
ព្រដិូនសល ដាកដំ់ណ ើ រការផលិតផលធានារ៉ា បរ់ងអាយុជីវតិណលើណព្រោះ
ថ្នា កច់រចរ ៍តាមព្បរន័ធឌីជីថលដំបងូណេណៅកមពុជា 
ព្បភរឯកសារ ៖ កាសសតណកាោះសនតិភារ 
 

រជធានីភាណំរញ, ព្បណេសកមពុជាថ្ថៃេី ០៣ សែតុលា ឆ្ា  ំ២០២១ ៖ ណព្រោះថ្នា កច់រចរ ៍ផលូវណរក េឺជាកតាត ចមបងមយួថ្នការសាល ប ់នងិ
របសួណៅព្រោះរជា ណាចព្កកមពុជា សដលជាមធ្យមមានចនំនួ ១៣.៧០០ នាក ់េេួលរងរបសួ នងិមរ ភារចំននួ ៥.៤ នាក ់ជា
ណរៀងរល់ថ្ថៃ ។ មនិព្តឹមសតប៉ាុណណាណ ោះ ការចំ ណាយណលើការសថទសុំែភារណៅឆ្ា  ំ២០២០ មានេំហជំាេឹកព្ាកដ់ល់ណៅ ៨០០ លាន
ដុលាល រអាណមរកិ សព្មាបក់រ ីសដលតព្មូវឱ្យមានការសាា កណ់ៅរាាលណៅមនទីរណរេយ និងណសវាណវជជសាស្តសតណផេងៗ សដលណនោះជា
ចំណាយសដលព្បជាជនជាណព្ចើនព្តូវចំណាយណដាយែលួនឯង ។ 
 
ណដើមបជីួយ ព្បជាជនកមពុជាកាុងការណរៀបចំសផនការហិរញ្ញ វតថុ សព្មាបណ់ព្រោះថ្នា កស់ដលមនិនឹកសាា នដល់ ព្កុមហ ុនព្រូដិនសលកមពុជា 
សដលជាព្កុមហ ុនធានារ៉ា បរ់ងអាយុជីវតិឈានមែុណេណៅកមពុជាានដាកដ់ំណ ើ រការនូវផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ
សដលជាកញ្ចបធ់ានារ៉ា បរ់ងអាយុជីវតិផ្ទទ ល់ែលួនតាមព្បរន័ធឌជីីថលសដលព្បកបណដាយភារថ្ចាព្បឌិតែពស់ ។ 
 
ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ ផតល់អតថព្បណោជនស៍ព្មាបណ់ហតុការ ៍សដលបណាត លមករីណព្រោះថ្នា កច់រចរ ៍ដូច
ខាងណព្កាម ៖ 
 
១. ករ ីាកឆ់្អឹង 
២. ករ ីាតប់ងថ់្ដ/ណជើងមាា ង 
៣. អតថព្បណោជនក៍រ ីសព្មាករាាលណៅមនទីរណរេយព្បចថំ្ថៃ សដលបណាា លមករីណព្រោះថ្នា កច់រចរ ៍ 
៤. ករ ីមរ ភារ ឬរិការភារទងំព្សុង និងជាអចិថ្ស្តនតយណ៍ដាយសារណព្រោះថ្នា កច់រចរ ៍ ។ 
 
អតិថិជនអាចេិញផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ ណៅណលើកមាវធិ្ីសុែភារ Pulse by Prudential (Pulse) កាុងតថ្មលចប់
រី ៧,២៥ ដុលាល រប៉ាុណណាណ ោះ កាុងមយួឆ្ា  ំណហើយអតិថិជនអាចណធ្វើការណព្ជើសណរ ើសកញ្ចបផ់លិតផលសដលសមព្សបនងឹតព្មូវការរបស់រួក
ណេ សដលមានរហូតដល់ណៅ ៤ ព្បណភេកញ្ចប ់។ ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ ផាល់ភារងាយព្សួលកាុងការេិញ ណព្រោះ
អតិថិជនអាចដំណ ើ រការេិញផលិតផលណនោះ ណៅណលើសតកមាវធិ្សុីែភារ Pulse ណដាយវធិ្ីងាយៗ និងចំណាយណរលែលី ។ ប ណ សនា
រ៉ា បរ់ងនឹងព្តូវានណចញជូនភាល មៗ ណហើយអតថិិជនអាចព្េបព់្េងប ណ សនារ៉ា បរ់ងរបស់ែលួន នងិណធ្វើបចចុបបនាភាររត័ម៌ានលមអតិ
ណផេងៗ កដូ៏ចជាការទមទរសំ ងានព្េបណ់រលណវលា ២៤/៧ តាមរយៈកមាវធិ្ី Pulse ណដាយងាយព្សួលណៅផទោះរបស់រួកណេ ។ 
 

 
 

https://kohsantepheapdaily.com.kh/sponsor/1407479.html
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I. Vocabulaire : Retrouvez les bonnes traductions des mots ci-dessous :  

ទមទរសំ ង ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ងអាយុជីវតិ ព្បរន័ធឌីជថីល ផលូវណរក កតាត ចមបង ជាមធ្យម 
មរ ភារ ណសវាណវជជសាស្តសត ហិរញ្ញ វតថុ ព្កុមហ ុនព្រូដិនសល ជាអចិថ្ស្តនតយ ៍ អតិថិជន 
ប ណ សនារ៉ា បរ់ង ណធ្វើបចចុបបនាភារ     

 
Assurance de santé La finance La route Mourir Réclamer le remboursement 

Le facteur principal Les clients Actualiser La carte d’assurance En permanence 

Système numérique En moyen  Prudential Services médicaux  

 
II. Faites des phrases avec des mots ci-dessous. 

ជាមធ្យម ណសវាណវជជសាស្តសត ធានារ៉ា បរ់ង អតិថិជន ទមទរសំ ង 

 
III. Répondez aux questions suivantes.  

១-ណតើមូលណហតុចមបងថ្នការសាល ប ់នងិរបសួរបស់ព្បជាជនសែារេឺបណាា លមករីអវី?  
២-ព្កុមហ ុនព្រូដិនសល (Prudential) ជាព្កុមហ ុនផាល់ណសវាអវី?  
៣-ណតើ « ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ » ជាអវី? ផាល់អតថព្បណោជនអ៍វែីលោះ ណរលអតិថិជនមានណព្រោះថ្នា កច់រចរ ៍?  
៤-ណតើអតិថិជនអាចេិញ « ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ » ានរណបៀបណា?  
៥-ណតើ « ផលិតផលធានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ » មានប៉ានុាា នកញ្ចប?់ អវីែលោះ?  
៦-ព្បសិនណបើអាកេិញ « កញ្ចបធ់ានារ៉ា បរ់ង PRU សុវតថិភារែ្ុ ំ » ណតើអាកណព្ជើសណរ ើសយកកញ្ចបណ់ាសដរ? ណព្រោះអវី?  

 
IV. Production écrite.  

ណតើណសវាធានារ៉ា បរ់ងព្េបដ ា បណ់លើសផាកអវីែលោះ? សព្មាបអ់ាកផ្ទទ ល់ណតើអាកេតិថ្នការេិញណសវាធានារ៉ា បរ់ងមានសារៈសំខានស់ដរ
ឬណេ? ចូររនយល់។ ព្បសិនណបើអាកព្តវូេិញណសវាធានារ៉ា ប ់ណតើអាកេិញណសវាព្េបដ ា បណ់លើសផាកអវី (ឬអវីែលោះ)? ណហតុអវី?  

 


