အာမခံစာရွကက် ကြိုတင်တတာင််းခံလာ
အအောက်ပါ အချက်အလက်မျောျား ၊ စောရွကစ
် ောတမ်ျားမျောျားကို ဖြည်စွကအ
် ပျားပါ။
i.

အက ်းဇ်းပ ၍ ကျွနို တိုို့၏ ကက တငဝငခွငအ ်းစွှာအွှာ်း အွှာမခံခ ကအ ်းနိုငရန ကဏ္ဍအွှာ်းလံ်းို ကို အပ ညအစံိုပြညအပျား ါ။

ii.

သကဆိုငရွှာအဆ်းဘကဆိုငရွှာစွှာရွကစွှာတမ်းမ ွှာ်း

iii.

ခနို့မှန်းအပခကကွှာခ နနှင အဆ်းရံိုမှ ခနို့မှန်းကိုနက စရတ

iv.

သ်းပခွှာ်း ပ သမှု၊ ြ ွှာ်းနာမှု သိုို့မဟိုတ ထခက
ို ဒဏရွှာရမှုတစခိုစအတွက ံိုစံအသစတစခို တငပ အပျား ါ။

v.

မပ ညစံအ
ို သွှာ မှတတမ်းမ ွှာ်း အ ်း ိုို့ပခင်းသည LOG ထိုတရွှာတွငကကွှာပခင်းနှင ပငင်းဆိုပခင်းမ ွှာ်းပြစနိုင ါသည။

အပိုင်း (၁) - အာမခံထာ်းသူ သို့ိုမဟိုတ မူဝါဒပင
ို ရှငမှဖြညရ
့် န
Section A: လူနာသတင်ျားအချက်အလက်
လူနာအမည်
Policy နံပါတ်
နိုငင
် ံသောျားမှတပ
် တ
ံို င်နံပါတ်
အမွျားအနေ့
အ

ျားရစ
ံို တက်မည်အနေ့

အ

ျားရအ
ံို မည်
ရော၀န်အမည်

အခန်ျား/အအ

ောင် အမျ ျားအစောျား

Section B: ဆက်သွယ်ရန် အတသ်းစတ်အချက်အလက်
အျားအမလ်ျားလပ်စော
က်သွယ်ရန်ြန
ို ်ျားနံပါတ်
Section C: အ ကညောစောတမ်ျား၊ သအ
ယခိုအြောင်ဖြည်ဖခင်ျားအောျားဖြင် အ

ောတူညချက်နှင်ခင
ွ ်ဖပ ချက်

ိုပါအချက်အလက်မျောျားကို အတည်ဖပ ပါသည်:

(a) ကျွနပ
်ို ်သည်လူနာဖြစ်ပါသည်(သိုေ့မဟိုတ)် လူနာသည်အသက်၁၈နှစ်မဖပည်လျှင်လူနာ၏မ

သိုေ့မဟိုတ်အပ
ို ်ထန်ျားသူဖြစ်သည်။

(b) ဤကက တင်ခွင်ဖပ ချက်ပံိုစတ
ံ ွင်ပါ ၀င်အသောအချက်အလက်မျောျားအောျားလံိုျားသည်ကျွနိုပ
် ်၏အသဥောဏ်ကို အအဖခခံ၍ မှန်ကန်သည်။
(c) ကျွနပ
်ို ်၏ကိုသအသော

ရောဝန်(မျောျား)၊အ

ျားခန်ျား၊အ

ျားရိုံ(သိုေ့)အဖခောျားမည်သည်အ

အချက်အလက်/ကျန်ျားမောအရျားအအဖခအအနနှငသ
် က်

ိုငအ
် သောအ

ျား

က်

ျား

က်၀န်ထမ်ျားမည်သူမ

ိုင်ရောနင်/အငွအတောင်ျားခံလောအချက်အလက်မျောျား(အတတ်ကျန်ျားမော

အရျားနင
ှ ပ
် တ်သက်အသောအချက်အလက်မျောျားပါ၀င်နိုင်သည်။သမိုင်ျားအ ကောင်ျား၊စတ်ပိုငျား်
သံိုျားစောျားလိုပ်ဖခင်ျားမှတ်စိုမျောျား၊AIDSနှင်အဖခောျားလင်မှတ

က
ို ျွနပ
်ို ်၏ကိုယ်အရျားကိုယ်တော

ိုင်ရောမှတစ
် မ
ို ျောျား၊မူျားယစ်အ

ျားဝါျားသိုေ့မဟိုတအ
် ရက်အလွွဲ

င်ကူျားစက်တတ်အသောအရောဂါမျောျားနှင်ပတ်သက်အသောသတင်ျားအချက်အလက်မျောျား)ကလ
ို ို

အပ်လျှင်လအ
ို ပ်သည်အတိုင်ျား၎င်ျား၏တွြ
ွဲ က်ကိုမပဏမျောျား၊မတ်ြက်မျောျားနှင်လက်အအောက်ခံမျောျားအပါအ၀င် ၎င်ျား၏တွြ
ွဲ က်ကမ
ို ပဏမျောျား၊
မတ်ြက်မျောျားနှင်လက်အအောက်ခံမျောျားအပါအ၀င်ULINK ASSIST COMPANY LIMITED သည်ကျွနပ
်ို ်၏ခွင်ဖပ ချက်၊ကိုယ်စောျားလှယ်မျောျား၊
ကိုသအသော
(d) ကျွနိုပ
် ်၏အ

ရောဝန်(မျောျား)မှရရှအသောသတင်ျားအချက်အလတ်မျောျား(သိုေ့)မျှအဝရန်ခိုငလ
် အ
ံို သောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျွနိုပ
် ်ခွင်ဖပ သည်။
ျား

က်

ိုင်ရောအစောင်အရှောက်မှု၊အကူအည၀န်အ

ောင်မှုမျောျား(သိုေ့မဟိုတ်)ကျန်ျားမောအရျားအစောင်အရှောက်မှု

စမံခနေ့်ခွွဲရန်နင
ှ က
် ျွနိုပ
် ်၏ရပိုငခ
် ွငမ
် ျောျား၊အကျ ျားခံစောျားခွင်မျောျားနင
ှ ်/သိုေ့မဟိုတဖ် ပန်လည်အပျား
ရန်အတွကက
် ျွနပ
်ို ်၏အ

ျားခန်ျား၊အ

အောမခံမရအသောအ

ပ်မှုမျောျားကအ
ို ပါင်ျားစပ်ညနှုငျား် အကွဲဖြတ်ရန်နင
ှ ်

ျားရံို၊ကျန်ျားမောအရျားသိုေ့မဟိုတ်ကျန်ျားမောအရျားအောမခံကို ခွင်ဖပ ပါသည်။

(e) ဤအနရောတွင်တင်ဖပအသောအချက်အလက်မျောျားသည်ကျွန်ိုပ်အတည်ဖပ ထောျားအသောအ
အခအ ကျားအငွမျောျားအတွကအ
်

ိုင်ရောအကျ ျားအကျျားဇူျားမျောျားကို

ျားခန်ျား/အ

ျားကိုသမှုနှင်စပ်လျဉ်ျားကောအတည်ဖပ ထောျားအသော

ျားရိုမ
ံ ျောျားသိုေ့တိုကရ
် ိုက်ခွင်ဖပ ချက်အတွက်သောအသံိုျားဖပ လမ်မည်ဟိုကျွနိုပ
် ် သရှပါသည်။

ျားမျောျား၊ အကျ ျားခံစောျားခွင်အကျော်လွန်သွောျားအသော ပမောဏ၊ ထပ်အ

ောင်ျားအပျားရမည် ပမောဏမျောျားနှင်အ

ျားြိုျားမျောျား (ရှလျှင်)

ULINK ASSIST COMPANY LIMITED. (Co. Reg. No.: 105991568)
Tel: ၀၁-၄၇၀၅၄၃၆ / 01-4705436 Email: cashless@aia.com.mm
အခန်း-၁၆၀၉၊ ၁၆လွှာ၊ တိုက - ၂အအ၊ တိုင်းမစ်းတ်း၊ ဟံသွှာဝတလမ်း၊ ကမွှာရွတ/စမ်းအခ ွှာင်းမမ ြို့နယ၊ ရနကိုနမမ ြို့။
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ိုံျားဖြတ်

ကအ
ို

ျားခန်ျား/အ

ကျွနိုပ
် ်သအ

ျားရံိုမျောျား (သိုေ့) ULINK ASSIST COMPANY LIMITEDသိုေ့အတောင်ျားခံသည်အနေ့မှစ၍အလိုပ်ချန်၇ရက်အတွင်ျားအပျားရန်

ောတူသည်။အကောအကွယ်ပမောဏသည်ကက တင်ခွငဖ် ပ ချက်ပစ
ံို တ
ံ ွင်ပါ၀င်အသောအချက်အလက်မျောျား၊ အရောဂါအမည်၊

အကျံ ျားဝင်အသောမူဝါဒအကျ ျားခံစောျားခွင်၊ ြယ်ထတ
ို ်ထောျားအသောအပိုဒ်၊ မူဝါဒစောရွကစ
် ောတမ်ျားတွင်အြော်ဖပထောျားအသောစည်ျားမျဉ်ျားမျောျား အပေါ်တွင်
အအဖခခံ၍ အတည်ဖပ ထောျားအသော စည်ျားမျဉ်ျားမျောျားဖြစ်သည်။

လက်မှတ်

သအ

ောတူညမှုအရျားထိုျား

သည်အနေ့
အွှာမခံထွှာ်းသ

လူနာနှင်အတော်စပ်ပံို

အမည်

(

အလျော်မှသော) *

* အကယ်၍ ဤခွင်ဖပ ချက်ကို လူနာ၏ ကိုယစ
် ောျားလှယ်တစ်ဥျားမှ လူနာကိုယစ
် ောျား လက်မှတ်အရျားထိုျားမသ
ှ ော
အပိုင်း (၂) - သကဆင
ို သသောဆရောဝနမှဖြညရ
့် န
Section A: တဆ်းဘက်ဆိုင်ရာ အတသ်းစတ်အချက်အလက်
a)

အရောဂါ / ယွှာယအရွှာဂါလကခဏွှာ

b) ကျန်ျားမောအရျားအခ ြေအခေနှင ့် ကုသမှုသည့် ခအောက့်ပါတနှ
ု င ့် ဆက့်စပ့်ခေပါသလောား။

ကိုယဝန/ကအလ်းအမွ်းြွွှာ်း/မ ်းမ ွွှာ်းနိုငပခင်း/ကယ
ို ဝန ကက ပခင်း(သို)ို့ ယင်းအကကွှာငပြစအ ေါ်လွှာသည အနာကဆကတွွဲပ ဿနာမ ွှာ်း
အမွ်းရွှာ ါ/မ ်းရို်းလက
ို အသွှာအရွှာဂါ
မ်းယစအဆ်းဝါ်း/ အရကအသွှာကပခင်းအကကွှာငပြစအ ေါ်လွှာသညအရွှာဂါ
စတအရွှာဂါ အဝဒနာ
အလှအ နှငသကဆိုငအသွှာ/သွွှာ်းနှငခံတွင်း အစွှာငအရှွှာကမှု / မ ကစဒဂရအမှွှာ်းအယွင်းမ ွှာ်း တညမတပခင်း။
လငကတဆငက်းစကအရွှာဂါ / အအအိုငဒအကစ / HIV နှငဆကစ ပခင်း။
အအ ေါ်ကဟွှာတစခိုမမ
ှ ဟိုတ ါ

c)

အအသ်းစတအရွှာဂါလကခဏွှာမ ွှာ်းနှင အအပခအအန
ထမဆံို်းပ သသညအနို့

အရွှာဂါလကခဏွှာမ ွှာ်း စတငသည ခနို့မှန်းရကစွွဲ/ လကခဏွှာမ ွှာ်း၏ ကကွှာခ န

အရွှာဂါလကခဏွှာမ ွှာ်းအြွှာပ ခ က

ULINK ASSIST COMPANY LIMITED. (Co. Reg. No.: 105991568)
Tel: ၀၁-၄၇၀၅၄၃၆ / 01-4705436 Email: cashless@aia.com.mm
အခန်း-၁၆၀၉၊ ၁၆လွှာ၊ တိုက - ၂အအ၊ တိုင်းမစ်းတ်း၊ ဟံသွှာဝတလမ်း၊ ကမွှာရွတ/စမ်းအခ ွှာင်းမမ ြို့နယ၊ ရနကိုနမမ ြို့။
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d) အထကအြွှာပ
ရ

ါ အရွှာဂါကို ပ င လနာအအွှာကတွင ကိုသ၍ရနင
ို ါသလွှာ်း။

မရ

အကယ်၍ မရ ါကဤအဆ်းရံတ
ို ကရပခင်းအတွက အအကကွှာင်းပ ခ ကအ ်း ါ။

e) ဤအရွှာဂါလကခဏွှာ/နာမက န်းမှု သိုို့မဟိုတ ဆကစ အအပခအအနမ ွှာ်းအတွက ယခငက တင
ို ငအဆွ်းအနွ်းပခင်း/ ကိုသမှု/
အဆ်းရံတ
ို ကပခင်း သိုမ
ို့ ဟိုတ ဤအဆ်းရံတ
ို ွင လကရှတကအရွှာကပခင်းမပ မ အပခွှာ်းအရွှာဂါပြင အဆ်းရံတ
ို ကမှုရမရှ
ှ
ရှ

မရှ

အကယ်၍ ရှ ါက အက ်းဇ်းပ ၍ ယခငအဆ်းရံိုတကကိုသပခင်းနှင အဆ်းမှတတမ်းမ ွှာ်းအ ်း ိုို့ ါ။
f)

ခွွဲစတမှုအမည သိုို့မဟိုတ ခွစ
ွဲ တမှုလို ငန်းစဉ (ပြစနိုငလျှင)

အဆ်းဘကဆိုငရွှာအစရငခံစွှာမ ွှာ်းနှင စံိုစမ်းစစအဆ်းမှုရလဒမ ွှာ်းကို ်းတွွဲ ါ
g) အဆ်းရံတ
ို ွငအနထိုငရန ခနို့မှန်းအပခကကွှာခ န

h) ခနို့မှန်းအပခ အဆ်းရံိုကိုနက စရတ

ကိုနက စရတ ခနို့မှန်းအပခအြွှာငမ ွှာ်းရှ ါက အဆ်းရံမ
ို ှ ်းတွွဲတငပ
i)

ါ။

ထခက
ို ဒဏရွှာရရှမှုအကကွှာင အဆ်းရံိုတကရ ါက၊ မအတွှာတဆပြစ ွွှာ်းသညအနို့/အခ နကို အြွှာပ မ ်း အအပခအအနနှင
ထခက
ို ဒဏရွှာရရသညအအကကွှာင်းရင်းကို အြွှာပ

ါ။

မအတွှာတဆပြစ ွွှာ်းသညအနို့/အခ န-
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j)

ထ အလွှာင်း တငပ စရွှာရှ ါက (ဥ မွှာ သကဆင
ို ရွှာ အဆ်းမှတတမ်း၊ လအ
ွဲ ပ ွှာင်းအ ်းစွှာ၊ မအတွှာတဆမှုအတွက ရွဲအစရငခံစွှာ၊
အသွှာ်းစဥစစအဆ်းခ က အစရငခံစွှာ)

Section B: အ ကညောစောတမ်ျား၊ သအ
ယခိုအြောင်ဖြည်ဖခင်ျားအောျားဖြင် အ

ောတူညချက်နှင်ခင
ွ ်ဖပ ချက်

ိုပါအချက်အလက်မျောျားကို အတည်ဖပ ပါသည်:

(a) အထကအြွှာပ

ါ က န်းမွှာအရ်းအအပခအအနနှငစ လ ဉ်း၍ အွှာမခံထွှာ်းသ (ဆိုလိုသညမှွှာ လနာ) ကို ကိုယတိုငကယ
ို က စစအဆ်းကိုသခွဲမ ်း

အထကအြွှာပ

ါအခ ကအလကမ ွှာ်းသည ၎င်း၏အအပခအအနနှင တသက၍ ကျွနို ၏ စစမှနအသွှာ ရို်းသွှာ်းအသွှာ အပမငနှင အကကံပ ထွှာ်းအသွှာ

ကိုသမှုကို ကယ
ို စွှာ်းပ

ါသည။

(b) ဤကက တင်ခွင်ဖပ ချက်ပံိုစတ
ံ ွင်ပါ ၀င်အသောအချက်အလက်မျောျားအောျားလံိုျားသည်ကျွနိုပ
် ်၏အသဥောဏ်ကို အအဖခခံ၍ မှန်ကန်သည်။
(c) ဤအဆ်းဘကဆိုငရွှာအခ ကအလကမ ွှာ်းကို ထိုတပ နရန (အွှာမခံသအမည) (ယခငအဆ်းဘကဆိုငရွှာသမိုင်း၊ စတ ိုင်းဆိုငရွှာမှတစိုမ ွှာ်း၊
မ်းယစအဆ်းဝါ်း သိုို့မဟိုတ အရကအလွသ
ွဲ ံို်းမှုမှတစိုမ ွှာ်း၊ AIDS နှင အပခွှာ်းလငမှတဆငက်းစကအသွှာအရွှာဂါဆိုငရွှာအခ ကအလကမ ွှာ်း)
ကလ
ို ိုအပ်လျှငလ
် ိုအပ်သညအ
် တင
ို ်ျား၎င်ျား၏တွြ
ွဲ က်ကမ
ို ပဏမျောျား၊မတ်ြက်မျောျားနင
ှ လ
် က်အအောက်ခမ
ံ ျောျားအပါအ၀င်၎င်ျား၏တွြ
ွဲ က်ကိုမဏ
ပ မျောျား၊
မတ်ြက်မျောျားနှင်လက်အအောက်ခံမျောျားအပါအ၀င်ULINK ASSIST COMPANY LIMITED ကို ကျွနပ
်ို ်ခွငဖ် ပ သည်။

ဆရောဝနအမည
သဆ်းလင
ို စငအမှတ (သ)ို ို့
ဆရောဝနတံဆပသ ေါင်း

ဆရောဝနလကမှတ

သ ကငငောရကစွဲ
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