EMCARE CLAIM FORM
ខរររទទាមទារសំណង

Insured information ពត៌ មានអ្នក ត្តូវបានធានា
Claimant's name (*):

Date of Birth:

Sex:

Male

 Female

ឈ្មោះអ្នក ទាមទារសំណង (*):

ថ្ងៃខែឆ្នំ កំឈណើត:

ឈេទ:

ត្រុស

ស្សី

No. of Healthcare Card (*):

ID Card / Passport No.:

Tel (*):

ឈេែរ័ ណណធានារ៉ា រ់រង (*):

ឈេែអ្តតស ញ្ញាណរ័ ណណ រ ឺ េិ ែិតឆ្លងខែន :

ឈេែទូ រស័ ពទ (*):

Family member of:

Policyholder:

Email (*):

សមាជិ កត្រួសារររស់់ៈ

ឈ្មោះត្កុមហ៊ុ ន រ ឺ អ្ងគភាព :

អ្៊ុី ខម៉ា េ (*):

Description of Accident / Illness ឈសចកតី េំអ្ិតពី ឈត្រោះថ្ននក់ រ ឺ ជំ ងឺ
1-

Accident ឈត្រោះថ្ននក់
Date, time and location of accident:

Symptom:

កាេររ ិឈចេទ និង ទីកខនលង ឈពេឈត្រោះថ្ននក់ :

ឈររសញ្ញា់ៈ

How it happened and state the extend of the injury:

Diagostic:

Degree of disablement:

Date, time of operation/ hospitalization (if any):

កំរ ិតពិការភាព:

កាេររ ិឈចេទ ទទួ េការវោះកាត់ រ ឺ សានក់ឈៅមនទីរឈពទយ:

Treatment time:

Hospital name and location:

កាេររ ិឈចេទទទួេការពាបាេ:

ឈ្មោះ និ ង ោស័យដ្ឋានមនទីរឈពទយ:

Have you previously suffered from similar injury/illness?

No 

Yes

If yes, please specify (when, causes, degree):

ឈតើអ្នកធាលរ់មានររួស រ ឺ មានជំ ងឺស្សឈែៀងឈនោះពី ម៊ុនមកឈទ?

ឈទ

បាទ/ចាស

ឈរើ មាន សូមេំអ្ិតពី ឈពេឈវលា មូ េឈហត៊ុ និ ងកំ រ ិតថ្នោការ់ៈ

ឈររវ ិនិ ច័ យ
េ :

មូេឈហត៊ុនាំឈោយឈត្រោះថ្ននក់ និ ងទំ ហំថ្នររួ ស :

2-

Illness ជំ ងឺ

List of Necessary Documents ( Please provide all below required documents, otherwise the reimbursement will be delayed.)***
ឯកសារសំ ខាន់ៗ (សូមផ្ដេ់ ឯកសារខែេចាំបាច់ ទាំងអ្ស់ ែូចខាងឈត្កាមឈនោះ ឈរើ មិនែូ ឈចានោះឈទ ថ្ងលសំ ណងររស់ អ្នក និ ងត្តូវពនាឈពេ )***
Out-Patient ជ្ំ ងឺមិន្ំ ោករពទ្យ

In-Patient ជ្ំ ងឺ្ំោករពទ្យ

Doctor's Diagnosis រោគវ ិនិ ច្័ ឆយពី រវជ្ជបណ្ិ ឌ ត

Hospital discharge លិខិតរច្ញពី រពទ្យ

Medication prescription រវជ្ជបញ្ជ
ជ

Discharge Prescription រវជ្ជបញ្ជ
ជ រពលរច្ញពី រពទ្យ

Invoices / Receipts with breakdown of detail cost

Medical Record កំ ណ្ត់ ត្រារវជ្ជសាស្រ្ដ

The results of all biology tests & imaging លទ្ធផលឈាម រ ឺ រូបភាពរវជ្ជសាស្រ្ដ

The results of all biology tests & imaging លទ្ធផលឈាម រ ឺ រូបភាពរវជ្ជសាស្រ្ដ

វ ិក័យប័ត្រតដែលោយតំ លលនិ មួយៗ

Invoices / Receipts with breakdown of detail cost វ ិក័ យប័ ត្រតដែលោយតំ លលនិ មួយៗ

Payment information ពត៌ មានសំ ររ់ ការឈ្វើសំណង
Please list the document submitted with this form សូមរញ្ញ
ា ក់ឯកសារខែេភាារ់មកជាមួ យខរររទឈនោះ:
ិ ័ យរ័ ត្ត
Accounting documents ឯកសាររណនី /វក

Payment method
1

1 Invoice No.ឈេែវ ិក័ យរ័ ត្ត

USD

2

2

USD

3

3

4

USD

4

5

USD

5
Payment by cash ទូ ទាត់ជាសាច់ប្រាក់ (AMK)

USD

TOTAL

USD

Payment by bank transfer ទូ ទាត់តាមរយៈធនាគារ

Name of Reciever

Name of Beneficiairy:

ID Card / Passport No.

Bank Account No:

Receiver Phone No.

Bank Name:
Bank Branch:
Bank Address:

I, ______________________________ hereby certify that the information on this form is complete and correct to the best of my knowledge. I authorize to Forte Insurance
Company, South Asia Services Limited Liability or its representatives to obtain necessary information from all physicians, hospitals, medical service providers, pharmacists,
employers, and all other agencies or organizations (including other insurers) to consider the claim for reimbursement under my insurance contract. This authorization does
not mean the insurance company and/or its representative will collect missing documents on behalf of the insured
ខ្បា
ុំ ទ/នាងខ្ុំ ______________________________សូ ែអះអាងថាព្ត៌មានមែលខ្ផ្
ុំ តល់ក្ងមែែែទទាែទារសុំ
ន
ណងននះ គឺនព្ញនលញ និងត្តឹែត្តូវតាែការយល់ែឹងរែស់ខ្។
ុំ ខ្អ
ុំ នញ្ញាតនអាយត្ក្ុែហនធានារ៉ា ែ់រង ហវតនត
និង South Asia Services Limited Liability រ ឺ អនក្តុំណាងនែ៊ីែបទ
៊ី ទួលបានព្ត៌មានព្៊ីត្គូនព្ទយ ែនទរ៊ី នព្ទយ និងអនក្ផ្តល់នសវាក្ែមនផ្េងនទៀតែូចជា ឱសថស្ថាន និនោជក្ និងភាគ៊ីពាក្់ព្័នធនផ្េងនទៀត (រួែទាុំងត្ក្ុែហនធានារ៉ា ែ់រង
នផ្េងនទៀត) នអាយព្ិចារណានល៊ីការទាែទារសុំណងរែស់ខ្ុំ និងន្វ៊ីសុំណងតាែរយៈែ័ណណធានារ៉ា ែ់រងរែស់ខ្ុំ នហ៊ីយរល់ កាត្ែែូ លឯក្ស្ថរ មែលខវះខាតជាែនទក្រែស់អតិថិជនផ្ទទល់។

Signature and stamp on behalf of the policyholder

Signature of the Insured

ហតថឈេខានិ ងត្ា ត្កុមហ៊ុ ន រ ឺ អ្ងគភាពររស់ មាាស់ រ័ណណធានារ៉ា រ់ រង

Full Name:

Date:

ហតថឈេខាអ្នក ត្តូវបានធានា

Full Name:

Date:

Head Office: Vattanac Capital, Level 18, No. 66, Preh Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh City, Cambodia
ទូរស័ព្ទៈ (+855)23 885 066 / 077

អម៊ី ែលៈ info@forteinsurance.com

version: 01.06.16

