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POLITICAL VIOLENCE & TERRORISM

ធា នា រ៉្រប់រងលេើអំពើភ្ររវកម្ម  និង 

ហិង្រសា នយោ បា យ

(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



អំពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉្រប់រង

 ភីភល & ផាតនើរ ភីអិលសុី

ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នធានារ៉ាាប់់រង ភីភល &  ផាតនើរ ភីអិលសីុ មានមាា ស់់ភាគហុ៊ុ�ន ១០០ភាគរយជាជន

ជាតិិ�មុ�ជា។ មាា ស់់ភាគហុ៊ុ�នរប់ស់់ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើង ខ្ញុំំ� �ជាអ្នន�ជ�នួញជនជាតិិ�មុ�ជា។ ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើង

ខ្ញុំំ� � បានទទួលអាជំាប់័ណ្ណណយើ�ញយើលញ រមួជាមួយនឹងមូលធនវិនិិយើ�គ ៩លានដុ�លាា រអាយើមរ�ិ។ 

ក្រុគប់់ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នធានារ៉ាាប់់រងទាំ�ងអ្នស់់គឺមិនដូុចគ្នាន យើនាះយើទ ប់ា�ន្តែនែក្រុ�ុមហុ៊ុ�នធានារ៉ាាប់់រង ភីភល & 

 ផាតនើរ ភីអិលសុី មានក្រុ�ុមការងារន្តែដុលមានប់ទ�ិយើ�ធន៍ និងមានគ�និតិឆ្នៃ�នក្រុប់ឌិិតិខ្ញុំុស់់

យើហ៊ុើយក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើងខ្ញុំំ� � មានស់មតិថភា�ក្រុគប់់ក្រុគ្នាន់�ន�ងការយើរៀប់ច�នូវិ�ញ្ចាប់់ធានារ៉ាាប់់រងជា�់លា�់ 

ស់ក្រុមាប់់អ្នតិិថិិជន រប់ស់់ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើងខ្ញុំំ� �។ �័តិ៌មានវិទិាទ�យើនើប់ និង ច�ងយើក្រុកាយប់�ផុ�តិរប់ស់់

ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើងខ្ញុំំ� �នឹងយើធើើឲ្យយក្រុបា�ដុថា ក្រុ�ុមហុ៊ុ�នយើយើងខ្ញុំំ� �ផុែល់នូវិយើស់វា�មមន្តែដុលយើលឿនរហ័៊ុស់ និងមាន

ក្រុប់ស់ិទធភា�ជា�ិយើស់ស់ជាមួយនឹងប់ណ្តាែ ញយើស់វា�មមយើ�ះក្រុ�យស់�ណ្ណង ៣៦៥ ឆ្នៃថិៃ យើ�ទូទាំ�ង

ក្រុប់យើទស់។

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង

លេ្រខទូរស័ពទទំនាក់ទំនងផ្នែែ្រកបម្រើ្រើអតិថិិជន

(855) 23 21 78 78 

លេ្រខទូរស័ពទទំនាក់ទំនងផ្នែែ្រកដោះះស្រា្រ្រយសំណង  ៣៦៥

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

info@peoplenpartners.com

៨:០០ ក្រុ�ឹ� - ៥:៣០ លាៃ ច (ឆ្នៃថិៃច័នទ ដុល់ ឆ្នៃថិៃស់�ក្រុ�)

www.peoplenpartners.com 

ផុទះយើលខ្ញុំ៣៨, ផុាូវិ៣២២, ស់ងាា តិ់បឹ់ងយើ�ង�ង១, ខ្ញុំណ្ណឌ  ប់ឹងយើ�ង�ង,  ភ្នំន�យើ�ញ, ក្រុប់យើទស់�មុ�ជា

peoplenpartners

• លក្ខខណៈៈសំំខាន់់នៃន់ការធានារ៉ាា�ប់់រង
 ជាការធានារ៉ាាប់់រង�ច់យើ�យន្តែ��មួយប់ន្តែនថមយើលើការធានារ៉ាាប់់រងយើលើអ្នគីើភ្នំ័យ ការធានារ៉ាាប់់រង

 យើលើក្រុគប់់ហានិភ្នំ័យទាំ�ងអ្នស់់,ការធានារ៉ាាប់់រងយើលើការ�ា នស់�ណ្ណង់ ឬធានារ៉ាាប់់រងយើលើ�នយនែ។

 ន្តែដុលមានល�ខខ្ញុំណ្ណឌ ឆ្នៃនការធានារ៉ាាប់់រងដ៏ុទូល�ទូលាយ និងការការពារយើ�យយើធើើការធានារ៉ាាប់់រង

 ប់នែតាមរយៈទើផុារ Lloyd’s។ អ្នក្រុតាប់��ើលាភ្នំធានារ៉ាាប់់រងមានល�ខណ្ណៈក្រុប់�ួតិក្រុប់ន្តែជងស់ក្រុមាប់់

 ទើផុារ�មុ�ជា និងក្រុប់ជា�លរដុា�មុ�ជាន្តែដុលមានទើតា�ងក្រុទ�យ / ផុលក្រុប់យើ�ជន៍យើ�ប់រយើទស់ ។

• 	 តើ�ើត្រូ�ូវតើ�ើើយ៉ាា�ងដូូចតើ�េចតើដូើ�ី�ទទួលបាន់តារ៉ាង�នៃ�ៃធានារ៉ាា�ប់់រង?
 យើយើងខ្ញុំំ� �មានទក្រុមង់ន្តែប់ប់ប់ទយើស់នើស់��ការធានារ៉ាាប់់រងម�នយើ�លការធានារ៉ាាប់់រងមានស់��លភា�។  
 យើទាំះប់ើជា�ា ងណ្តា�៏យើ�យ ក្រុប់សិ់នយើប់ើយើលា�អ្នន�ចង់ន្តែស់ើងយល់អ្ន��ើតារ៉ាងតិឆ្នៃមាធានារ៉ាាប់់រងម�ន 
 យើ�លចាប់់យើផុែើមការធានារ៉ាាប់់រង សូ់មផុដល់�តិ៌មានមួយច�នួនដុល់ក្រុ�ុមន្តែផុន�ល�់យើយើងខ្ញុំំ� �ដូុចខាង 

 យើក្រុកាម៖

   -  យើ�ម ះរប់ស់់មាា ស់់ក្រុទ�យស់មបតិែិ និង�តិ៌មានល�អិ្នតិយើផុេងៗយើទៀតិ  

  -  ទើតា�ង / អាស់យ�ា នរប់ស់់ហានិភ្នំ័យ 

  -  ក្រុប់យើភ្នំទហានិភ្នំ័យ 

  -  ច�នួនទឹ�ក្រុបា�់ន្តែដុលក្រុតិូវិធានារ៉ាាប់់រង។ 

 ប់នាទ ប់់�ើទទួលបាន�តិ៌មានខាងយើលើយើនះយើយើងខ្ញុំំ� � នឹ ងផុែល់ជូនតារ៉ាងតិឆ្នៃមាធានារ៉ាាប់់រងក្រុ�មទាំ�ង

 ផុដល់ជូនទក្រុមង់ន្តែប់ប់ប់ទយើស់នើស់��ការធានារ៉ាាប់់រងយើដុើមបើយើអាយយើលា�អ្នន�ប់�យើ�ញក្រុប់សិ់នយើប់ើយើលា�

 អ្នន�មានប់�ណ្ណងចង់បានការធានារ៉ាាប់់រងក្រុប់យើភ្នំទយើនះ។

ធានារ៉្រប់រងលេើអំពើភ្ររវកម្ម និង ហិង្រសានយោបាយ

Terrorism and Political Violence Cover

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.

•  Main Features of the Cover
 A stand – alone cover on top of existing fire, All  Risks, Construction all Risks or  

 Motor policies.Very wide London wording and reinsurance protection via  

 Lloyd’s of London.very competitive premium rates for Cambodia and   

 Cambodian interests overseas.

• How to Activate an Insurance Quotation :
 We have a specific proposal form before cover is granted. However, if you wish  

 to seek an outline quotation before cover is granted please provide the following  

 minimum information to our Sales Team:

   -  Name of owner and details 

   -  Risk address/ location

   -  Type of risk (shopping Mall, Bank etc)

   -  Amount to be insured.

 On receipt of this we will provide an outline quotation and provide a full  

 proposal form for your completion if you wish to proceed with the insurance  

 cover.


