ສາມາດປັບແຕ�ງໄດ�ໃນແບບຂອງທ�ານ

ເປັນຫຍັງຕ�ອງເຮັດປະກັນໄພນ�າ ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ-ໂຕໂກ?

ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ-ໂຕໂກ ລາວ ປະກັນໄພ ��ກັດ

ໂດຍ ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+, ທ�ານສາມາດເລືອກ ແລະ ປັບແພັກແກັດທີ່
ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງທ�ານ ແລະ ທີ່ເໝາະສົມກັບ
ງ�ບປະມານຂອງທ�ານ. ພວກເຮົາສະເໜີທາງເລືອກຂອງ ແຜນການປິ່ນປົວ
ຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ ແລະ ແຜນການປິ່ນປົວຂອງຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍໃນ
ລວມກັບຜູ�ເຈັບປ�ວຍພາຍນອກ ໂດຍມີຂົງເຂດການຄຸ�ມຄອງການປິ່ນປົວທີ່
ແຕກຕ�າງໃຫ�ທ�ານເລືອກ ແລະ ປັບຕາມຄວາມຕ�ອງການ.

ໃນນາມບ�ລິສັດປະກັນໄພຊັ້ນນ�າຂອງປະເທດລາວ, ບ�ລິສັດ ຟ�ເຕ-ໂຕໂກ
ຮັບປະກັນທ�ານ ໂດຍມີການບ�ລິການທີ່ໜ�າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ບ�ລິການແບບຮອບດ�ານ
ທີ່ສຸດ ດັ່ງນີ້:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (��ນັກງານໃຫຍ�)

ໂທ: (+856) 21 264 712 / 021 264 713 / 021 264 714 / 021 264 715
ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 5456 8656 / 020 2888 5556
ອີເມວ: info@fortetoko.com

• ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ� (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສິງກະໂປ).

ບັນດາຜູ�ຊ�ຽວຊານ
ທີ່ເອົາໃຈໃສ�

• ອາຊີປາຊິຟິກ.

••

ຄຸ�ມຄ�າກັບ
ເງິນຂອງທ�ານ

• ລະດັບນາໆຊາດ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ).

••
•••

ນອກຈາກທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ�ວມ ແລະ ຈ�າຍຮ�ວມກັນ,
ທ�ານຍັງສາມາດຊື້ການຄຸ�ມຄອງເພີ່ມເຕີມໄດ� ເຊັ່ນ: ການປະກັນການເກີດລູກ,
ການກວດສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວແຂ�ວ ແລະ ດ�ານສາຍຕາສ�າລັບແຜນການ
ປິ່ນປົວຂອງທ�ານ. ນອກນັ້ນ, ທ�ານຍັງສາມາດດັດປັບການຄຸ�ມຄອງໃຫ�ໄດ�
ຕາມປະເພດທຸລະກິດຂອງທ�ານເຊັ່ນດຽວກັນ.

•

ການຄຸ�ມຄອງ
ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+ ໃຫ�ການຄຸ�ມຄອງຮອບດ�ານ ��ລັບຄ�າໃຊ�ຈ�າຍໃນ
ການປິ່ນປົວທີ່��ເປັນທັງໝົດ ເປັນຕົ້ນແມ�ນຄ�າປິ່ນປົວສ�າລັບຜູ�ປ�ວຍພາຍໃນ,
ຜູ�ປ�ວຍພາຍນອກ, ການຍົກຍ�າຍຜູ�ເຈັບປ�ວຍສຸກເສີນໄດ�ທົ່ວໂລກ,
ດ�ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ�າງໆກ�ອນການເຂົ້າຮັກສາຕົວ
(ສ�າລັບແຜນການປິ່ນປົວທີ່ເລືອກຊື້).
ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+ ສະໜອງ:
• ວົງເງິນຄຸ�ມກັນແມ�ນ 750,000 ເຖິງ 2,500,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຕ�່ປີ.
• ການຄຸ�ມຄອງຮອບດ�ານ.
• ແຜນການປິ່ນປົວທີ່ດັດປັບໄດ�ອີງຕາມຄວາມຕ�ອງການຂອງທ�ານ.

• ຮັບປະກັນການຕ�່ອາຍຸປະກັນໄພ.

ໂດຍປະກັນສຸຂະພາບ Medi+ ທ�ານຈະໄດ�ຮັບການບ�ລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ບ�່ວ�າທ�ານຈະ
ຢູ�ໃສ ຫຼື ເວລາໃດ. ພວກເຮົາສາມາດຊ�ວຍເຫຼືອທ�ານເລື່ອງການສອບຖາມຂ�້ມູນ
ດ�ານຜົນປະໂຫຍດຂອງປະກັນໄພ, ການຮຽກຮ�ອງທົດແທນຄືນ, ການ��ສົ່ງໄປ
ໂຮງໝ�, ການບ�ລິການຕິດຕາມພາໄປປິ່ນປົວ ຖ�າຫາກວ�າທ�ານຕ�ອງການ
ການປິ່ນປົວທີ່ສ�າຄັນ.
ສາຍດ�ວນໃນການບ�ລິການການປິ່ນປົວທີ່ມີສິດຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມແບບ
24-ຊົ່ວໂມງ ພ�ອມກັບບັນດາພະນັກງານທີ່ສາມາດເວົ້າໄດ�ຫຼາຍພາສາ ຈະຊ�ວຍເຫຼືອ
ທ�ານຢ�າງເຕັມທີ່. ໃນກ�ລະນີເກີດເຫດການສຸກເສີນ, ທີມຜູ�ຊ�ຽວຊານການແພດ
ຂອງພວກເຮົາສາມາດສະໜອງຄ�າແນະນ�າ ດ�ານການປິ່ນປົວແບບສຸກເສີນ ແລະ
ຈັດກຽມການບ�ລິການ ການຍົກຍ�າຍຜູ�ເຈັບປ�ວຍ - ທາງອາກາດ ຫຼື ທາງບົກ
ເພື່ອພາທ�ານໄປໂຮງໝ�ທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ໃກ�ທີ່ສຸດ.

ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 9663 1977
ອີເມວ: luangprabang@fortetoko.com
ສາຍດ�ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສ�າລັບພາວະສຸກເສີນ

ການຮຽກຮ�ອງສິນໄໝ
ທົດແທນທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຖະໜົນ 13 ໃຕ�, ຕຶກ 152 , ໜ�ວຍ 15,
ບ�ານ ໂພນສະຫວັນ, ເມືອງ ນະຄອນປາກເຊ,
ແຂວງ ��ປາສັກ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (+856) 31 260 269
ຝ�າຍຂາຍ: (+856) 20 2223 8656

ທີ່ປຶກສາ
ຫຼາຍພາສາ

ຄວາມປອດໄພທາງ
ດ�ານການເງິນທີ່ໝັ້ນຄົງ

ຄວາມສະດວກ
ປະກັນສຸຂະພາບ Medi+ ໃຫ�ຄວາມສະດວກດ�ານການຈ�າຍຄ�າປິ່ນປົວ ໂດຍທີ່
ບ�່ຕ�ອງສ�າຮອງເງິນສົດໃນເຄືອຂ�າຍໂຮງໝ�ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ�. ພຽງແຕ�
ສະແດງບັດສະມາຊິກ ປະກັນສຸຂະພາບນາໆຊາດ ໃນເຄືອຂ�າຍໂຮງໝ�ທົ່ວໂລກ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະເປັນຝ�າຍຮັບຜິດຊອບບິນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຕ�າງໆ.

ສາຂາ ປາກເຊ

ອີເມວ: pakse@fortetoko.com

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (��ນັກງານໃຫຍ�)

ຂ�າພະເຈົ້າຈະຊື້ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ Medi+
ໄດ�ແນວໃດ?

Vieng Nem Neung
ຮ�ານ ວຽງແໜມເນືອງ

Sengsavang Construction,
Electrical, Bridge-Road...
ບ�ລິສັດ ແສງສະຫວ�າງ
ກ�່ສ�າງ, ໄຟຟ�າ ຂົວ...

ພຽງແຕ�ໂທຫາທີມງານຜູ�ຊ�ຽວຊານ-ທີ່ປຶກສາ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກ�ານົດການ
ນັດພົບກັບທີ່ປຶກສາຝ�າຍການຂາຍ ຫຼື ມາຫາຢູ�ຫ�ອງການໃດກ�່ໄດ�ຂອງພວກເຮົາ
ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າໃດໆ, ໃຫ�ຄ�າປຶກສາໂດຍບ�່ມີຂ�້ຜູກມັດໃດໆ.

Electronics store

PK Auto Service
ຮ�ານ ພິເຄ ປະດັບຍົນ

ໃຫ�ຄ�າປຶກສາຟຣີ:
ຫ�ອງການ: (+856) 21 264 712-5
ຝ�າຍການຂາຍ: (+856) 20 5456 8656, (+856) 20 2888 5556

Wan Tcheng Hing

Medi+_V02.05/20

Souksavanh Guest House

ທ�າເດື່ອ

• ມີບັນດາຜູ�ສະໜອງການປິ່ນປົວ ຫຼາຍກວ�າ 750,000 ແຫ�ງ ໃນທົ່ວໂລກ.

ໂທ:(+856) 71 213182

ການບ�ລິການ

ຖະໜົນ

• ການບ�ລິການການປິ່ນປົວທີ່ມີສິດຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມແບບ
24-ຊົ່ວໂມງ.

ຖະໜົນ ໄກສອນ, ບ�ານ ມະໂນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ,

adeua
Rue Th

• ການຈ�າຍຄ�າປິ່ນປົວໂດຍທີ່ບ�່ຕ�ອງສ�າຮອງເງິນສົດໃນເຄືອຂ�າຍໂຮງໝ�ຂອງ
ພວກເຮົາ.

ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ສປປ ລາວ.

• ທົ່ວໂລກ (ລວມມີ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ).

••

ບ�ານ ບຶງຂະຫຍອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

• ຕາມຂົງເຂດ (ກ�າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, ໄທ,
ແລະ ຫວຽດນາມ).

ປະກັນສຸຂະພາບ

ຖະໜົນ ທ�າເດື່ອ, ຊັ້ນ 1, 4 & 6 ອາຄານ NK, ໜ�ວຍ 4,

Cafe Amazon
ຮ�ານ ກາເຟ ອາເມຊອນ

