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Medical Helpline 
If in doubt, please contact our 24 hour medical helpline (as shown on your membership card). We will arrange admission to 
Hospital, ambulance transfers and air Evacuation where necessary. 
 

Whilst you are: 

• in Cambodia – (855) 12 777 135 

• Oversea –    (66) 2 180 5588 
Email: figtree_blue@forteinsurance.com 
 

Please remember to provide: 
• Your name 
• Policy number 
• Nature of Injury or Sickness 
• Details of attending doctor 
• Present location and contact particulars 
 

Direct Billing Services: 
 

In the event of an accident or sickness, you can have an option to seek treatment at a Forte Panel Hospital without having 
to pay the full hospital bills.  
 

For list of Panel Hospital, please find in the Insurance Document package or find Our updated list of Panel Hospital from Our 
website www.forteinsurance.com 
 

Please bring with you the following documents when you visit Forte Panel Hospital: 
 

• Your Figtree Blue Insurance membership card, 
 

• Your National ID Card, Employee card, Passport or an equivalent document, or Birth Certificate for kids 
 

Before discharging from the hospital, you may need to pay for expenses which are over the maximum limits specified in the 
Policy Schedule/Benefit Schedule and/or for expenses which are excluded by virtue of the Limitations, Exclusions and other 
relevant Conditions of the Policy. Forte will settle the eligible expenses directly with the Forte Panel Hospital. 
 

Reimbursement Claims: 
 

You can also seek treatment at any licensed Hospitals within your coverage territory. However, you have to pay the hospital 
bills by yourself first, and submit your claim documents to Forte within thirty (30) days from discharge date.  
 

• Claim Form duly completed, signed and stamped by you/Policyholder and the attending doctor or surgeon with the 
hospital stamp, 

• A copy of your Figtree Blue Insurance membership card, 
• Medical Certificate (an outpatient case) or Discharge Letter (an inpatient or surgery case), 
• Medical Test Results (if the expenses are included in the hospital bills), 
• Prescriptions with diagnosis, issue dates, stamps, names and signatures of the doctors, 
• Original Invoices with issue dates, unit prices, actual total costs and the hospital stamps, 
• An Authorization Letter for Claim Payment and a copy of the payee’s National ID card if it is paid to other person not 

the Insured Person nor the Policyholder, and 
• Other relevant documents (if required). 
All Claim documents should be sent to Forte Insurance (Cambodia) Plc. at the following addresses: 
 

• Phnom Penh : (1) Vattanac Capital Tower, Level 18, No.66 Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun 
Penh 

   (2) City Tower, Level 1, No. 321, Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Phsar Depot I, Khan Toul Kork 
 

• Siem Reap : #A4&5, Street Charles De Gaule, Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay Dungkum, Krong Siem 
Reap 

 

• Battambang :  No. 26, National Road No.5, Phum Romchek 5, Sangkat Ratanak, Krong Battambang 
 

• Kampong Cham :  No. 08, Street Soramarith, Phum 3, Sangkat Veal Vong, Krong Kampong Cham 
 

• Sihanoukville :  Phum 3, Sangkat 1, Phreak Sihanuk. 
 

Your claim will be processed and settled within fourteen (14) working days on receipt of complete documents. You will be 
informed in the event of incomplete documents. You will also be informed whether your claim is payable or not.  
 
 
 
 

Claim Procedure 
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លេខទូរសព័្ទជំនួយផ្នែកលេជជសាស្រសត 
ប្រសិនបរើមានមនទលិ សូមទាក់ទងមកទូរស័ព្ទជំនួយ 24 បម ាង ររស់ហ្វតបត (ដូចបានរង្ហ ាញប ាបលើកាតសមាជកិធានារ ារ់រងររស់អ្នក)។ ហ្វតបតនងឹបរៀរចំឱ្យអ្នកបានចូល
សប្មាកព្យាបាលកនុងមនទើរបព្ទយ រញ្ជូនតាមរថយនតគលិានសប្ង្្ាោះ នងិរញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសប ាបព្លចាបំាច់។ 
 
សប្មារ់អ្នកដដលរស់ប ា៖  

• ប្របទសកមពុជា៖  (855) 12 777 135 

• បប្រាប្របទស ៖  (66) 2 180 5588 
 
សារបអ្ឡិចត្តូវនចិ៖ figtree_blue@forteinsurance.com 
 
សូមចងចាថំា អ្នកត្តូវផ្តល់ព័្ត៌មានដូចខាងបប្កាម៖ 
• ប ្ាោះររស់អ្នក 
• បលខរណ្ណសនយារ ារ់រង 
• សថ ានភាព្ននការរងររួស ឬជំង ឺ 
• ព្ត៌មានលមអិតបវជជរណ្ឌ ិតព្យាបាលផ្ទ ាល់ 
• ទើតាងំរចចុរបនន នងិបលខទនំាក់ទនំង 

 
លសវាបង់ស្ររាក់ល ាយផ្ទ ាេ់ព្ីហ្វតលត៖ 
កនុងករណ្ើមានបប្្ាោះថន ាក់ ឬមានជងំឺ អ្នកអាចមានជបប្មើសកនុងការដសវងរកការព្យាបាលប ាមនទើរបព្ទយនដគូររស់ហ្វតបត ប ាយមិនចាបំាច់រង់នថលវកិកយរប្តប ាមនទើរបព្ទយបឡើយ។ 
សប្មារ់តារាងមនទើរបព្ទយដដគូ សូមរកបមើលប ាកនុងកញ្ចរ់ឯកសារធានារ ារ់រងររស់អ្នក ឬដសវងរកតារាងមនទើរបព្ទយនដគូដដលបានប្វើរចចុរបននភាព្រចួព្ើបគហ្ទព័ំ្រររស់បយើង  
www.forteinsurance.com។  
 
សូមភជ ារ់នូវឯកសារដូចខាងបប្កាមប ាបព្លដដលអ្នកចូលប ាកាន់មនទើរបព្ទយដដគូរ៖  
• កាតសមាជកិធានារ ារ់រង FigtreeBlue 
• អ្តតសញ្ញ ាណ្រ័ណ្ណ រ័ណ្ណការង្ារ លិខតិឆ្លងដដន ឬឯកសាដដលមានតនមលបស្ើ ឬសំរុប្តកំបណ្ើតសប្មារ់បកង្  
 
មុនបព្លបចញព្ើមនទើរបព្ទយ អ្នកប្រដហ្លជាត្តូវរង់ប្បាក់សប្មារ់នថលចំណាយដដលបលើសព្ើចំនួនអ្តិររមិាដដលបានរញ្ជ ាក់ប ាកនុងតារាងសនយារ ារ់រង/តារាងអ្តថប្រប ាជន៍ 
នងិ/ឬសប្មារ់នថលចណំាយដដលត្តូវបានផ្ាត់បចញប ាយប ាងប ាតាម កប្មិតកំណ្ត់ ករណ្ើមិនធានា ឬលកខខណ្ឌ បផ្េងបទៀតននរណ្ណសនយារ ារ់រង។ ហ្វតបតនងឹទូទាត់នថល
ចំណាយដដលត្តូវបានធានាប ាយផ្ទ ាល់ប ាមនទើរបព្ទយនដគូររស់ហ្វតបត។ 
 

ការទាមទារសំណង៖ 
អ្នកក៏អាចដសវងរកការព្យាបាលប ាមនទើរបព្ទយដដលមានអាជញ ារ័ណ្ណណាមួយប ាកនុងភូមិសាប្សតធានារ ារ់រងផ្ងដដរ។ ក៏រ ុដនត អ្នកត្តូវរង់នថលមនទើរបព្ទយប ាយខលួនឯងជាមុនសិន 
រនទ ារ់មកអ្នកអាចរញ្ជូនឯកសារទាមទារសំណ្ងមកហ្វតបត កនុងរយៈបព្លសាមសិរ (30) នថៃ រារ់ចារ់ព្ើនថៃដដលអ្នកបចញព្ើមនទើរបព្ទយ។ 
• ដរររទទាមទារសំណ្ងបព្ញបលញ ប ាយមានចុោះហ្តថបលខា នងិបបាោះប្តាប ាយអ្នក ឬមច ាស់រណ្ណសនយារ ារ់រង នងិបវជជរណ្ឌ តិព្យាបាលផ្ទ ាល់ប ាយមានប្តាមនទើរបព្ទយ 
• ចបារ់ចមលងននកាតសមាជកិធានារ ារ់រង FigtreeBlue ររស់អ្នក 
• វញិ្ញ ារនរប្តបវជជសាប្សត (ករណ្ើការព្យាបាលជំងឺបប្រា) ឬលិខតិបចញព្ើមនទើរបព្ទយ (ករណ្ើការសប្មាកព្យាបាលប ាមនទើរបព្ទយ ឬវោះកាត់) 
• លទធផ្លបតសតបវជជសាប្សត (ប្រសិនបរើនថលចណំាយត្តូវបានរញ្ចូលកនុងវកិកយរប្តមនទើរបព្ទយ) 
• បវជជរញ្ជ ាដដលមានបរៀររារ់ព្ើបរាគវនិចិឆយ័ កាលររបិចឆទ ប្តា ប ្ាោះនងិហ្តថបលខាររស់បវជជរណ្ឌ ិត 
• វកិកយរប្តចបារ់បដើមដដលមានកាលររបិចឆទ តនមលតាមឯកតា តនមលជាក់ដសតង នងិប្តាមនទើរបព្ទយ 
• លិខតិផ្តល់សិទធសិប្មារ់ការទទួលសំណ្ង នងិចបារ់ចមលងអ្តតសញ្ញ ាណ្រ័ណ្ណររស់អ្នកទទួលសំណ្ង ប្រសិនបរើត្តូវទូទាត់ប ាឱ្យអ្នកបផ្េងបទៀតដដលមិនដមនជាអ្នកត្តូវ

បានធានារ ារ់រង នងិមច ាស់រណ្ណសនយារ ារ់រង នងិ 
• ឯកសារពាក់ព័្នធដនទបទៀត (តាមតត្មូវការ)  
 
រាល់ឯកសារទាមទារសំណ្ងទាងំអ្ស់ត្តូវដតបផ្ញើមកប្កុមហ្ ុន ហ្វតបត អុ្និសួរនឹស៍ (បខមរូឌា) ភើអ្លិសុើ ប ាអាសយ ឋ ានដូចខាងបប្កាម៖ 
• រាជធានភី្ែំ លព្ញ : - អ្្ារវឌ្ឍនៈ ជាន់ទើ 18 អ្្ារបលខ 66 មហាវថិើប្ព្ោះមុនើវងេ សង្ក ាត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនបព្ញ 
    - City Tower ជាន់ទើ 1 បលខ 321 មហាវថិើប  ាបសទុង សង្ក ាត់ផ្សារបដរ ូ 1 ខណ្ឌ ទួលប្ាក  
• លខតតលសៀមរាប :  ផ្ទោះបលខ 4 នងិ 5 ផ្លូ វហ្សាលដឺបហ្ាល ភូមិផ្សារសាលាកដនេង សង្ក ាត់សវ ាយដង្ុ  ំប្កុងកពំ្ង់ចាម 
• លខតតរាត់ដំបង :  បលខ 26 ផ្លូ វជាតិបលខ 5 ភូមិរបំចក 5 សង្ក ាត់រតនៈប្កុងបាត់ដំរង 
• លខតតកំព្ង់ចាម :  បលខ 08 ផ្លូ វសុម ារទិធរិទិធ ភូមិ 3 សង្ក ាត់វាលវង់ ប្កុងកពំ្ង់ចាម 
• លខតតស្រព្ះសហី្នុ :  ភូមិ 3 សង្ក ាត់ 1 ប្កុងប្ព្ោះសើហ្នុ  
 
ការទាមទារសំណ្ងររស់អ្នកនងឹត្តូវបានពិ្នតិយ នងិប ាោះប្សាយកនុងរយៈបព្លដរ់រួន (14) នថៃប្វើការ រនទ ារ់ព្ើទទួលបានឯកសារប្គរ់ប្្ាន់។ អ្នកនងឹត្តូវបានជូនដំណឹ្ងកនុង
ករណ្ើមានឯកសារមិនប្គរ់ប្្ាន់។ អ្នកនងឹត្តូវបានជូនដណឹំ្ងផ្ងដដរថាបតើការទាមទារសំណ្ងររស់អ្នកនងឹត្តូវទទួលបានការទូទាត់ ឬអ្ត់។ 
 

េធិានទាមទារសំណង   
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