
 

သ  ို့ 

 မန်နနဂ ျာ 

 စီဘီအသက်အျာမခံက မပဏီလီမ တက ်

 ရနက် န်မမ  ြို့။ 

ရကစ် ွဲ။ ---------- ခ နှစ်၊ -------------------လ၊ ---------ရက။် 

အန ကျာင််းအရျာ ။ ။ စီဘီအသက်အာ မခံကမုပဏီလီမိတ က်၏ စုပ ေါ င််းအသကအ်ာ မခ(ံပသဆုံ်း/ဒဏရ်ာ) ပတ ာင််းခံပငွေ 

ပလ ာ က်ထာ ်းခခင််းကိစစ။ 

၁။  စီဘီအသက်အျာမခံက မပဏီလီမ တကတ် င ်န  ငင်ံသျာ်းစ န ေါင််းအသက်အျာမခထံျာ်းရှ နသျာ န ေါ်လစီအမှတ် 

---------------------------------------------- မှ ဦ်း/န ေါ် --------------------------- သည် --------------------------နနို့၌ -----------------

----------------------နရျာဂေါဖြင  ် (နသဆံ ်း/ ဏရ်ျာရရှ )သ ျာ်း ေါသဖြင ် နတျာင််းခနံင အျာ်း ထ တန် ်းန  ငန်ရ်း အတ က် 

အန ကျာင််း ကျာ်းအ  ်ေါသည။် 

၂။  အက   ်းခံစျာ်းခ င  ် လ ွဲနဖ ျာင််းဖခင််းခရံသူ ဦ်း/န ေါ် ------------------------------- အျာ်း ထ တ်ယခူ င ်ဖ   ေါရန ်

 ူ်းတ ွဲ ေါ အနထျာက်အထျာ်းမ ျာ်းနှင ်အတ ူအန ကျာင််း ကျာ်းအ ် ေါသည်။ 

  ်းတ ွေွဲ ေါ 

 ဏရ်ျာ      နသဆံ ်း 

၁။  ဏရ်ျာအနီ်းက ်(၁) ံ ၊  ဏရ်ျာနှင ်လူ ၁။ အလ  ်ရှင်နထျာက်ခခံ က ်

  န ေါ်လ င်နအျာင်ရ  ကက်ူ်းထျာ်းနသျာဓေါတ် ံ  ၂။ နဆ်းက သသည ်ဆရျာဝနန်ထျာက်ခခံ က်နငှ န်ဆ်းက သမှု  

၂။ အလ  ်ရှင်၏နထျာက်ခခံ က ်  မှတ်တမ််း(မူရင််း ူ်းတ ွဲ) 

၃။ နဆ်းက သသည ်ဆရျာဝနန်ထျာက်ခခံ က်နငှ  ် ၃။ နသစျာရင််းမ တတူ(မူရင််း ူ်းတ ွဲတင်ဖ ရန)် 

  က သမှုမှတတ်မ််း ၄။ ဆ  င်ကယ/်ယျာဉမ်နတျာတ်ဆမှုတ ငန်မျာင််းသူ 

၄။ ဆ  င်ကယ/်ယျာဉမ်နတျာတ်ဆမှုတ ငန်မျာင််းသူ  က  ယတ်  င်ဖြစ် ေါက ယျာဉန်မျာင််းလ  င်စင်မ တတူ 

  က  ယတ်  င်ဖြစ် ေါက ယျာဉန်မျာင််းလ  င်စင်မ တတူ ၅။ ရ ်က က်အ  ်ခ   ်နရ်းမှူ်း နထျာက်ခခံ က(်မူရင််း) 

၅။ နတျာင််းခသူံ၏ မှတ် ံ တင်မ တတူ ၆။ နတျာင််းခသူံ၏ မှတ် ံ တင်မ တတူ 

၆။ န ေါ်လစီစျာခ   ်မ တတူနငှ  ်အလ  ်သမျာ်း ၇။ န ေါ်လစီစျာခ   ်မ တတူနငှ အ်လ  ်သမျာ်းစျာရင််းမ တတူ 

  စျာရင််းမ တတူ ၈။ အ မ်နထျာင်စ စျာရင််းမ တတူ(မရှ ခွဲ  ေါက)ရ ်က က် 

    နထျာက်ခစံျာ(သ  ို့)ရွဲစခန််းနထျာက်ခစံျာ(မူရင််း) 

 

 

 နတျာင််းခသူံလက်မှတ ် ----------------------------- 

 အမည ် ----------------------------- 

 ရျာထူ်း ----------------------------- 

 လ  ်ငန််းလ  ်စျာ ----------------------------- 

 

 



 

CB Life စုပ ေါ င််းအသက်အာ မခံ 

ပသဆုံ်းမှုနှင  ်ဒဏရ်ာ ရရိှမှု ပတ ာင််းခံလ ာ ံစု ံ

၁။ ပသဆုံ်း(လ ွဲပခ ာင််းခခင််းခံရသ မှ ခြည စ်ွေက်ရန)် 

 (က) အမည ်………………………………………… (ခ) အသက ်………………………………….….… 

 (ဂ) အဘအမည…်……………………………….… (ဃ) နသဆံ ်းသူနှင န်တျာ်စ ် ံ ………………….…..… 

 (င) န  င်ငံသျာ်းစ စစန်ရ်းကဒ်အမတှ…်……………… (စ) န ေါ်လစအီမတှ…်………………………........... 

 (ဆ) အျာမခံထျာ်းနင ………………………………… (ဇ) အျာမခံသကတ်မ််း………………………........... 

 (ဈ)  ရမီီယ…ံ……………………………............... (ည) နင ရနဖ စျာအမတှ်၊ ရကစ် ွဲ………………............ 

    (သ င််းနင စ စ န ေါင််း)……………………………. 

၂။ ဒဏရ်ာ(အာ မခံထာ ်းသည  ်အလု ်သမာ ်းမှ ခြည စ်ွေက်ရန)် 

 (က) အမည…်……………………………………… (ခ) အသက…်………...…………............................ 

 (ဂ) အဘအမည…်………………………………… (ဃ) န  င်ငံသျာ်းစ စစန်ရ်းက ်အမတှ…်………...……... 

 (င) န ေါ်လစအီမတှ…်………………….................. (စ) အျာမခံထျာ်းနင ………………............................ 

 (ဆ) အျာမခံသကတ်မ််း…………………................... (ဇ)  ရမီီယ…ံ………………………....................... 

 (ဈ) နင ရနဖ စျာအမတှ်၊ ရကစ် ွဲ၊ (သ င််းနင စ စ န ေါင််း)………………………………………………....................... 

၃။ အလု ်ရှင်ပထာ က်ခခံျက် 

 (က) ဦ်း/န ေါ်…………………………… သည် န ေါ်လစအီမတှ…်………….….………….ဖြင  ် န  င်ငံသျာ်းစ စ န ေါင််း 

အျာမခံထျာ်းရှ ခွဲ  ေါသည။် 

 (ခ) ၎င််းသည…်……………………….. နနို့တ င ် …………………………….………. ဖြင  ်  ဏရ်ျာရရှ ခွဲ  ေါသဖြင  ်

နတျာင််းခနံင အျာ်း ထ တ်န ်းရန ်နထျာက်ခ ံေါသည်။ 

 (ဂ) ၎င််းနသဆံ ်းမှုအတ က ် အက   ်းခံစျာ်းခ င  ် လ ွဲနဖ ျာင််းဖခင််းခရံသူ ဦ်း/န ေါ်………………….……အျာ်း နတျာင််းခနံင  

ထ တ်န ်း ေါရန ်နထျာက်ခအံ ် ေါသည်။ 

အလ  ်ရှင်လက်မှတ…်……………………… 

အလ  ်ရှင်အမည ်………………………….. 

အလ  ်ရှင်ရျာထ်ူး…………………………… 

လ  ်ငန််းလ  ်စျာ…………………………… 

                             …………………………… 

ရံ ်းတံဆ  ် 



 

ပသဆံု်း မှု/ဒဏရ်ာ ရ ရိှမှု ပတာင််းခံပ ငွေပ ီ်းခ တ ် လ ာ 
န ေါ်လစအီမတှ ် ………………………………..   န ေါ်လစနီနို့စ ွဲ………………………………….. 

အျာမခံထျာ်းသူအမည…်…………………………   နသဆံ ်း/ ဏရ်ျာသည ်နနို့………………………… 

နတျာင််းခသူံအမည…်……………………………   အျာမခံထျာ်းနင  ……………...………………… 

 ကျွန်  ် ဦ်း/န ေါ် …………………………. သည် အသက်အျာမခနံ ေါ်လစီအမှတ ် ……………………အတ က ်

ရသင ်သည  ်နသဆံ ်း/ ဏရ်ျာရရှ မှု နတျာင််းခနံင ……………………………….. (က  ်………………….………………) 

၂၀……ခ ၊ …………………..လ၊ ………..ရကန်နို့တ င ်က မပဏီမှ လက်ခရံရှ  ေါသည်။ 

 ဥ န အရ ဤန ေါ်လစီနှင  ်  တ်သက်၍ ရယူန  င်သည  ် အခ င ်အနရ်းမ ျာ်းရယူလ က ် ကျွန်  ်သည် ဤန ေါ်လစီက   

ြ က်သ မ််းရနအ်တ က ်CB Life Insurance သ  ို့ ဖ နလ်ည်န ်းအ  ်ေါသည်။   

အန ကျာင််းအရျာ 
ခ နှ မ်ရန ် န ်းရနန်တျာင််းခနံင  

က  ် ဖ ျာ်း က  ် ဖ ျာ်း 

(၁) နသဆံ ်းမှု နတျာင််းခနံင  

(၂)  ဏရ်ျာရရှ မှု နတျာင််းခနံင  

 

                                                     

အသျာ်းတင်န ်းရနန်င  

    

    

အသိသက်ပသ      ပတ ာင််းခံသ  

လက်မှတ_်_______________________  လက်မှတ_်_______________________________ 

အမည_်_________________________  န  င်ငံသျာ်းစ စစန်ရ်းကဒ်ဖ ျာ်းအမှတ_်______________ 

နနရ ်လ  ်စျာ_____________________  အြအမည_်_______________________________ 

______________________________  နနရ ်လ  ်စျာ______________________________ 

       _______________________________________ 

       ဆက်သ ယ်ရန်ြ န််းနံ ေါတ_်_____________________ 

 ၂၀______ခ ၊ ________________လ၊ _____ ရကန်နို့တ င ် အထက်နြျာ်ဖ  ေါ ဦ်း/န ေါ်_______________ 

(န  င်ငံသျာ်းစ စစန်ရ်းကဒ်ဖ ျာ်း_______________________)သည ် ကျွန်  ်နရြှို့နမှျာကတ် င ် လက်မှတန်ရ်းထ  ်းန ကျာင််း 

နထျာက်ခအံ  ်ေါသည်။ 

  အရျာရှ  လက်မှတ_်_________________________ 

  အရျာရှ  အမည် ____________________________ 

  အရျာရှ  ရျာထူ်း ____________________________ 

သတ ိခ ြုရန ်

 (၁) ဤမ ်ီးဖ တ်လ ျာက   အရျာရှ တစဦ််းဦ်း၏ နရြှို့နမှျာကတ် င ်လက်မှတ်နရ်းထ  ်းရန။် 

 (၂) စျာမတတ်သူသည ်တံဆ  ်နခေါင််းက ် လက်မှတ်နရ်းထ  ်းရနန်နရျာတ င ်လက်ဝွဲ လက်မနှ  ်န ်းရန။် 

 (၃) ဤမ ်ီးဖ တ်လ ျာနငှ ်အတ ူန ေါ်လစီစျာခ   ်ကကီ်း ေါ ဖ နအ် ရ်န။် 

ရံ ်းတံဆ  ် 



 

ပသဆံ်ုး မ ှု/ဒဏ်ရာ ရရှမိ ှု ပင ွေထုတ်ပခ စာ 

န ေါ်လစအီမတှ…်……………………..………….   င်ရငှ်…...……….…………….......အတ က ် နသဆံ ်းမှု/ ဏရ်ျာရရှ မှု 

နတျာင််းခနံင  က  ် ………………………………(…………………….……………………………..)က   ရရှ န ကျာင််း 

နအျာကတ် င်လက်မှတန်ရ်းထ  ်း ေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

လက်မှတ…်…….………………………… 

နနို့စ ွဲ၊ …………………………                               အမည်……….………………………… 

     န  င်ငံသျာ်းစ စစန်ရ်းကဒ်အမတှ…်……………………………… 

နသဆံ ်းမှု/ ဏရ်ျာရရှ မှု နတျာင််းခနံင  က  ် ……...…………………………… 

 

         ……………………………………….. 

     အသျာ်းတင်န ်းရနန်င န ေါင််းက  ် 

         ……………………………………….. 


