
 

 

ໂປໂຼມຊັ່ ນ່ຈບັສະຫລາກຮບັລາງວນັ່ສ າລບັ “ປະກນັຊວີດິ່ອຊີີ” 2021 
 

ຂ ໍ້ກ ານດົ່ແລະ່ເງ  ອນໄຂ 

1.່ໄລຍະເວລາຂອງ ໂປຼໂມຊັ່ ນ່ຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ່ສ າລັບ “ປະກັນຊີວິດ່ອີຊີ”່2021("ໂປຼໂມຊັ່ ນ")່ເລີ ມແຕ່່ວັນ

ທີ່1 ກ ລະກົດ່ເຖິງ່ວັນທີ່31 ທັນວາ່2021 ("ໄລຍະເວລາ່ໂປໂຼມຊັ່ ນ"). 

2. ໂປຼໂມຊັັ່ນ່ຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ່ໂດຍບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ. 

3. ລາຍການຂອງໂປຼໂມຊັັ່ນ: 

ລູກຄ້າທຸກຄົນຂອງບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ (່APA)່ຈ າກັດ່ຜູ້ທີ ຊ ື້ຜະລິດຕະພັນປະກັນຊີວິດ່ອີຊີ່ໃນຊ່ວງເວລາໂປຼໂມ

ຊັັ່ນຈະມີເງ  ອນໄຂເຂົື້າຮ່ວມ່ ("ຜູມ້ເີງ  ອນໄຂ")່ ໃນການຈັບສະຫລາກຮັບຂອງລາງວັນ່ ຈະໄດຈ້ັດຂ ື້ນໃນວັນທີ່ 15່ ຕຸລາ່

2021່ແລະ່ວັນທີ່14່່ກຸມພາ່2022່ເຊິ ງຜູ້ທີ ຊະນະເລີດ່ຈະຖ ກຄັດເລ ອກແບບຊຸມ່ເພ  ອຮັບລາງວັນຕ ໍ່ໄປນີື້່*:` 

 

#່ຈບັສະຫລາກຮບັລາງວນັ: 
❖ ຄັື້ງທີ່1່ໃນວັນທີ່15່ຕຸລາ່2021 

➢ ລາງວັນທີ່2:່ທອງຄ າ່1່ບາດ່ແລະ 
➢ ບັດນ າ່ ມັນ່ຈ ານວນ່50່ບັດ 
 

❖ ຄັື້ງສຸດທ້າຍ່ໃນວັນທີ່14່ກຸມພາ່2022 
➢ ລາງວັນທີ່1:່ລົດຈັກ່Wave 100s່ແລະ 
➢ ບັດນ າ່ ມັນ່ຈ ານວນ່50່ບັດ 

*່ເງ  ອນໄຂເປັນໄປຕາມບ ລິສັດກ ານົດ່ແລະ່ສິດໃນການປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບ ໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນລ່ວງໜ້າ 

 

4. ເງ  ອນໄຂຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ່("ຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບ")່ແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບສິດໃນການຈັບສະຫລາກເພ  ອຮັບຂອງລາງວັນ່ແມ່ນອີ ງໃສ່

ຈ ານວນສັນຍາປະກັນໄພທີ ທ່ານຊ ື້່ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້. 
 

ຜະລດິຕະພນັ ຈ ານວນສະຫລາກ 
ປະກັນຊີວິດ່ອີຊ ີ- ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມເປັນໄຕມາດ 1່ສະຫລາກຕ ໍ່ຄັື້ງທີ ຈ່າຍ 

ປະກັນຊີວິດ່ອີຊ ີ- ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມເປັນປ ີ 4່ສະຫລາກຕ ໍ່ຄັື້ງທີ ຈ່າຍ 

 

5.  ເອກະສານຕ່າງໆສ າລັບການອອກສັນຍາຕ້ອງສົັ່ງ່ແລະ່ຄ່າທ ານຽມຕ້ອງຈ່າຍ່ພາຍໃນກ ານົດເວລາຂອງໂປຣໂມຊັນ. 
6.່ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍ່ອາກອນລາຍໄດ້່5%. 



 

 

7.່ ການຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ່ ຈະຈັດຂ ື້ນໃນວັນທີ ທີ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ່ (ຂ ໍ້3)່ ສະຖານທີ ຫ້ອງການບ ລິສັດ່ ພົງສະຫວນັ

ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ, ໜ່ວຍ່31, ຖະຫນົນກ າແພງເມ ອງ, ບ້ານ່ທາດຫລວງໃຕ້, ເມ ອງ່ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈັນ,່ສປປ່ລາວ.່ 

8.່ບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່ (APA)່ຈ າກັດ່ສະຫງວນສິດທີ ຈະຍົກເລີກການເຂົື້າຮວ່ມຂອງຜູ້ທີ ບ ໍ່ມີເງ  ອນໄຂ່ໂດຍ

ການຕັດສິນໃຈຂອງບ ລິສັດ. 
9. ສັນຍາປະກັນໄພ່ທີ ບ ໍ່ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມ່ແລະ/ຫຼ ່ມີການຍກົເລີກສັນຍາ່ຈະບ ໍ່ມີເງ  ອນໄຂ່ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັບສະຫລາກ

ຮັບລາງວັນ.່ບ ລິສັດພົງ່ສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແທນຜູ້ຊະນະສ າລັບການເຂົື້າຮ່ວມ

ການຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ່ຖ້າກວດພົບວ່າ່ບ ໍ່ມີເງ  ອນໄຂຖ ກຕ້ອງ່ຈາກເຫດຜົນທີ ່ບ ໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທ ານຽມປະກັນໄພ່ແລະ/

ຫຼ ່ມີການຍົກເລີກສັນຍາ່ກ່ອນວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້່ຫຼ ່ອ  ນໆ. 
10. ສັນຍາ່ປະກັນໄພທີ ຍົກເລີກ່ຈະບ ໍ່ມີເງ  ອນໄຂ່ໄດ້ຮັບຂອງລາງວັນພາຍໃຕ້ໂປຼໂມຊັນນີື້. 

11. ຜູ້ທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງ່ທາງໂທລະສັບ່ພາຍໃນໜ  ງເດ ອນ່ນັບຈາກວັນທີ ຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ ແ່ລະ່

ຕ້ອງເຂົື້າມາຮບັລາງວັນຢູຫ່້ອງການ່ຂອງບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ.່ຖ້າບ ໍ່ເຂົື້າມາຮັບລາງວັນ່ພາຍໃນ

ເວລາ່ 2 ອາທິດ່ ນັບຈາກວັນທີ ໄດ້ຮັບແຈ້ງ່ ກ ໍ່ຈະຫມົດສິດໃນການຮັບຂອງລາງວັນ່ ແລະ່ ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່

(APA)່ຈ າກັດ່ສະຫງວນສິດໃນການປຽ່ນແທນ່ຜູ້ທີ ບ ໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບລາງວັນ່ຫຼ ່ຈັດການກັບລາງວັນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.່

ຜູ້ທີ ໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນ່ ຈະຕ້ອງເຊັນໃບຮັບຮູ້່ ສ າລັບການຮັບຂອງລາງວັນ.່ ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນບ ໍ່ສາມາດມາຮັບລາງວນັ

ດ້ວຍຕົນເອງ່ສາມາດມອບໃຫຜູ້້ອ  ນມາຮັບແທນ່ໂດຍມີໃບມອບສິດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.່ຜູ້ທີ ໄດ້ຮັບການມອບສິດຕ້ອງ

ສະແດງເອກະສານຢັັ້ງຢືນຕົວຕົນ.່ພາຍຫຼັງການຮບັລາງວັນ, ຜູໄ້ດ້ຮັບລາງວັນຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຍົກເລີກສັນຍາປະກນັ

ໄພ. 
12. ລາງວັນທີ ຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບ່ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດໂອນ່ ຫລ ່ ແລກປ່ຽນເປັນເງິນສົດ, ເຄດິດ່ ຫຼ ່ ປະເພດໃດໆ.່ ່ ບ ລິສັດພງົ

ສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ສາມາດຕັດສິນໃຈທົດແທນ່ຫຼ ່ປ່ຽນແທນຂອງລາງວັນ່ທີ ມີມູນຄ່າເທົັ່າກັນ່ຫຼ ່ຄ້າຍຄ 

ກັນໄດ້ທຸກເວລາ່ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ. 
13.່ ລາງວັນ່ທັງໝົດ່ ແມ່ນຂ ື້ນກັບມາດຕະຖານ່ ແລະ່ ເງ  ອນໄຂຂອງຜູ້ຜະລິດທີ ກ່ຽວຂ້ອງ.່ ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່

(APA)່ຈ າກັດ່ບ ໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນສິ ງໃດໆ່ສ າລັບຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ການນ າໃຊ້,່ຄວາມເໝາະສົມ່ຫຼ ່ຄວາມແທດເຫມາະ່

ຂອງຂັວນ່ ຫລ ່ ລາງວັນ, ເຊິ ງທັງຫມົດຈະເປັນຄວາມຮັບຜດິຊອບຂອງຜູ້ສ້າງ່ ຫຼ ່ ຜູ້ຜະລິດ.່ ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່

(APA)່ຈ າກັດ່ບ ໍ່ມີການຄ ້າປະກັນໃດໆກ່ຽວກັບຂອງຂັວນ່ຫລ ່ ລາງວັນ. 

14.່ບ ລິສັດພົງ່ສະຫວັນປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆໃນການຮຽກຮ້ອງ, ການສູນເສຍ, ຄວາມ

ເສຍຫາຍ, ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນປະໂຫຍດ່ຫຼ ່ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ ເກີດຂ ື້ນຈາກໂປຼໂມຊັນ, ການຈັບສະຫລາກຮັບລາງວັນ່ຫລ ່ ຈາກ

ລາງວັນ. 



 

 

15.່ ບ ລິສັດ່ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່ (APA)່ ຈ າກັດ່ ສະຫງວນສິດໃນການຕັດສິນໃຈ່ ໃນການຢຸດຕິ່ ໂປຼໂມຊັນ່ ຫລ ່

ປ່ຽນແປງ, ລົບລ້າງ່ຫຼ ່ເພີ ມເຕມີ່ຂ ໍ້ກ ານົດ່ແລະ່ເງ  ອນໄຂດັັ່ງກ່າວແຕ່ລະໄລຍະໂດຍບ ໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ່ລວມທງັການຈັດ

ສັນ, ຈ ານວນໂອກາດ, ລາງວນັ, ໄລຍະເວລາ, ວັນທີຂອງການຄັດເລ ອກຜູ້ຊະນະ່ຫຼ ່ຫຼັກການຂອງການໃຫ້ຂອງຂວັນ, ແລະ່

ສິ ງອ  ນໆທີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຼໂມຊັັ່ນ.່່ການຕັດສິນໃຈທັງໝົດ່ຂອງບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ຈະເປັນ

ຂ ໍ້ຕົກລົງສຸດທ້າຍ່ແລະ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ ໍ່ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມທຸກຄົນ.່ຈະບ ໍ່ມີການຕິດຕ ໍ່ສ  ສານ່ຫລ ່ ການອຸທອນໃດໆ. 
16.່ການຕັດສິນໃຈຂອງ່ບ ລສິັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່ (APA)່ຈ າກັດ່ໃນທຸກໆເລ  ອງທີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຼໂມຊັັ່ນຈະເປັນ

ການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍ່ແລະ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ ໍ່ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມທັງໝົດ.່ຍົກເວັື້ນການແຈ້ງທາງໂທລະສັບກ່ຽວກັບສິດທິ່ ແລະ່
ການມາຮັບຂອງຂັວນ່ ຫລ ່ ລາງວັນຜູ້ໂຊກດີ,່ ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່ (APA)່ ຈ າກັດ່ ຈະບ ໍ່ມີພັນທະໃນການຕິດຕ ໍ່

ພົວພັນໃດໆກ່ຽວກັບເລ  ອງໂປຼໂມຊັັ່ນ.່ໃນກ ລະນີທີ ມີຄວາມບ ໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຂ ໍ້ກ ານົດ່ແລະ່ ເງ  ອນໄຂ່ແລະ່ແຜ່ນພັບ, 

ອຸປະກອນການຕະຫຼາດ່ຫຼ ່ອ  ນໆທີ ກ່ຽວຂ້ອງກບັກັບໂປຼໂມຊັັ່ນ, ບັນດາຂ ໍ້ກ ານົດ່ແລະ່ເງ  ອນໄຂ່ເຫຼົັ່ານີື້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ ໍ່

ໄປ. 
17.່ຖ້າຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນບ ໍ່ມາຮບັລາງວັນ່ຫລັງຈາກສອງອາທດິນັບແຕ່ມ ື້ປະກາດຜູ້ໂຊກດີ, ຂອງລາງວັນດັັ່ງກ່າວ່ຈະບ ລິຈາກ

ໃຫ້ແກ່ອົງກອນການກຸສົນ່ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງ່ບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ.່ຜູ້ທີ ເສັຍສິດໃນການ

ຮັບລາງວັນຕາມທີ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນີື້ຈະບ ໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນໃດໆເຖິງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງຕ ໍ່ຜູ້ທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນກ ໍ່ຕາມ. 
18.່ຜູ້ໂຊກດີ່ ເຫັນດີວ່າ່ໃຫ້ບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ,່ບ ລິສັດ່ຫຼ ່ບຸກຄົນທີ ກ່ຽວຂ້ອງ່ຫຼ ່ບຸກຄົນທີ

ສາມທີ ເປັນເອກະລາດ່ (ຢູ່ພາຍໃນ່ ແລະ່ ຕ່າງປະເທດ)່ ສາມາດນ າໃຊ້່ ແລະ່ ເປິດເຜີຍຂ ໍ້ມນູຕ່າງໆ່ ທີ ບ ລິສັດ່ ພົງສະຫວນັ
ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ເກັບກ າໄວ້ເພ  ອໃຊສ້ າລັບກ ລະນີຕ່າງໆ,່ການອອກສັນຍາປະກັນໄພ,່ການໃຫ້ຄ າປຶກສາ່ຫຼ ່ຂ ໍ້ມູນ

ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ່ແລະ່ການບ ລິການ່ຊ  ງບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ເຫັນວ່າ່ເປັນປະໂຫຍດ່ແລະ່

ເພ  ອການສ  ສານຕ່າງໆ 
19.່ ຜູ້ທີ ໄດ້ຮັບລາງວັນ່ ຖ ວ່າໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເຂົື້າຮ່ວມກິດຈະກ າການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ທີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຼໂມຊັັ່ນ່ ທີ ຈັດ

ໂດຍບ ລິສັດ່ພົງສະຫວັນ່ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ.່ແລະ່ຖ ວ່າຜູ້ເຂົື້າຮວ່ມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່

(APA)່ ຈ າກັດ່ ເປີດເຜີຍ່ ແລະ່ ເຜີຍແຜ່່ ຊ  ຂອງຕົນຕ ໍ່ບຸກຄົນໃດກ ໍ່ຕາມແລະໃນຮູບແບບໃດກ ໍ່ຕາມທີ ບ ລິສັດພົງສະຫວັນ

ປະກັນໄພ່(APA)່ຈ າກັດ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 

20.່ການຍອມຮັບລາງວັນ່ຖ ວ່າຜູ້ໂຊກດີເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ບ ລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ່ (APA)່ຈ າກັດ່ນ າໃຊ້ຊ  , ຮູບ

ພາບ, ສຽງ່ແລະ/ຫຼ ່ຮູບຂອງຜູຮ້ັບ່/່ຜູໂ້ຊກດີ່ສ າລັບການໂຄສະນາ, ການຕະຫຼາດ່ແລະ/ຫຼ ່ຈຸດປະສົງອ  ນໆໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າ

ຕອບແທນ່ຍົກເວັື້ນໃນກ ລະນີທີ ຖ ກຫ້າມໂດຍກົດໝາຍ 
21.່ໂປຼໂມຊັນ,່ຂ ໍ້ກ ານົດ່ແລະ່ເງ  ອນໄຂເຫຼົັ່ານີື້່ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້່ກົດໝາຍຂອງ່ສປປ່ລາວ່ແລະ່ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມສາມາດຢືື່ນຂ ໍ້

ຮຽກຮ້ອງ, ການຂັດແຍ້ງ່ສະເພາະຕ ໍ່ສານຂອງ່ສປປ່ລາວ່ເທົັ່ານັື້ນ. 



 

 

22.່ເງ  ອນໄຂ່ແລະ່ຂ ໍ້ກ ານົດເຫຼົັ່ານີື້່ຈະບ ໍ່ມີການບັງຄັບໃຊ້່ຕ ໍ່ກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
 
 


