ខ និងលក្ខខណ្ឌ ននការផ្សព្វផ្ាយព្ីការបញ្ុះតនលៃ
ច
1. FWD គម្រោងធានារ៉ាប់រងម្ៅម្ ើជងំ ឺមហារកី “LifeCancerCare” និងការផ្សព្វផ្ាយបញ្ុះតម្មៃ
30% (ម្ោងម្ៅ
ច

ម្ ើការផ្សព្វផ្ាយបញ្ុះតម្មៃ
ម្នុះ) ោនសចព្ ភាព្ចំម្ពាុះការដាក់ពាកយម្សនស
ើ ំធា
ច នារ៉ាប់រងតាមរបព្័នអ
ធ នឡាញ
ច
https://www.fwd.com.kh/online-insurance/life-insurance/life-cancer-care សរោប់រ ់
ការជាវផ្ ិតផ្ FWD LifeCancerCare ម្រកាមការទទួ ស្គា ់ព្រើ ក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិត FWD Cambodia
។ ផ្ផ្ែកម្ៅម្ ើ ខ និង កខខណ្ឌ ម្នុះ អតិថិជនអាចរកី រយនឹងការម្របើរាស់ម្ ខកូដបញ្ុះតម្មៃ
30% ម្ៅម្ កា
ើ របង់បចព្លា
វ ភ
ច
ឆ្ន ដំ ំបូងម្រកាយព្ើបំម្ព្ញរគប់នវូ កខខណ្ឌ ពាកយម្សនើសំធា
ច នារ៉ាប់រងម្ៅម្ ើម្គហទំព្រ័ ម្ដាយម្របើរាស់ម្ ខកូដ “LCC30” កនង
ច
ិត
ើ
អំឡងម្ព្
សច
ព្
ភាព្ណាមួ
យ
ផ្ដ
រតូ
វ
ានម្្វ
ម្
ឡើ
ង
ម្ដាយរក
ន
ធានារ៉ា
ប
រ
ងអាយច
ជ
វ
FWD
Cambodia
និ
ង
ើ
ុមហ
ច
់
ច
សមរសបម្ៅនឹង កខនិក
ត ម្នរបការ២។

2. ម្ដើមបើម្របើរាស់ការផ្សព្វផ្ាយបញ្ុះតម្មៃ
ម្នុះ ទរមង់ផ្បបបទម្សនស
ើ ំធា
ច នារ៉ាប់រងរតូវរបរព្ឹតម្ត ៅតាម កខខណ្ឌ តរមូវដូចជា៖
ច
(i) ពាកយទរមង់ផ្បបបទម្សនស
ផ្ដ ការផ្សព្វផ្ាយព្ើការបញ្ុះច
ើ ំធា
ច នារ៉ាប់រងរតូវដាក់ម្សនើម្ដាយម្ជាគជ័យកនងកំ
ច
ច ឡងម្ព្
តម្មៃោនសចព្ ភាព្។
(ii) ម្ ខកូដបញ្ុះតម្មៃ
ព្កា
ើ រផ្សព្វផ្ាយម្នុះរតូវផ្តអនចវតតម្ៅម្ព្ ដាក់បំម្ព្ញទរមង់ផ្បបបទធានារ៉ាប់រងតាមរបព្័នឌ
ធ ើ
ច
ជើថ របស់ FWD Cambodia កនងកំ
សចព្ ភាព្ផ្ដ ានកំណ្ត់។
ច
ច ឡងម្ព្
(iii) ទរមង់ផ្បបបទម្សនស
ើ ធា
ំច នារ៉ាប់រងរតូវានទទួ ស្គា ម្់ ដាយរក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជវើ ិត FWD Cambodia
។
(iv) បចព្លា
វ ភឆ្ន ដំ ំបូងរតូវម្រជើសម្រ ីសរយៈម្ព្ ម្នការបង់បចព្លា
វ ភធានារ៉ាប់រងជារបចំឆ្ន។ំ

3. ព្័តោ
៌ នផ្ដ រតូវានផ្ត ់ជន
ូ ម្ដាយអតិថិជនព្ិតជារតឹមរតូវ ព្ិតរាកដ និងម្ព្ញ កខខណ្ឌ ផ្ដ តរមូវ។ របសិនោនការបិទ
ាំងមិនបង្ហា ញណាមួយ រក ុមហន
ម្ស្មិនផ្ត ់ជន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិត FWD Cambodia រកាសិទក
ិ ធ ងការបដិ
ូ ការ
ចន
ផ្សព្វផ្ាយម្ ើការបញ្ុះតម្មៃ
ខាងម្ ។ើ
ច

4. របសិនម្បើអកន រតូវានធានារ៉ាប់រង ោនបំណ្ងចង់ ប
ច ម្ច បណ្ ណសនារ៉ាប់រង រក ុមហន
ច នឹងសងរត ប់វ ិញនវូ បចព្លា
វ ភ
ធានារ៉ាប់រងជាក់លាក់ផ្ដ ានបង់រ ួចបចម្ណាណ ុះ។

5. ការផ្សព្វផ្ាយព្ើការបញ្ុះតម្មៃ
ម្នុះមិនអាចផ្លៃ ស់បូ ត ផ្ត ់រត ប់មកវ ិញ ឬម្ដាុះដូរសរោប់អំម្ណាយម្ផ្សងម្ទៀត ឬបតរយកជា
ូ
ច
ស្គច់រាក់ ឬម្របើរាស់កងការភាា
ប់ជាមួយការផ្សព្វផ្ាយ និង/ឬប័ណ្ ណបញ្ុះតម្មៃ
ម្ផ្សងម្ទៀតម្ឡើយ។
ចន
ច

6. ម្ ខកូដផ្សព្វផ្ាយផ្ដ ានកំណ្ត់គអា
ឬ កខខណ្ឌ ណាមួយ
ឺ ចម្ផ្េរាន បចផ្នតមិនអាច ក់ ឬម្ផ្េរជាថនរនឹ
ូ ងរង្ហវ ន់កងទរមង់
ចន
ម្ឡើយ។

7. រក ុមហនច ធានារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិត FWD Cambodia រកាសិទក
ម្ស្ ផ្លែ ក ប
ិ ធ ងការបដិ
ច ម្ច ការផ្សព្វផ្ាយព្ើការបញ្ុះច
ចន
តម្មៃ និងផ្កផ្របខ និង កខខណ្ឌ ផ្ដ ពាក់ព្ន
័ ម្ធ ដាយមិនជូនដំណ្ឹងទចកជាមចន។

8. រក ុមហនច ធានារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិត FWD Cambodia
9. ចំម្ពាុះកំណ្ត់រតាម្នទរមង់ផ្បបបទម្សនើសធា
ំច នារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិតសរោប់ការផ្ត ់ជន
ូ ព្ិម្សសម្នុះ (រប់បញ្ូ ផ្តមិនកំណ្ត់

ើ របស់រក ុមហន
ចំម្ពាុះកា បរម្ិ ចេទ និងម្ព្ ម្វលា) នឹងោនកត់រតាទចកកនងរបព្័
នឌ
ធ ើជថ
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជវើ ិត FWD
ច
Cambodia។ រក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជើវ ិត FWD Cambodia នឹងមិនទទួ ខចសរតូវចំម្ពាុះការយឺតោវ ការាត់បង់
កំហស
ច ឬស្គា នការណ្៍បម្ច្កម្ទសណាមួយផ្ដ ម្កើតម្ឡើងម្ដាយស្គរកចព្
ំ យទ័
ួ រ និង/ឬអចើន្ឺម្ណ្ត ដំម្ណ្ើរការខចសរបរកតើ ឬ
បញ្ហា បម្ច្កម្ទសទូម្ៅម្នាុះម្ឡើយ។

10. ផ្ ិតផ្ ផ្ដ ានកំណ្
ំ ត់ខាងម្ គ
ើ ស
ឺ ិតា ម្ៅម្រកាម កខខណ្ឌ និងបទបបញ ញតតរិ បស់រក ុមហន
ច ។ សរោប់ព្ត
័ ោ
៌ ន មែិត សូម
ចូ ម្ៅកាន់ https://www.fwd.com.kh/online-insurance/life-insurance/life-cancer-care ។

11. កនងករណ្
ើ ផ្ដ ោនវ ិវាទណាមយ
ួ ម្កើតម្ឡើង រក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជវើ ិត FWD Cambodia រកាសិទក
ិ ធ ងការសម្រមច
ច
ចន
ចិតជា
ត ក់លាក់រសបម្ៅនឹងស្គា នការណ្៍តរមូវ។
(i)

ការផ្ត ់ជន
ូ ព្ិម្សសម្នុះរតូវានផ្ត ម្់ ដាយ FWD Life Insurance Cambodia Plc.ផ្ដ ោនបំណ្ងផ្ត ់
ជូនម្ៅកនងរបម្ទសកមព
ជាផ្តប
ចម្ណាណ ុះ និងមិនរតូវានចត់ទក
ច ជាកតាត ចមបង ឬជាការផ្ត អ
់ នចស្គសន៍កងការទទួ
ច
ចន
ច
យកការការពារព្ើផ្ ិតផ្ ណាមួយរបស់រក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជវើ ិត FWD Cambodia ម្ឡើយ។
សូមព្ិនិតយម្មើ ខិតប
ត ័ណ្ ណផ្សព្វផ្ាយ ខ និង កខខណ្ឌ អំព្ផ្
ើ ិតផ្ ម្ដើមបើទទួ ានព្័តោ
៌ ន មែិត។

(ii)

ការផ្សព្វផ្ាយអំព្កា
ឬការផ្ត ់ជន
ើ របញ្ុះតម្មៃ
ូ ព្ិម្សសម្នុះតរមូវឱ្យោនការផ្សវងយ ់បផ្នាមជាមួយឯកស្គរភាា ប់
ច
ផ្ដ ោនដូចជា ខិតប
ត ័ណ្ ណផ្សព្វផ្ាយរបស់ផ្ ិតផ្ និងខ និង កខខណ្ឌ ម្ផ្សងៗផ្ដ ពាក់ព្ន
័ ។ធ អនកមិនគួរទិញ
ផ្ ិតផ្ ម្នុះម្ដាយផ្ផ្ែកម្ ើមូ ដាា នម្នការផ្សព្វផ្ាយអំព្កា
ឬការផ្ត ់ជន
ើ របញ្ុះតម្មៃ
ូ ព្ិម្សសផ្តបចម្ណាណ ុះម្នាុះ
ច
ម្ទ។ សរោប់ព្ត
័ ោ
៌ ន មែិត និងម្សចកតរើ បកាសនានាម្នគម្រោង ធានារ៉ាប់រងផ្ដ ពាក់ព្ន
័ ធ សូមព្ិនិតយម្មើ
ខិតប
ត ័ណ្ ណផ្សព្វផ្ាយផ្ ិតផ្ និងឯកស្គរ កខខណ្ឌ ផ្ដ ពាក់ព្ន
័ ។ធ

12. សរោប់ព្ត
័ ោ
៌ នបផ្នាម សូមទាក់ទងមកកាន់រក ុមការង្ហរម្សវាកមមអតិថិជនរបស់រក ុមហន
ច ធានារ៉ាប់រងអាយចជវើ ិត FWD
Cambodia តាមរយៈម្ ខទូរស័ព្ េ 087 339 982 / 078 339 988 ឬ Telegram Channel តាមរយៈតំណ្ភាា ប់
ម្នុះ https://t.me/fwdcambodia_cs ម្នុះ ជាម្រៀងរ ់ម្ថៃព្ម្ើ ោង 8:30 រព្ឹក រហូតដ ់ម្ោង 5:00 លាៃ ច។

Promotion Terms and Conditions
1. FWD LifeCancerCare Protection Plan 30% Discount Premium Promotion (“this
promotion”) is applicable to the online application through
https://www.fwd.com.kh/online-insurance/life-insurance/life-cancer-care for FWD
LifeCancerCare Protection Plan (“The Designated Product”) underwritten by FWD Life
Insurance Cambodia Plc. Subject to these Terms and Conditions, customers can enjoy
a premium discount of 30% in the first policy year by successfully completing the
online application of the Designated Product through FWD Platform using the
promotion code “LCC30” (“The Designated Promotion Code”) during the promotion
period as designated by FWD Life Insurance Cambodia Plc. from time to time (“The
Designated Promotion Period”) and met the requirement in clause 2.
2. To be eligible for this Promotion, applicants must meet the following requirements: - (1)
the application must be successfully submitted during the Designated Promotion
Period; (2) the Designated Promotion Code must be applied at the time of online
application through FWD Platform during the Designated Promotion Period; (3) the
application must be accepted by FWD Life Insurance Cambodia Plc.; and (4) first year
premium must be paid in yearly payment mode.
3. All information provided by the customers must be true, correct and complete.
Otherwise, FWD Life Insurance Cambodia reserve(s) the right to forfeit this Promotion.
4.

If the policy issued is cancelled during the waiting period, FWD Life Insurance
Cambodia Plc. will only refund actual premium paid by the policyholder.

5. This Promotion cannot be changed, returned, exchanged for other gifts or redeemed
for cash, nor used in conjunction with other promotions and/or coupon(s).
6. The Designated Promotion Code is transferrable but cannot be sold nor transferred in
return for any rewards in any form or manner.
7. FWD Life Insurance Cambodia Plc. reserve(s) the right to amend, suspend or terminate
this Promotion and to amend the relevant terms and conditions at any time at its sole
discretion without prior notice.
8. FWD Life Insurance reserves the right to change any prizes with equal or similar value
without prior notice.

9. For the record of application for this Promotion (including but not limited to the date
and time), FWD Life’s system record shall prevail. FWD Life Insurance Cambodia will

not be responsible for any delay, loss, error or unrecognized situation due to computer
and / or Internet’s connection, technical problem, malfunction or accident.

10. The Designated Product is subject to its policy documents and provisions. For details,
please refer to https://www.fwd.com.kh/online-insurance/life-insurance/life-cancercare .

11. In case of any dispute, the decision FWD Life Insurance Cambodia Plc. shall be final
and conclusive.
Important Note: (i)

(ii)

This Promotion is provided by FWD Life Insurance Cambodia Plc. intended to
be offered in Cambodia only. It shall not be construed as an offer to sell or a
solicitation of an offer or recommendation to purchase or sale or provision of
any products of FWD Life Insurance outside Cambodia. Please refer to the
product brochure, policy documents and provisions issued by FWD Life
Insurance Cambodia Plc. for details.
These promotional offers or promotional materials should be read in
conjunction with the relevant product brochure and terms and conditions. You
should not purchase this product solely on the basis of these promotional offers
or promotional materials. For details and risk disclosures of the relevant
insurance plan, please refer to relevant product brochure and policy documents

12. For more information, please contact FWD Life Insurance Cambodia customer service
at Tel. 087 339 982 / 078 339 988 or Telegram channel https://t.me/fwdcambodia_cs
every day from 8:30 am - 5:00 pm.

