បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងជំងក
ឺ ូវីដ-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើដំធណ្ើរធៅបរធេស
វិធានទាមទារសំណង

អតិថិជនជាទីគោរព !
សូមអរគុណចំគ ោះការជាវបណ្ណ សន្យារ៉ាប់រងជំងក
ឺ ូ វដ
ី -19 សម្រាប់អ្នកធ្វដ
ើ ធំ ណ្ើរធៅបរធេស ពីក្រុមហន
ុ ហវតគត អុន
ិ សួរន
ឹ ស៍ (គេមបូឌា)។ បណ្ណ សន្យា
រ៉ាប់រងជំងក
ឺ ូ វីដ-19 សម្រាប់អ្នកធ្វដ
ើ ំធណ្ើរធៅបរធេសគនោះ ក្តូវបានធានាគោយក្រុមហុន ហវតគត អុិនសួ រឹនស៍ (គេមបូឌា)។

ការរករោគវិនិច្ឆ័យជំងឺកវ
ូ ីដ-19
គោងតាមគសចរតីក្បកាសរបស់រោាភិបាលក្បគទសគោលគៅ

គៅគពលដែលធោកអនរចូលធៅកាន្យ់ក្បគទសគោលគៅ

ធោកអនរម្ររូវបានតក្មូវឱ្យធ្វើ

ធរសតរកជំងឺកូវីដ-19 ។

ការរករ

ញ
ើ អវិជជមានជំងឺកវ
ូ ីដ-19

ក្បសិនគបើលទធផលននការធ្វើធរសតរកជំងឺកូ វីដ-19 របស់ធោកអនរអវិជមា
ជ ន ធោកអនរម្ររូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគែើររមានតភ្លាមៗ។

ការរករ

ញ
ើ វិជជមានជំងឺកវ
ូ ីដ-19

ជាអ្កុសល ក្បសិនគបើលទធផលននការធ្វើធរសតរកជំងក
ឺ ូ វីដ-19 របស់ធោកអនរ វិជមា
ជ ន

ធោកអនរក្តូវបានតក្មូវឱ្យសម្រាកពាបាលគៅមន្យទរី ធពេយណាមួយ

ដដលបាន្យកំណ្រ់គោយស្ថាប័នមានសមតារិចគច ៅក្បគទសគោលគៅ។

ការជូនដំណឹងអំពកា
ី រទាមទារសំណង និងការទូទាត់សណ
ំ
ង
ធោកអនរ ឬ អនរតំណាងក្សបចាប់របស់ធោកអនរ តក្មូវឱ្យជូនែំណឹងែល់ម្រកុមហន្យ
ុ ហវតគតគោយផ្ទាល់អំពល
ី ទធផលធរសត វិជមា
ជ នជំងក
ឺ ូ វីដ-19។ ក្រុមការងារ
របស់គយើងខ្ុំនឹងដណនាំ ធោកអនរ ឬអនរតំណាងក្សបចាប់របស់ធោកអនរបដនាមគទៀតអំពីែំគណើរការ និងឯរស្ថរចំ បាច់។ ឯរស្ថរចមបងដដលរម្រមូវគឺ
ដបបបទទាមទារសំណ្ង លទធផលននគតសត វិជមា
ជ នជំងក
ឺ ូ វីដ-19 ពីមនាីរពិគស្ថធន៍ដែលបានអនុញ្ញាត ន្យិងដតងតាំងគោយស្ថាប័ន្យាន្យសមរាកិចគច ៅក្បគទស
គោលគៅ ឯរស្ថរមនារី គពទយ និង វិរកយបក្តមនាីរគពទយ។
ក្បសិនគបើការទាមទារសំណ្ងាន្យសុពលភ្លព គនាោះការទាមទារសំណងនឹងក្តូវបានគោោះក្ស្ថយ និងទូទាត់រនុងរយៈគពល 14នថៃ បនាាប់ពទ
ី ទួលបានឯរស្ថរ
ក្គប់ក្ោន់។ ការទូទាត់នឹងក្តូវបាន្យបង់ជូន្យធោកអនរ អនរទទួលផលរបស់ធោកអនរ ឬមនាីរគពយគោយផ្ទាល់។

សក្មាប់សំណរួ

រ់ពន
័ ធនឹងការទាមទារសំណង សូមទារ់ទង៖

ទូរស័ព:ា

(+855) 86 777 929

ទូរស័ពប
ា នាាន់:

(+66) 2 180 5588

អុីដម៉ែល:

covidoutbound@forteinsurance.com

ម្រកុមហុន្យហវតគត អុិនសួ រឹនស៍ (គេមបូឌា) សូមររាសិទធិរនុងការគធវើបចចុបបននភ្លព វធានន្យទាមទារសំណង
“បណ្ណ សន្យារ៉ាប់រងជំងឺកូ វីដ-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើដំធណ្ើរធៅបរធេស” ធោយោានការជូនែំណឹងជាមុន។
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COVID-19 OUTBOUND INSURANCE
CLAIM PROCEDURE
Dear Valued Customer
Thank you for purchasing COVID-19 OUTBOUND INSURANCE from Forte Insurance (Cambodia) Plc. This COVID-19 OUTBOUND
INSURANCE is underwritten by Forte Insurance (Cambodia) Plc.

COVID-19 DIAGNOSIS
Referring to the announcement from Destination Country’s Government, once you are entering Destination Country, you are required to
get COVID-19 Test.

COVID-19 NEGATIVE
If your COVID-19 test result is negative, you are allowed to travel in Destination Country.

COVID-19 POSITIVE
Unfortunately, if your COVID-19 test result is Positive, you shall be required to be hospitalized at one of the Appointed Medical Providers.

CLAIM NOTIFICATION AND PAYMENT
You or your legal representative are required to notify Forte directly about the COVID-19 Positive test result. Our claim team will advise
you or your legal representative further about the process and required documents. The main document requirements are the claim form
and COVID-19 Positive Test result from authorized laboratory appointed by the Destination Country’s regulatory body and all medical
bills and medical supporting documents.
If the claim is valid, the claim is settled and paid within 14 days after receiving complete documents. The payment shall be paid to you,
your beneficiary or paid directly to medical provider.

For claim inquiry, please contact:
Tel:
(+855) 86 777 929
Emergency:
(+66) 2 180 5588
Email:
covidoutbound@forteinsurance.com
Forte Insurance (Cambodia) Plc. reserves the right to update this COVID-19 OUTBOUND INSURANCE Claim Procedure without prior notice.
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