◉ FORGED CHEQUES - loss sustained due to the forgery or fraudulent
alteration of cheques, bills of exchange, drafts, acceptances, withdrawal
orders, certificates of deposit, letters of credit and money order.
◉ FORGED SECURITIES - By reason of the Assured having in good faith and
in the ordinary course of business acted upon Securities or Similar Written
Instruments that:
I.

Bear a Forged Signature, or

II. Bear a Fraudulent Alteration, or
III. Are Counterfeit, or

ធានារ៉ាាេប់់រ៉ាងធានាគារ៉ាិក

IV Are lost or stolen.

BANKER'S BLANKET BOND INSURANCE

◉ COUNTERFEIT CURRENCY - losses sustained from the acceptance in
good faith of counterfeit notes or coins at the Insured’s premises.
◉ DAMAGE TO OFFICES AND CONTENT - loss or damage to furniture,
fittings and equipment arising from burglary, theft, hold-up and other
criminal acts.
FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT
Customer Services :
(855) 23 21 78 78
365 Claims Hotline :

CLAIMS 24/7

ABOUT US

(855) 16 78 78 11 / (855) 99 78 78 11 / (855) 88 8 78 78 11
info@peoplenpartners.com
8:00 am - 5:30pm (Monday - Friday)
www.peoplenpartners.com
No.38, st.322, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Boeng Keng Kang ,
Phnom Penh, Cambodia.
peoplenpartners

Claims Hotline 24/7 :
(855) 16 78 78 11 (Smart)
(855) 99 78 78 11 (Cellcard)

Contact :
info@peoplenpartners.com
www.peoplenpartners.com

(855) 23 21 78 78
No.38, St.322, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Boeng Keng Kang,
Phnom Penh, Cambodia.

www.peoplenpartners.com
peoplenpartners

អំំពីីក្រុុ�មហ៊ុុ�នធានារ៉ាា�ប់់រង

 ភីីភល & ផាតនើើរ ភីីអិិលស៊ីី�
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រង ភីីភល & ផាតនើើរ ភីីអិិលសីុុ� មានម្ចាា ស់់ភាគហ៊ុុ�ន ១០០ ភាគរយជាជន

ជាតិកម្ពុុ
ិ � ជា។ ម្ចាា ស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� ជាអ្ននកជំំនួួញជនជាតិកម្ពុុ
ិ � ជា។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��
បានទទួួលអាជ្ញាាប័័ណ្ណណពេ�ញលេ�ញ រួួមជាមួួយនឹឹងមូូលធនវិ ិនិិយោ�គ៩លានដុុល្លាា រអាមេ�រិក។
គ្រ�ប់់
ិ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រងទាំំងអស់់គឺឺមិិនដូូចគ្នាានោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រង ភីីភល & ផាត

◉

មូូលប្បបទានប័័ត្រ� បណ្ណណធានាគារ បណ្ណណទទួួលព្រ�មពីី ធានាគារ បណ្ណណសងតាម បញ្ជាាបណ្ណណ
តំំកល់់ បង្កាាន់់ដៃ�ដកប្រា�ក់់។
◉

មូូលប័័ត្រ�ក្លែ�ែងក្លាា�យ ៖ ដោ�យមូូលហេ�តុុថាអ្ននកត្រូ�ូវបានធានារ៉ាា ប់់រងមានភាពស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់

និិងអាជីីវកម្មមដំំណើ�ើរការដោ�យមូូលប័័ត្រ� ឬជាឯកសារលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរប្រ�ហាក់់		

ប្រ�ហែ�លផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល ៖

នើើរ ភីីអិិលស៊ីី� មានក្រុ�ុមការងារដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងមានគំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតខ្ពពស់់ ហើ�យ
ើ

I.

អតិិថិិជនរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��។ ព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាាទំំនើ�ើប និិងចុុងក្រោ��យបំំផុុតរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��

III. ក្លែ�ែងក្លាា�យ ឬ

មានហត្ថថលេ�ខាក្លែ�ែង ឬ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ុ
នូូវកញ្ចច ប់់ធានារ៉ាា ប់់រងជាក់់លាក់់ សម្រា�ប់់
ើ ខ្ញុំំ�� មានសមត្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុ� ងការរៀ�ៀបចំំ

II.

នឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�កដថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��ផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មមដែ�លលឿ�ឿនរហ័័ស និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពជា

IV. ការបាត់់បង់់ ឬចោ�រលួួច

ពិិសេ�សជាមួួយនឹឹងបណ្តា
ា ញសេ�វាកម្មមដោះ�ះស្រា�យសំំណង ២៤ម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍ នៅ�ទូូទាំង
ំ
ប្រ�ទេ�ស។

ធានារ៉ប់រងធនាគារិក
• ហាានិិភ័័យ
គ្រ�ប់់ស្ថាាប័័នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ទាំំងអស់់សុុទ្ធធតែ�ប្រ�ឈមមុុខ នឹឹងហានិិភ័័យឧក្រិ�ិដកម្មមទាំង
ំ ផ្ទៃ�ៃក្នុ� ងរបស់់
ុ

ស្ថាាប័័ន និិងខាងក្រៅ��ស្ថាាប័័ន។ ការបាត់់បង់់ទាំង
ំ អស់់អាចបណ្តា
ា លឲ្យយមានផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការ

បំំផ្លិ�ច
ិ បំំផ្លាាញទៅ�លើ�តា
ើ រាងតុុល្យយការរបស់់ស្ថាាប័័នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
• ដំំណោះ�ះស្រា�យ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រងភីីភល & ផាតនើ�ើរ អ៊ិិ�នសួួរេេន ភីីអិិលស៊ីី� មានជំំនាញក្នុុ�ងការផ្តតល់់ជូូន

ស្ថាាប័័នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�នូូវជម្រើ�ើ�សដ៏៏ខ្ពពស់់បំំផុុត នៃ�ធានារ៉ាា ប់់រងដើ�ើម្បីី�ទប់់ទល់់នឹឹងផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�អាច

កើ�ត
ហា
ើ មានឡើ�ង
ើ នូូវការបាត់់បង់់ដោ�យសារមហន្តតរាយ ឧក្រិ�ដ
ិ កម្មម ជាពិសេ�សគឺ
ិ
ឺ និភ័
ិ ័យនៃ�ភាព	
មិន
ក
ិ ការក្លែ�ែងបន្លំំ�មូូលប្បបទានប័័ត្រ� មេ�រោ�គប្រ�ព័័ន្ធធអ៊ិិ�នធើ�ណែើ �ត និង
ិ ស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់របស់់និយោ�ជិ
ិ
ិ
ឧក្រិ�ិដកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ។

• វិិសាាលភាាពធាានាារ៉ាា�ប់់រង
ផលិតផ
ិ លធានារ៉ាាបរងធនាគារិកផ្ទុុ
ិ � កទៅ�ដោ�យច្រើ��ន
ើ ផ្នែ�ែកដែ�លត្រូ�ូវគេ�ស្គាាល់់ថាជា ខ ចែ�ង។
ខ ចែ�ង នីីមួួយៗផ្តតល់់នូូវការ ការពារស្ថាាប័័នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងការទប់់ទល់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការកំំណត់់

ហានិិភ័័យយ៉ាាងច្បាាស់់លាស់់នៃ�ការបាត់់បង់់ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�។ ស្ថាាប័័នហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�អាចមានធានារ៉ាា ប់់រង

មូូលប័័ត្រ�ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះគ្រ�ប់់ខចែ�ងមានរួួមបញ្ចូូ� ល ឬក៏៏អាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សតែ�ចំំណុុ ចខ្លះះ�ដែ�លពាក់់

ព័័ន្ធធទៅ� នឹង
ឹ អាជីីវកម្មមរបស់់ខ្លួួ� នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាា ប់់រង ភីីភល & ផាតនើើរ អិុុ�នសួួរេេន 

ភីីអិិលស៊ីី� មានបទពិិសោ�ធន៍៍យ៉ាាងទូូលំំទូូលាយក្នុុ�ងការកែ�តម្រូ�ូវផ្តតល់់វិ ិសាលភាពធានារ៉ាា ប់់រងឲ្យយ

ចំំនឹឹងចំំណុុ ចដែ�លអតិិថិិជនត្រូ�ូវការ។ ខចែ�ងទាំំងអស់់មានដូូចតទៅ� ៖
◉

ភាពមិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់និិយោ�ជិិក ៖ ជាការបាត់់បង់់ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�ដោ�យសារភាពមិិន

ស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់របស់់និិយោ�ជិិក ឬអំំពើ�ើរក្លែ�ែងបន្លំំ�របស់់និិយោ�ជិិកទាំំងឡាយ។
◉
		
◉

ហានិិភ័័យនៃ�ទីីតាំំង ៖ ការបាត់់បង់់ដោ�យសារចោ�រកម្មម ឬការបាត់់បង់់ដោ�យអាថ៌៌កំំបាំង
ំ

ការខូូចខាត ឬត្រូ�ូវបានបំំផ្លាាញ ឬបាត់់ពីីកន្លែ�ែង។
ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន ៖ ការបាត់់បង់់ ឬខូូចខាតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការដឹឹកជញ្ជូ� ូ នទៅ�គ្រ�ប់់

ទីីកន្លែ�ែងទូូទាំង
ំ ពិភពលោ�កហើ�
យ
ិក និង
ិ
ើ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរបស់់និយោ�ជិ
ិ
ិ រួួមទាំំងការ

ដឹឹកជញ្ជូ� ូ នដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដឹឹកជញ្ជូ� ូ ន ឬក៏៏តាមរយៈៈប្រៃ�ៃសនីីយន៍៍។

ABOUT PPI

មូូលប្បបទានប័័ត្រ�ក្លែ�ែងក្លាា�យ ៖ ការបាត់់បង់់ដោ�យសារការក្លែ�ែងបន្លំំ�, ការក្លែ�ែងក្លាា យ, ការកែ�

មានការក្លែ�ែងបន្លំំ�ដោ�យប្រើ�ើ�មធ្យោ�ោបាយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬ

(PEOPLE & PARTNERS INSURANCE PLC.)
People & Partners Insurance PLC. is 100 percent owned by Cambodians.
Our shareholders are Cambodian businessmen. We are fully licensed with an
investment capital of 9 million dollars. All insurance companies are different but
People & Partners Insurance PLC. has a very experienced and innovative team,
and we are well able to tailor-make specific insurance packages for our clients. Our
cutting-edge information technology will ensure we provide a speedy and efficient
service, especially with our countrywide 365 days claims service network.

◉	រូូបិិយបណ្ណណក្លែ�ែងក្លាា�យ ៖ ការបាត់់បង់់ដោ�យសារការទទួួលយកដោ�យការទុុកចិិត្តតនូូវ

BANKER’S BLANKET BOND

រូូបិិយបណ្ណណក្លែ�ែងក្លាា យ ឬប្រា�ក់់កាក់់ក្លែ�ែងក្លាា យពីីទីីតាំំងរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានធានារ៉ាា ប់់រង។
◉

ការខូូចខាតទៅ�លើ�ើសម្ភាា�រៈៈការិិយាល័័យ ៖ ការបាត់់បង់់ ឬខូូចខាតទៅ�លើ�ើគ្រឿ��ឿងសង្ហាារឹម
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• THE RISK
Every financial institution is exposed to the risk of criminal activity, both from
within its own organization and from outside. Losses can have a devastating
impact on a financial institution’s balance sheet.
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• THE SOLUTION
At PPI we specialise in offering financial institutions high levels of insurance
protection against the effects of potentially catastrophic criminal loss;
specifically for the risks of Employee Dishonesty, Forgery, Cyber Liability and
Computer Crime.
• THE COVER
The Bankers Blanket Bond product consists of a number of sections known as
Insuring Clauses. Each clause offers protection to a financial institution against
a clearly defined risk of financial loss.
A financial institution may have a Bond in which all Insuring Clauses are
included or may select only those that are relevant to its business. PPI has
extensive experience in tailoring such coverage to meet the exact needs of
clients. Insuring clauses are as follows :
◉ DISHONESTY OF EMPLOYEES - financial loss due to dishonest or fraudulent
acts of employees.
◉ PREMISES RISK - loss of property resulting from theft, unexplained
disappearance, damage, destruction or misplacement.
◉ TRANSIT - loss or damage to property whilst in transit anywhere in the
world in the custody of employees and including transits carried out by
courier service or by registered post.

