រ ីករយនឹងករេបើកបរ លុបបំបាត់នូវក�ីបារម�
ករពរ្របេសើរជាងព្យោបាល

សូមកុំបារម� ្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុនឹងករពរេលកអ�កជានិច�

ភាពរ ីករយ និងសុវត�ិភាពក�ុងករេបើកបរ គឺជាអ�ីែដលេលកអ�កឱ្យតៃម�បំផុតេនេពល

ែដលេលកអ�កក�យជាមា�ស់យានយន�។ ្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់រង នីវ៉ អុិនសួេរន

(េខមបូឌ) ម.ក នឹងផ�ល់ករធានារ៉ ប់រងេលើយានយន�ឯកជន �សបតមត្រម�វកររបស់

េលកអ�ក។ េលកអ�កបាន្រជាបេហើយថា អំឡុងេពលែដលជួបឧបទ�វេហតុ

ជាមួយនឹងយានយន�ណាមួយ គឺមានភាពលំបាក និងករតនតឹងក�ុងករេដះ�សយ

៥ឆា�ំេ្រកយមកតៃម�េលើទីផ្សោរ គឺ្រតឹមែត ៦០,០០០ ដុល�រអេមរ ិក ដូេច�ះតៃម�
យានយន�របស់េលកអ�កែដល្រត�វដក់ធានាគឺ ៦០,០០០ ដុល�រអេមរ ិក។

េតើអីេ� ទជា”ក្រមិតទឹក្របាក់មិនេធ�ើសំណង ?

ក្រមិតទឹក្របាក់មិនេធ�ើសំណង ្រត�វបានកំណត់េនក�ុងកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង

របស់េលកអ�ក។ ក្រមិតទឹក្របាក់មិនេធ�ើសំណងនឹង្រត�វបានដកេចញពីចំនួន
បណឹ� ងទមទរសំណងសរុបរបស់េលកអ�ក។
ឧទហរណ៍ៈ

វ ិវទ ដូេច�ះ្រក�មករងរេដះ�សយសំណងែដលមានជំនាញ និងបទពិេសធន៍របស់

ចំនួនបណឹ� ងទមទរសំណង = ២,០០០ ដុល�រអេមរ ិក

អ�កយា៉ ងឆាប់រហ័ស។

(េខមបូឌ) ម.ក នឹងេធ�ើសំណងជូនេលកអ�កចំនួន (២,០០០ - ១០០) = ១,៩០០

េយើងខ�ំុនឹងផ�ល់នូវភាពងយ�ស�លក�ុងករេដះ�សយវ ិវទ និងផ�ល់សំណងជូនេលក

េតើកិច�សន្យោេនះធានារ៉ ប់រងេទេលើអីខ
� �ះ?

្រក�មហ៊ុនេយើងខ�ំុនឹងផ�ល់ជូនករធានារ៉ ប់រង្រគប់្របេភទេលើយានយន�ឯកជនក�ុងករណី

ដូចខងេ្រកមៈ

១. ករខូចខតេដយៃចដន្យេទេលើយានយន�
២. ករបាត់បង់យានយន�េដយអំេពើេចរកម�
៣. ករែបក និង/ឬ �សំក��ក់មុខ-េ្រកយ

៤. ករណីស�ប់ ឬរបួសដល់ភាគីតតិយជន ឬខូចខតយានយន� និង្រទព្យសម្បត�ិរបស់
ភាគីតតិយជន

៥. ៃថ�សេណា
� ង ឬស�ូចយានយន� (ក្រមិត្រតឹម: ១៥០ ដុល�រអេមរ ិក) ែដលបណា
� ល
មកពីករប៉ះទង�ិច ឬករ្រកឡាប់

៦. ៃថ�េសវកម�ែផ�កច្បោប់ (ក្រមិត្រតឹម: ១,៥០០ ដុល�រអេមរ ិក)

៧. សិទិប
� �ុ� ះតៃម�េនេពលែដលេលកអ�កបង់បុព�លភស្រមាប់បន�កិច�សន្យោថ�ី
្របសិនេបើេលកអ�កគា�នបណឹ� ងទមទរសំណងេកើតេឡើង។

៨. េលកអ�កអចេ្រជើសេរ ើសករធានាបែន�ម េដយបង់បុព�លភបែន�មចំេពះ :
• េ្រគាះថា�ក់ដល់អ�កេបើកបរែដលមានករអនុ��ត
• ហនិភ័យដល់អ�កេធ�ើដំេណើរ

• បាតុកម� កុប្បកម� និងកររ ំេជើបរ ំជួលសុីវ ិល
• ទឹកជំនន់

េតើមានករណីមិនធានាេទេលើអីខ
� �ះ?

ក្រមិតទឹក្របាក់មិនេធ�ើសំណង = ១០០ ដុល�រអេមរ ិក ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន

ដុល�រអេមរ ិក

េតើអីេ� ទជារយៈេពលៃនករធានារ៉ ប់រង?
រយៈេពលៃនករដក់ធានារ៉ ប់រងគឺ ១២ ែខ។

ករកំណត់អ្រតបុព�លភធានារ៉ ប់រង

បុព�លភធានារ៉ ប់រងែដល្រត�វបង់ជូន្រក�មហ៊ុនតមរយៈកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រង
េនះអ�ស័យេលើកត�ខងេ្រកមៈ
• ចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបានធានារ៉ ប់រង
• េរងច្រកផលិតរថយន� និងម៉ូែដលយានយន�
• ទំហំសុីឡាំង (cc)
• អយុកលរបស់យានយន�
• ករប�ុ� ះតៃម�ចំេពះករមិនទមទរសំណង (NCD)
• ្របវត�ិៃនករទមទរសំណងពីមុន

េតើ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន (េខមបូឌ) ម.ក ផ�ល់ជូន
អត�្របេយាជន៍អីខ
� �ះ?

េនេពលែដលជួបេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍ េលកអ�កអចទក់ទងមកេយើងខ�ំុបាន

្រគប់េពលេវល តមរយៈេលខទូរស័ព�្របចំករ ២៤ េមា៉ ង េដើម្បីជួយេលកអ�ក
ក�ុងករណីមានអសន�។

• អ�កេបើកបរយានយន�គា�នប័ណ�េបើកបរ ឬប័ណ�េបើកបរអស់សុពលភាព

សរុបេសចក�ីមក េលកអ�កអចមានទំនុកចិត�េលើ្រក�មហ៊ុន នីវ៉ អុិនសួេរន

• អ�កេបើកបរស�ិតេ្រកមឥទ�ិពលៃនជាតិ�សវ ឹង ឬេ្រគ�ងេញ�ន

មិន្រតឹមែតករផ�ល់នូវករធានារ៉ ប់រង្រគប់្របេភទ បុ៉េណា�ះេទ ែថមទំងផ�ល់ជូន

• ករខូចែផ�កេ្រគ�ងមា៉ សុីន ឬែផ�កអគ�ិសនី

• ករធា�ក់ៃថ� និងករបាត់បង់ែផ�កហិរ�� វត�ុ

• ករបាត់បង់ែផ�កណាមួយៃនយានយន�របស់េលកអ�ក រួមទំងកង់យានយន�ផងែដរ
េលើកែលងែតយានយន�របស់េលកអ�ក្រត�វបានបាត់កុងេពលែតមួ
�
យ។

េតើខំុ�អចទទួលបានសំណងអ�ីខ�ះពីកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងេនះ?

(េខមបូឌ) ម.ក េដើម្បីេធ�ើេអយករេបើកបររបស់េលកអ�ក ្របកបេដយស�ិរភាព
ករពិភាក្សោ្រគប់រប
ូ ភាពតមែដលេលក អ�ក្រត�វករ។

កំណត់សមា�ល់ៈ រល់ ខ ែចង និងលក�ខណ�ជាក់លក់ទំងអស់្រត�វេយាងេទេលើ

អត�ន័យែដលមានែចងេនក�ុងលក�ខណ�លម�ិតៃនកិច�សន្យោធានារ៉ ប់រងរបស់េយើងខ�ំុ។

េនេពលែដលយានយន�របស់េលកអ�កប៉ះទង�ិចជាមួយយានយន�តតិយជន កិច�សន្យោ
ធានារ៉ ប់រងេនះនឹងេធ�ើសំណងចំេពះ:

• ៃថ�ជួសជុលយានយន�របស់េលកអ�ក

• ៃថ�ជួសជុលយានយន�ស្រមាប់ភាគីតតិយជន
• ៃថ�ព្យោបាលរបួសស្រមាប់ភាគីតតិយជន

េតើខំុ�គួរធានាយានយន�របស់ខំុ� ក�ុងតៃម�ប៉ុនា�ន?
តៃម�យានយន�ែដល្រត�វធានា គឺអ�ស័យេលើតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន�។

ឧទហរណ៍ៈ

ក�ុងឆា�ំ ២០១៥ យានយន�របស់េលកអ�កមានតៃម� ៨០,០០០ ដុល�រអេមរ ិក។

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
រថយន�ឯកជន
PRIVATE CAR INSURANCE

