ធានារ៉្រប់រងលេើអំពើភ្ររវកម្ម និង
ហិង្រសានយោបាយ

POLITICAL VIOLENCE & TERRORISM

CLAIMS 24/7

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

ABOUT US

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

អំពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ABOUT PPI

ភីភល & ផាតនើរ ភីអិលស៊ី

(PEOPLE & PARTNERS INSURANCE PLC.)

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រង ភីីភល & ផាតនើើរ ភីីអិិលសីុុ� មានម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន ១០០ភាគរយជាជន
ជាតិកម្ពុ
ុ
ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�នរបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ុ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ិ � ជា។
ើ ខ្ញុំំ��ជាអ្ននកជំំនួួញជនជាតិកម្ពុ
ិ � ជា។
ើ
ខ្ញុំំ�� បានទទួួលអាជ្ញាាប័័ណ្ណណពេ�ញលេ�ញ រួួមជាមួួយនឹឹងមូូលធនវិ ិនិិយោ�គ ៩លានដុុល្លាារអាមេ�រិក។
ិ
គ្រ�ប់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រងទាំំងអស់់គឺឺមិិនដូូចគ្នាានោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រុ�ុមហ៊ុុ�នធានារ៉ាាប់់រង ភីីភល &

ផាតនើើរ ភីីអិិលស៊ីី� មានក្រុ�ុមការងារដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍ និិងមានគំំនិិតឆ្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតខ្ពពស់់

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,

ហើ�យ
ើ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� មានសមត្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំនូូវកញ្ចច ប់់ធានារ៉ាាប់់រងជាក់់លាក់់

and we are well able to tailor-make specific insurance packages for our clients. Our

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

service, especially with our countrywide 365 days claims service network.

សម្រា�ប់់អតិិថិិជន របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��។ ព័័ត៌៌មានវិ ិទ្យាាទំំនើ�ើប និិង ចុុងក្រោ��យបំំផុុតរបស់់

cutting-edge information technology will ensure we provide a speedy and efficient

ប្រ�សិិទ្ធធភាពជាពិិសេ�សជាមួួយនឹឹងបណ្តា
ា ញសេ�វាកម្មមដោះ�ះស្រា�យសំំណង ៣៦៥ ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ទូូទាំង
ំ

Terrorism and Political Violence Cover

ប្រ�ទេ�ស។

ធានារ៉ាប់រងលើអំពើភេរវកម្ម និង ហិង្សានយោបាយ
• លក្ខខណៈៈសំំខាន់់នៃ�ការធានារ៉ាា�ប់់រង
ជាការធានារ៉ាាប់់រងដាច់់ដោ�យឡែ�កមួួយបន្ថែ�ែមលើ�ើការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើអគ្គី�ភ័
ី ័យ ការធានារ៉ាាប់់រង
លើ�ើគ្រ�ប់់ហានិិភ័័យទាំំងអស់់,ការធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើការដ្ឋាានសំំណង់់ ឬធានារ៉ាាប់់រងលើ�ើយានយន្តត។
ដែ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការធានារ៉ាាប់់រងដ៏៏ទូូលំំទូូលាយ និិងការការពារដោ�យធ្វើ�ើ�ការធានារ៉ាាប់់រង
បន្តតតាមរយៈៈទីីផ្សាារ Lloyd’s។ អត្រា�បុុព្វវលាភធានារ៉ាាប់់រងមានលក្ខខណៈៈប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងសម្រា�ប់់
ទីីផ្សាារកម្ពុុ�ជា និង
ិ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាដែ�លមានទីីតាំំងទ្រ�ព្យយ / ផលប្រ�យោ�ជន៍៍នៅ�បរទេ�ស ។
• តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងដូូចម្ដេ�េចដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានតារាងតម្លៃ�ៃធានារ៉ាា�ប់់រង?
យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��មានទម្រ�ង់់បែ�បបទស្នើ�ើ�សុំំ�ការធានារ៉ាាប់់រងមុុនពេ�លការធានារ៉ាាប់់រងមានសុុពលភាព។

ទោះ�ះបីីជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ ប្រ�សិន
អ្ននកចង់់ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីតារាងតម្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រងមុុន
ិ បើ�លោ�ក
ើ
ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មការធានារ៉ាាប់់រង សូូមផ្ដដល់់ពត៌៌មានមួួយចំំនួួនដល់់ក្រុ�ុមផ្នែ�ែកលក់់យើ�ង
ើ ខ្ញុំំ��ដូូចខាង
ក្រោ��ម៖
		 - ឈ្មោះ�ះ�របស់់ម្ចាាស់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងពត៌៌មានលំំអិិតផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
- ទីីតាំំង / អាសយដ្ឋាានរបស់់ហានិភ័
ិ ័យ
- ប្រ�ភេ�ទហានិិភ័័យ
- ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លត្រូ�ូវធានារ៉ាាប់់រង។
បន្ទាា ប់់ពីីទទួួលបានពត៌៌មានខាងលើ�ើនេះ�ះយើ�ង
ើ ខ្ញុំំ�� នឹឹងផ្តតល់់ជូូនតារាងតម្លៃ�ៃធានារ៉ាាប់់រងព្រ�មទាំំង
ផ្ដដល់់ជូូនទម្រ�ង់់បែ�បបទស្នើ�ើ�សុំំ�ការធានារ៉ាាប់់រងដើ�ើម្បីី�អោ�យលោ�កអ្ននកបំំពេ�ញប្រ�សិន
ិ បើ�លោ�ក
ើ
អ្ននកមានបំំណងចង់់បានការធានារ៉ាាប់់រងប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ។

• 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.
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង
លេេខទូូរស័័ព្ទទទំំនាក់់ទំំនងផ្នែែ�កបម្រើើ�អតិិថិិជន

(855) 23 21 78 78
លេេខទូូរស័័ព្ទទទំំនាក់់ទំំនងផ្នែែ�កដោះះស្រាា�យសំំណង៣៦៥

(855) 16 78 78 11 / (855) 99 78 78 11 / (855) 88 8 78 78 11
info@peoplenpartners.com
៨:០០ ព្រឹ�ក
ឹ - ៥:៣០ ល្ងាា ច (ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដល់់ ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�)
www.peoplenpartners.com
 ំ�ពេ�ញ, ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ផ្ទះះ�លេ�ខ៣៨, ផ្លូូ�វ៣២២, សង្កាាត់់បឹឹងកេ�ងកង១, ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកង, ភ្នំ

peoplenpartners

