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Prudential Myanmar Life Insurance 
ပရူဒန်ရှယ် မြန်ြာ အသက် အာြခံ  

Health Insurance Claim Form 
ကျန််းြာရ ်းအာြခံ အကျ  ်းခံစာ်းခွင  ်ရ ာင််းခံလ ာ 

 

ရက်စ ွဲ/ Date ၊    

၁။ က ိုယ်စ ားလှယ်အမည်/ အမှတ်/ Agent Name/ No.  ________________________________________________ 

၂။ အ မခံစ ခ ျုပ်/ အမှတ်/ Insurance Agreement/ No. ________________________________________________  

၃။ အ မခံကိုမပဏီသ ို ို့ ကနဦားအကကက ငာ်းကက ားသညို့်ကန ို့/ Initiative Date of informing to the Company 

  __________________________________________________________________________________________________  

၄။ ဝယ်ယူသညို့်ယူနစ်အကရအတ က်အက ခခံ/ No. of unit which is purchased Basic ___________  

  ကရ ားခ ယ်(၁)/ Optional (1) _____________________  ကရ ားခ ယ်(၂)/ Optional (2) __________________________  

၅။ အ မခံထ ားသူအမည်/ Insured Name  _______________________________________________________________  

 အဘအမည်/ Father’s Name  ______________________________________________________________________  

 န ိုငင်သံ ား/ န ိုငင် ံခ ားသ ားစ စစ်ကရားကဒအ်မှတ်/ NRC/ Passport No. ______________________________________  

 ကမ ားသကက ရ ဇ်၊ အသက်/ Year of Birth/ Age  _________________________________________________________  

 အလိုပ်အက ိုင/် Occupation  ________________________________________________________________________  

 ကနရပ်လ ပ်စ / Address  ____________________________________________________________________________  

 တယ်လီဖိုနာ်းအမှတ်/ Telephone No.  ________________________________________________________________  

၆။ အိုပ်ထ နာ်းသူ/ အက  ျုားခံစ ားခ ငို့ရှ် သူအမည်/ Guardian/ Beneficiary Name  ______________________________  

 အဘအမည်/ Father’ Name  _______________________________________________________________________  

 န ိုငင်သံ ား/ န ိုငင် ံခ ားသ ားစ စစ်ကရားကဒအ်မှတ်/ NRC/ Passport No. ______________________________________  

 ကမ ားသကက ရ ဇ်၊ အသက်/ Year of Birth/ Age  _________________________________________________________  

 ကတ ်စပ်ပံို/ Relationship  __________________________________________________________________________  

 ကနရပ်လ ပ်စ / Address  ____________________________________________________________________________  

 တယ်လီဖိုနာ်းအမှတ်/ Telephone No. 
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၇။ ကတ ငာ်းခံ ခငာ်းနငှို့ ်စပ်လ ဥ်ား၍ ကအ က်ကဖ ် ပပါ အခ က်အလက်မ  ား အ ားလံိုားက ို အကထ က်အထ ားမ  ားနငှို့တ်က  

 ပညို့်စံိုစ   ကဖ ် ပပါသည်- 

 The following particulars are shown together with the evidences relating to the claim 

(က) ကလ  ်ကကကားကတ ငာ်းခံမညို့်အမ  ျုားအစ ား/ Type of insurance to be claimed  ________________________  

 (ခ)  ဖစ်ပ  ားသညို့်ကန ို့ရက်/ က လ/ Date of occurrence/ Duration ____________________________________  

 (ဂ)  ဖစ်ပ  ားရသညို့်အကကက ငာ်းအရငာ်း/ (Diagnosis)   __________________________________________________  

(ဃ) က ားကိုသခွဲို့သညို့် က ားရံို၊ က ားခနာ်းအမည်/လ ပ်စ Hospital/ Clinic Name/ Address where treatment 

made  ______________________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________________  

 (င) အ ခ ား/ Others  _______________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________________________________  

၈။ အကျ  ်းခံစာ်းခွင ရ် ာင််းခံရင/ွ Cash in Benefit 

 (အရမခခံအာြခံအကာအကွယ်)/ (Basic Coverage) 

 - က ားရံိုတက် ခငာ်း/Hospitalization (  ) ရက်/ days x ၁၀,၀၀၀ က ပ်/10,000  MMK x 

ယူနစ်အကရအတ က်/ No. of Unit (  )  =  

 - ကသ ံိုား ခငာ်း ၁၀ သ နာ်းက ပ်/Death: 1,000,000 MMK x  

  ယူနစ်အကရအတ က်/ No. of Unit (  )   = 

 (ရ ွ်းချယ်န ိုငရ်သာအာြခံအကာအကွယ် ၁/ Optional Coverage 1 ) 

 အမ  ား ံိုားကပားန ိုငသ်ည်ို့ စိုစိုကပါငာ်း အက  ျုားခံစ ားခ ငို့ ်ကင ပမ ဏသည် ၅ သ နာ်းက ပ်/ Total benefit is 500,000 

 MMK maximum x ယူနစ် အကရအတ က် အထ သ / extent to the No. of Unit 

 - ယခိုအခ  နအ်ထ  ကပားကခ ခွဲို့သညို့် အက  ျုားခံစ ားခ ငို့ ်ကင ပမ ဏ  

  Paid benefit       (   ) 

 - ခ ွဲစ တ်ကိုသမှု အမှနတ်ကယ်ကိုနက် စရ တ်/  

  Actual cost of surgery (   )   =  

 - က ိုယ်ဝနပ် က်က မှု ၃ သ နာ်းက ပ်/300,000 MMK for miscarriage  =   

 (ရ ွ်းချယ်န ိုငရ်သာအာြခံအကာအကွယ် ၂/ Optional Coverage 2) 

  အမ  ား ံိုားကပားန ိုငသ်ညို့် စိုစိုကပါငာ်းအက  ျုားခံစ ားခ ငို့က်င ပမ ဏသည် ၁၀,၀၀၀ က ပ်/ Total benefit is 

 10,000 MMK maximum x ယူနစ် အကရအတ က် အထ သ / extent to the No. of Unit 

 - ယခိုအခ  နထ်  ကပားကခ ခွဲို့သညို့် အက  ျုားခံစ ားခ ငို့ ်ပမ ဏ 

  Paid benefit      (    ) 
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 - က ားရံို/ က ားခနာ်း ပ ခငာ်း/ Outpatient Benefit ( ) ကက မ်/ Times x ၂,၅၀၀ က ပ်/2,500 MMK 

 x ယူနစ်အကရအတ က်/ No. of unit (  ) =  
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ပူားတ ွဲပါအကထ က်အထ ား/ Attached Evidence: 

အကထ က်အထ ားမ  ား 

Evidences 

က ားရံိုတက် ခငာ်း 

Hospitalization 

ကသ ံိုား ခငာ်း 

Death 

ခ ွဲစ တ်ကိုသ ခငာ်း 

(က ိုယ်ဝနပ် က်က  ခငာ်း) 

Surgery 
(Miscarriage) 

က ားရံို/ က ားခနာ်း 

 ပ ခငာ်း 

Outpatient 

 ရ ဝန၏် က ားစစ်ခ က် 

ကထ က်ခံစ  

Medical recommendation 
letter from relevant doctor 

    ( ) 

ကသ ံိုားကကက ငာ်းအကထ က်အထ ား 

မ တတ ူ 

Copy of Death Certificate 

    

က ားကိုသမှု မှတ်တမ်ားစ အိုပ် 

မ တတ ူ 

Copy of Medical Record 

    ( ) 

က ားရံိုမှထိုတ်ကပားသညို့် 

ကင ကတ ငာ်းခံလ  (သ ို ို့မဟိုတ်) 

ကင လက်ခံ ဖတ်ပ ိုငာ်း 

Receipt or counterfoil issued 
by the hospital 

    

က ားရံို/က ားခနာ်း ပ ခငာ်း  ဖစ်ပါက ‘ ရ ဝန၏် က ားစစ်ခ က် ကထ က်ခံစ ား’ နငှို့ ်‘က ားကိုသမှု မှတ်တမ်ားစ အိုပ်မ တတ ူ’ 

တ ို ို့အနက် တစ်ခိုခိုက ို တင ်ပန ိုငလ်ျှင ်ရပါသည်။ 

In the case of outpatient, it is required to submit any evidence among ‘Medical 
recommendation letter from relevant doctor’ and ‘Copy of Medical Record’. 

 

အသ သက်ရသ 

Witness 

အာြခံထာ်းသ/ူ အကျ  ်းခံစာ်းခွင ရ် ာင််းခံသ ူ

Insured/ Beneficiary 

(    ) (    ) 

အမည်/ Name  _________________________________  အမည်/ Name _________________________________   

မှတ်ပံိုတငအ်မှတ်/ NRC No.  ____________________   

 _____________________________________________   

ကနရပ်လ ပ်စ / Address ________________________   

တယ်လီဖိုနာ်းအမှတ်/ Telephone No. _____________   
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 _____________________________________________  

 

 


