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Customer Services :
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◉ FORGED CHEQUES - loss sustained due to the forgery or fraudulent

		 	 alteration	 of	 cheques,	 bills	 of	 exchange,	 drafts,	 acceptances,	 withdrawal

	 	 orders,	certifi	 cates	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

  IV	 Are	lost	or	stolen.	

◉ 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,

	 	 fi	 ttings	 and	 equipment	 arising	 from	 burglary,	 theft,	 hold-up	 and	 other

		 	 criminal	acts.

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

Phnom Penh, Cambodia. 

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

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

CLAIMS 24/7 ABOUT US



•	ហាានិិភ័័យ

 គ្រ�ប់់ស្ថាា ប់័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�ទាំងំអស់់ស់�ទ្ធធតែត្ថុគ្រប់ឈមម�ខ នឹងហានិភ័័យឧគ្រ�ិដ�មមទាំងំផ្ទៃ�ៃ�ុ�ងរប់ស់់

 ស្ថាា ប់័ន និងខាងក្រៅគ្រ�ស្ថាា ប់័ន។ ការបាត្ថុ់ប់ង់ទាំងំអស់់អាចប់ណ្តាា លឲ្យយមាន�លប់ះ�ពាល់ផ្ទៃនការ

 ប់ំ�ិិចប់ំផិ្លាញក្រៅ�ក្រៅលើតារាងត្ថុ�លយការរប់ស់់ស្ថាា ប់័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�យ៉ាះ ងធ្ងងន់ធ្ងងរ។

•		ដំំណោះ�ះស្រា�យ
 គ្រ�ុមហុិ�នធានារាះ ប់់រងភ័ើភ័ល & ផ្លាត្ថុក្រៅនើរ អ�ិនស់ួក្រៅរន ភ័ើអិលស់�ើ មានជំំនាញ�ុ�ងការ�ាល់ជូំន

 ស្ថាា ប់័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�នូវជំក្រៅគ្រមើស់ដ៏ខពស់់ប់ំ��ត្ថុ ផ្ទៃនធានារាះ ប់់រងក្រៅដើមីើទ្ធប់់ទ្ធល់នឹង�លប់ះ�ពាល់តែដអាច

 ក្រៅ�ើត្ថុមានក្រៅ�ើងនូវការបាត្ថុ់ប់ង់ក្រៅ�យស្ថារមហិនារាយ ឧគ្រ�ិដ�មម ជាពិិក្រៅស់ស់�ឺហានិភ័័យផ្ទៃនភាពិ 

 មិនក្រៅស្ថាម �គ្រត្ថុង់រប់ស់់និក្រៅយ៉ាជំិ� ការតែ�ិងប់និំមូលប់ីទាំនប់័គ្រត្ថុ ក្រៅមក្រៅរា�គ្រប់ពិ័នធអ�ិនក្រៅធ្ងើតែ�ត្ថុ និង

 ឧគ្រ�ិដ��ំពិយូទ្ធ័រ។

•		វិិសាាលភ័ាពធាានិារ៉ាាាប់់រ៉ាង

 �លិត្ថុ�លធានារាះប់រងធ្ងនាគារ�ិ�ៃ��ក្រៅ�ក្រៅ�យក្រៅគ្រចើនតែ�ុ�តែដលគ្រត្ថុូវក្រៅ�ស្ថាា ល់ថាជា ខ	តែចង។

  ខ	តែចង នើមួយៗ�ាល់នូវការ ការពារស្ថាា ប់័នហិរិញ្ញញវត្ថុា��ុ�ងការទ្ធប់់ទ្ធល់គ្រប់ឆាំងំនឹងការ�ំ�ត្ថុ់

 ហានិភ័័យយ៉ាះ ងចាស់់លាស់់ផ្ទៃនការបាត្ថុ់ប់ង់ហិរិញ្ញញវត្ថុា�។ ស្ថាា ប់័នហិរិញ្ញញវត្ថុា�អាចមានធានារាះ ប់់រង 

 មូលប់័គ្រត្ថុតែដល�ុ�ងក្រៅនា�គ្រ�ប់់ខតែចងមានរមួប់ញូូ្ញល ឬ�៏អាចក្រៅគ្រជំើស់ក្រៅរ ើស់តែត្ថុចំ�� ចខិ�តែដលពា�់

 ពិ័នធក្រៅ� នឹងអាជំើវ�មមរប់ស់់ខិួនប់ះ�ក្រៅណ្តាះ �គ្រ�ុមហុិ�នធានារាះ ប់់រង ភ័ីភ័ល	&	ផាតនើើរ៉ា	អិុិ�និសាួរេេនិ		

	 ភ័ីអិុិលសា� ីមានប់ទ្ធពិិក្រៅស្ថាធ្ងន៍យ៉ាះ ងទូ្ធលំទូ្ធលាយ�ុ�ងការតែ�ត្ថុគ្រមូវ�ាល់វសិ្ថាលភាពិធានារាះ ប់់រងឲ្យយ 

 ចំនឹងចំ�� ចតែដលអតិ្ថុថិិជំនគ្រត្ថុូវការ។ ខតែចងទាំងំអស់់មានដូចត្ថុក្រៅ� ៖

 ◉ ភាពមិិនណោះ�ះ�ះស្រា�ង់់របស់់និណោះ�ជិិក	៖ ជាការបាត្ថុ់ប់ង់ហិរិញ្ញញវត្ថុា�ក្រៅ�យស្ថារភាពិមិន 

  ក្រៅស្ថាម �គ្រត្ថុង់រប់ស់់និក្រៅយ៉ាជំិ� ឬអំក្រៅពិើរតែ�ិងប់និំរប់ស់់និក្រៅយ៉ាជំិ�ទាំងំឡាយ។ 

 ◉ ហានិភ័័យនៃនទីីតាំំង់ ៖ ការបាត្ថុ់ប់ង់ក្រៅ�យស្ថារក្រៅ�រ�មម ឬការបាត្ថុ់ប់ង់ក្រៅ�យអាថិ៌�ំបាងំ

   ការខូចខាត្ថុ ឬគ្រត្ថុូវបានប់ំផិ្លាញ ឬបាត្ថុ់ពិើ�តែនិង។ 

 ◉ ការដំឹកជិញ្ជូូ�ន ៖ ការបាត្ថុ់ប់ង់ ឬខូចខាត្ថុគ្រទ្ធពិយស់មីត្ថុាិក្រៅ�ក្រៅពិលក្រៅធ្ងើើការដឹ�ជំញូូ្ញនក្រៅ�គ្រ�ប់់

  ទ្ធើ�តែនិងទូ្ធទាំងំពិិភ័ពិក្រៅលា�ក្រៅហិើយស់ាិត្ថុ�ុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរប់ស់់និក្រៅយ៉ាជំិ� និងរមួទាំងំការ

  ដឹ�ជំញូូ្ញនក្រៅ�យគ្រ�ុមហុិ�នដឹ�ជំញូូ្ញន ឬ�៏តាមរយៈផ្ទៃគ្រប់ស់នើយន៍។

•  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.

•  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.

ABOUT PPI 

(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.

សាមេេប់់ព័ត៌មានិប់ន្ថេម	សាូមធ្វើការ៉ាទំនាក់ទំនិង

លេេខទូរ៉ាសា័ពទទំនាក់ទំនិងផ្នែែេកប់ម្រើេើអិុតិថិិជនិ

(855) 23 21 78 78

លេេខទូរ៉ាសា័ពទទំនាក់ទំនិងផ្នែែេកដោះះស្រាេេយសាំណង		៣៦៥

(855) 16  78   78  11 / (855) 99  78  78  11 / (855) 88 8 78 78 11

 info@peoplenpartners.com

៨:០០ គ្រពឹិ� - ៥:៣០ លាង ច (ផ្ទៃថិងច័នៃ ដល់ ផ្ទៃថិងស់�គ្រ�)

www.peoplenpartners.com 

�ៃ�ក្រៅលខ៣៨, �ិូវ៣២២, ស់ង្កាា ត្ថុ់បឹ់ងក្រៅ�ង�ង១, ខ�ឌ  ប់ឹងក្រៅ�ង�ង,  ភ័ុំក្រៅពិញ, គ្រប់ក្រៅទ្ធស់�មព�ជា

peoplenpartners

ធានារ៉ា៉ប់់រ៉ាងធានាគារ៉ាិក

 ◉ មិូលបបទានប័ស្រា�ក្លែកែង់កាា�យ ៖ ការបាត្ថុ់ប់ង់ក្រៅ�យស្ថារការតែ�ិងប់និំ, ការតែ�ិងកិាយ, ការតែ�

  មូលប់ីទាំនប់័គ្រត្ថុ ប់�ះធានាគារ ប់�ះទ្ធទ្ធួលគ្រពិមពិើ ធានាគារ ប់�ះស់ងតាម ប់ញូ្ជាប់�ះ

  ត្ថុំ�ល់ ប់ង្កាា ន់ផ្ទៃដដ�គ្របា�់។

 ◉ មិូលប័ស្រា�ក្លែកែង់កាា�យ ៖ ក្រៅ�យមូលក្រៅហិត្ថុ�ថាអុ�គ្រត្ថុូវបានធានារាះ ប់់រងមានភាពិក្រៅស្ថាម �គ្រត្ថុង់ 

  និងអាជំើវ�មមដំក្រៅ�ើ រការក្រៅ�យមូលប់័គ្រត្ថុ ឬជាឯ�ស្ថារលាយល�ខ�៍អ�សរគ្រប់ហា�់  

  គ្រប់តែហិលក្រៅ�សងក្រៅទ្ធៀត្ថុតែដល ៖

 I. មានហ�ថណោះលខាក្លែកែង់ ឬ

 II. មានការក្លែកែង់បនែំណោះ�យណោះស្រាប�មិណោះ�ោបាយណោះ�េង់ណោះទីៀ� ឬ

 III. ក្លែកែង់កាា�យ ឬ

 IV. ការបា�់បង់់ ឬណោះ�រលួច

 ◉ រូបិយបណ្ណណក្លែកែង់កាា�យ ៖ ការបាត្ថុ់ប់ង់ក្រៅ�យស្ថារការទ្ធទ្ធួលយ�ក្រៅ�យការទ្ធ��ចិត្ថុានូវ

  រូបិ់យប់�ះតែ�ិងកិាយ ឬគ្របា�់កា�់តែ�ិងកិាយពិើទ្ធើតាងំរប់ស់់អុ�គ្រត្ថុូវបានធានារាះប់់រង។

 ◉ ការខូូចខា�ណោះ�ណោះល�ស់មាា�រៈការិ�ល័យ ៖ ការបាត្ថុ់ប់ង់ ឬខូចខាត្ថុក្រៅ�ក្រៅលើក្រៅគ្រ�ឿងស់ង្កាា រមឹ 
  ស់មាា រៈក្រៅគ្រ�ឿងប់ំពា�់ ឧប់�រ�៍ទាំងំឡាយក្រៅ�យស្ថារក្រៅ�រ�មម ការលួច ប់ិន់ និងក្រៅ�យស្ថារ 
  អំក្រៅពិើឧគ្រ�ិដក្រៅ�សងៗ។

BANKER’S BLANKET BOND

អិុំពីក្រុេ�មហាុ�និធានារ៉ាាេប់់រ៉ាង

	ភ័ីភ័ល	&	ផាតនើើរ៉ា	ភ័ីអិុិលសា�ី

គ្រ�ុមហុិ�នធានារាះ ប់់រង ភ័ីភ័ល	&		ផាតនើើរ៉ា	ភ័ីអិុិលសាី�	មានមូាស់់ភា�ហុិ�ន ១០០ ភា�រយជាជំន 

ជាត្ថុិ�មព�ជា។ មូាស់់ភា�ហុិ�នរប់ស់់គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ ជាអុ�ជំំនួញជំនជាតិ្ថុ�មព�ជា។ គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ
 បានទ្ធទ្ធួលអាជំាប់័�ះក្រៅពិញក្រៅលញ រមួជាមួយនឹងមូលធ្ងនវនិិក្រៅយ៉ា�៩លានដ�លិារអាក្រៅមរ�ិ។ គ្រ�ប់ ់

គ្រ�ុមហុិ�នធានារាះ ប់់រងទាំងំអស់់�ឺមិនដូចគុាក្រៅនា�ក្រៅទ្ធ ប់ះ�តែនាគ្រ�ុមហុិ�នធានារាះ ប់់រង ភ័ីភ័ល & 	ផាត	

នើើរ៉ា	 ភ័ីអិុិលសា� ី មានគ្រ�ុមការង្ការតែដលមានប់ទ្ធពិិក្រៅស្ថាធ្ងន៍ និងមាន�ំនិត្ថុផ្ទៃចុគ្រប់ឌិិត្ថុខពស់់ ក្រៅហិើយ 
គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ មានស់មត្ថុាភាពិគ្រ�ប់់គ្រគាន់�ុ�ងការក្រៅរៀប់ចំនូវ�ញូ្ញប់់ធានារាះប់់រងជា�់លា�់ ស់គ្រមាប់់

អតិ្ថុថិិជំនរប់ស់់គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ។ ពិ័ត្ថុ៌មានវទិ្ធាទ្ធំក្រៅនើប់ និងច�ងក្រៅគ្រកាយប់ំ��ត្ថុរប់ស់់គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ
 នឹងក្រៅធ្ងើើឲ្យយគ្របា�ដថា គ្រ�ុមហុិ�នក្រៅយើងខំ� ំ�ាល់នូវក្រៅស់វា�មមតែដលក្រៅលឿនរហ័ិស់ និងមានគ្រប់សិ់ទ្ធធភាពិជា
 

ពិិក្រៅស់ស់ជាមួយនឹងប់ណ្តាា ញក្រៅស់វា�មមក្រៅ��គ្រស្ថាយស់ំ�ង ២៤ក្រៅមាះ ង�ុ�ងមួយស់បាា ហ៍ិ ក្រៅ�ទូ្ធទាំងំ 
គ្រប់ក្រៅទ្ធស់។


