ
អត�ន័យែដលមានែចងេនក�ុងលក�ខណ�លម�ិតៃនកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងរបស់
េយើងខ�ុំ។

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
េចរកម�
BURGLARY INSURANCE

