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Terms and Conditions 
 
At Prudential Myanmar Life Insurance, we DO Care. We recognize the immense impact 

that the COVID-19 pandemic is having on the lives of people in Myanmar. Its devastating 

impact is not only on the body of the patient but extends to their finances and even mental 

health.  To help our clients, we will provide the ICU Benefit and Death Benefit outlined in 

this document which forms this Free COVID-19 Policy.   

Benefit Provisions 

1. If the Life Insured is diagnosed with COVID-19 from the Commencement Date to 

the Termination Date inclusive and is admitted to an ICU as a Medical Necessity as 

a direct result of that COVID-19 diagnosis, we will pay the ICU Benefit of the 

minimum of: 

a. 100% of the Existing Sum Insured as at the date of diagnosis; or 

b. 10,000,000 MMK 

2. If the Life Insured dies from the Commencement Date to the Termination Date 

inclusive and death is diagnostically confirmed to have been the direct result of 

COVID-19, We will pay the Death Benefit of the minimum of: 

a. 100% of the Existing Sum Insured as at the date of diagnosis; or 

b. 15,000,000 MMK 

less any prior ICU Benefit payments. 

3. The ICU Benefit and Death Benefit can only be paid once per Life Insured. 

4. If the Life Insured is covered under multiple Free COVID19 policies, only one ICU 

Benefit and/or Death Benefit will be payable, with the amount(s) payable being 

based on the highest Existing Sum Insured.  

5. Applications for the ICU Benefit or Death Benefit must be submitted to Us within 

four months of the COVID-19 diagnosis. 

6. The ICU Benefit and/or Death Benefit will be paid to the Existing Beneficiary. 

Important Terms 

1. “We” and “Us” refers to Prudential Myanmar Life Insurance. 

2. “Commencement Date” refers to 1 January 2022. 

3. “Existing Policy” refers to a PRUTerm, PRUGroup Life, PRUHealth or PRUScholar 

policy issued by Us before 1 October 2021 and inforce on the Commencement Date. 

4. “Existing Policyowner” or “You” refers to the policyowner of the Existing Policy. 

5. “Life Insured” refers to the Life Insured of the Existing Policy. 

6. “Existing Beneficiary” refers to the beneficiary(ies) of the Existing Policy. 

7. “Existing Sum Insured” refers to the amount payable upon the death of the Life 

Insured from the Existing Policy. 

8. “Termination Date” refers to: 

a. Midnight on 31 December 2022; or 

b. The day that the Existing Policy terminates; or 

c. The day that the Death Benefit becomes payable under this Policy;  

d. The day the Life Insured dies; or 

e. The day that You inform Us in writing to cancel this Policy, 

whichever comes first. We reserve the right to replace “Midnight on 31 December 

2022” above with “Midnight of the anniversary of the commencement of the 

Existing Policy falling within 2023”.  We will confirm in writing if we exercise this 

right. 

9. “COVID-19” refers to confirmed Novel Coronavirus cases as defined by the World 

Health Organisation. The diagnosis must be supported by a laboratory test report 

from a government recognized hospital. Clinical diagnosis alone does not meet this 

requirement. 

10. “Hospital” means a legally constituted establishment operated according to the laws 

of the country in which it is based and which: 
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a. provides care and treatment to sick and injured persons on a resident in-

patient basis; and 

b. has facilities for carrying out major surgery; and 

c. provides full time nursing service; and 

d. has a Registered Doctor in attendance 24 hours a day; and 

e. is not primarily a clinic, or a place for the aged, disabled, persons with 

mental disorders, alcoholics or drug addicts, or a nursing, rest or 

convalescent home or rehabilitation hospital/center. 

f. should be government hospital operating under MOH or COVID treatment 

center or private hospital with official hospital license from MOH. 

11. “Intensive Care Unit” or “ICU” means part or unit of a Hospital established for and 

devoted to providing a formal intensive care programme, which is: 

a. equipped with central monitoring station and providing one to one nursing 

care, in which patients undergo specialized resuscitation, monitoring and 

treatment procedures; and 

b. staffed 24 hours a day with highly trained nurses, technicians and doctors, 

and be equipped with resuscitative equipment and monitoring devices that 

allow continuous monitoring/assessment of vital body functions such as 

heart rate, blood pressure and blood chemistry. 

c. ICU is necessary to locate in tertiary center. 

12. “Medical Necessity” means medical treatment and / or service that is: 

a. consistent with the diagnosis and customary medical treatment for the 

condition; and 

b. in accordance with standards of generally accepted medical practice; and 

c. not just for the convenience of the Life Insured and his or her relative, the 

Hospital or the Life Insured’s attending doctors and/or physician. 

13. “Suspect Symptoms” refers to either of the following: 

a. Acute onset of fever AND cough; or 

b. Acute onset of three or more of the symptoms: fever, cough, general 

weakness, fatigue, headache, myalgia, sore throat, coryza, dyspnea, 

anorexia / nausea / vomiting / diarrhea, or altered mental status. 

14. “Probable Diagnosis” refers to any of the following:  

a. Anosmia (loss of smell) or ageusia (loss of taste); or 

b. Chest radiography results showing hazy opacities, often rounded in 

morphology with peripheral and lower lung distribution; or 

c. Chest computed tomography results showing multiple bilateral ground glass 

opacities, often rounded in morphology, with peripheral and lower lung 

distribution; or 

d. Lung ultrasound results showing thickened pleural lines, B lines (multifocal, 

discrete, or confluent), consolidative patters with or without air 

bronchogram. 

15. “Confirmed Diagnosis” refers to the laboratory confirmation of COVID-19 infection 

with or without any COVID-19 clinical signs and symptoms. 

Other Provisions  

1. This Policy is provided free of charge, and provides no cash value. 

2. This Policy is null and void if the Life Insured has Suspected Symptoms, Probable 

Diagnosis and/or Confirmed Diagnosis during the first 14 days after the 

Commencement Date. 

3. This policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of the 

Republic of the Union of Myanmar. You and We agree to be subject to the exclusive 

jurisdiction of the Republic of the Union of Myanmar courts. 

4. This Policy shall be executed in English and Myanmar language versions. However, 

in the event of any inconsistency, the Myanmar language version shall prevail. 

5. Please refer to www.prudential.com.mm for the latest updates and to access our 

privacy policy.  

http://www.prudential.com.mm/
http://www.prudential.com.mm/
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စည ်းမျဉ ်းစည ်းကမ ်းချက မျ ်း 
ပရူဒန ရှယ မမန မ သည  “We Do Care” ဆ ိုသ ော သဆောင်ပိုဒ်နှင ်အညီ အထူ်းဂရုမပြုအလ ်းထ ်းသည   

ကုမပဏီတစ ခုမြစ သည  အလ ျ က  ကမဘ   ု်းဆ ုင ရ  ကပ လရ ဂါ COVID-19 သည  မမန မ မပည သူ ူထု၏ 

အသက အ ု်းအ မ စည ်းစ မ အလပေါ် ကကီ်းမ ်းလသ  အကျ  ြု်းသက လရ က မှု မြစ ခ  လ က င ်း ကျွန ုပ တ ိုု့အသေဖြင ် 

န ်း ည သ ရှ ပါသည ။ ၎င ်း၏ဆ ု်းရ  ်းလသ  သက လရ က မှုသည   ူန တစ ဦ်း၏ က ုယ ခနဓ  ကျန ်းမ လရ်းက ုသ မက 

လငွေလ က်းနှင   စ တ ကျန ်းမ လရ်းက ုပါ ထ ခ ုက လစပါသည ။ ထ ုသ ုို့မြစ လပေါ်ခ စ ်းခ  ရသည   ကျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ အသက အ မခ  

ဝယ ယူသူမျ ်းအ ်း အကူအညီလပ်းရန အတွေက  COVID-19 သ ကောင ် ICU   ိုို့တက်သ ောက်ကို  ဖြင််း အကျ  ြု်းခ စ ်းခွေင  နှင ် 

သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ်းြံစော်းြွင ်မျ ်းက ု ယြိုသြေ်ာဖပပါသပေါ်လစီတွင်သပေါ် ှ သ ော အြ က်အလက်မ ော်းနှင ်အညီ အြမ   

COVID-19 အကောအကွယ်အဖြစ် ဆက  က လပ်းအပ သွေ ်းပါမည ။ 

အက   ်းြစံော်းြငွ အ်တက်ွ အြ က်အလက်မ ော်း 

၁။ အကယ်၍ အ က်အောမြံ ထော်း ှ  ူ ည် အောမြံ အကောအကွယ် စတင် တည်မမ  ည ်သေို့ နှင ် 

 က်တမ််းကိုေ်ဆံို်း ည ် သေို့ကောလ ကော်း COVID-19 ကူ်းစက်ြံထော်း သ ကောင််း သ ောဂါလကခဏော သတွွေ့ ှ မပီ်း 

သဆ်းပညောလ ိုအပ်ြ က်အ  ICU   ိုို့ တက်သ ောက်ကို  ေ် လ ိုအပ်သ ကောင််း သဆ်းမှတ်တမ််း အသထောက်အထော်းမ ော်း 

နှင ် တက်သ ောက်ကို ဖြင််းြံ ပါက ကျွန်ိုပ်တ ိုို့က ICU အက   ြံစော်းြွင ်က ို အေည််းဆံို်းအသေဖြင ်  

က) သ ောဂါလကခဏောြံစော်းသေ စဥ်အတွင််းအက ံ ်းဝင်သ ော တည်ဆ အောမြံထော်းသငွ၏ ၁၀၀% 

က ိုသ ေ်ာလည််းသကောင််း၊ 

ြ) ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်။ 

၂။ အကယ်၍ အ က်အောမြံ ထော်း ှ  ူ ည် အောမြံ အကောအကွယ် စတင် တည်မမ  ည ်သေို့ နှင ် အကောအကွယ် 

 က်တမ််းကိုေ်ဆံို်း ည ် သေို့ ကောလ ကော်း COVID-19 ကူ်းစက်ြံ ဖြင််းမပီ်း COVID-19 သ ကောင ် 

အ က်သ ဆံို်းဖြင််းဖြစ်သ ကောင််း သဆ်းမှတ်တမ််း လဒ်မ ော်း၊ အသထောက်အထော်းမ ော်း သတွွေ့ ှ ြ  ပါက ကျွန်ိုပ်တ ိုို့က 

အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ြံစော်းြွင ်က ို အေည််းဆံို်းအသေဖြင ်  

က) သ ောဂါလကခဏောြံစော်းသေ စဥ်အတွင််းအက ံ ်းဝင်သ ော တည်ဆ အောမြံထော်းသငွ၏ ၁၀၀% 

က ိုသ ေ်ာလည််းသကောင််း၊ 

ြ) ၁၅,၀၀၀,၀၀၀ က ပ်။ 

ယြင်သပ်းသြ ြ  ြူ်းသ ော ICU အက   ်းြံစော်းြွင ်က ို ြိုနှ မ်၍ သပ်းသြ န ိုင်မည်။ 

၃။ အ က်အောမြံထော်း ူတစ်ဦ်းလျှင် ICU အက   ်းြံစော်းြွင ်နှင ် အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ်းြံစော်းြွင ်က ို 

တစ်ကက မ် ောသတောင််းြံန ိုင်မည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

၄။ အကယ်၍ အ က်အောမြံထော်း ူ၏ လက်ဝယ်တွင် အြမ   COVID-19 အကောအကွယ် သပေါ်လစီမ ော်း 

တစ်ြိုထပ်မက ှ သေပါက ICU အက   ်းြံစော်းြွင ် နှင ်/  ိုို့မဟိုတ် အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အကောအကွယ်က ို 

တစ်ကက မ် ောလျှင်သပ်းမည်ဖြစ်မပီ်း စိုစိုသပါင််းသပ်းသြ န ိုင်မည ်ပမောဏက ို အဖမင ်ဆံို်း တည်ဆ  အောမြံထော်းသငွ 

ပမောဏအသပေါ်တွင် ော မူတည်၍ သပ်းမည်ဖြစ်ပါ ည်။ 

၅။ ICU အက   ်းြံစော်းြွင ်   ိုို့မဟိုတ် အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ်းြံစော်းြွင ် သတောင််းဆ ိုလ ောက ို ကျွန်ိုပ်တ ိုို့ထံ 

COVID-19 သ ောဂါလကခဏောအတည်ဖပ ဖြင််းြံ မပီ်း ၄ လအတွင််း သပ်းပ ိုို့ မည်။ 

၆ ICU အက   ်းြံစော်းြွင ် နှင ်/  ိုို့မဟိုတ် အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ်းြံစော်းြွင ်မ ော်းက ို လက် ှ  

အက   ်းြံစော်းြွင ် ှ  ူ ထံ  ိုို့ သပ်းအပ်ပါမည်။ 
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အသ ်းပါသ ော အြ က်အလက်မ ော်း 

၁။ “ကျွန်ိုပ”် နငှ  ်“ကျွန်ိုပတ် ိုို့” ဆ ို ည်မှော ပရူဒေ် ှယ် ဖမေ်မော အ က်အောမြံက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

၂။ “အကောအကွယစ်တင ်တညမ်မ  ည သ်ေို့” ဆ ို ည်မှော ၂၀၂၂ ဇေ်ေဝါ ီလ ၁  က်သေို့ က ိုဆ ိုလ ို ည်။ 

၃။ “လက် ှ သပေါ်လစီ” ဆ ို ည်မှော ကျွန်ိုပ်တ ိုို့ထံမှ ၂၀၂၁ သအောက်တ ိုဘောလ ၁  က်သေို့မတ ိုင်မီ ထိုတ်သပ်းထော်းသ ော 

သပေါ်လစီမ ော်းနှင ် အောမြံအကောအကွယ ် စတင်တည်မမ သေို့မှ လက် ှ   က်တမ််း ှ သေသ ော PRUTerm, 

PRUGroup Life, PRUHealth နှင ် PRUScholar သပေါ်လစီမ ော်းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

၄။ “လက် ှ သပေါ်လစ ီ က ိုငသ်ဆောင ူ်”   ိုို့မဟိုတ ် “ င”် ဆ ို ည်မှော လက် ှ တွင်  က်တမ််း ှ သပေါ်လစီက ို 

က ိုင်သဆောင်ထော်း ူ ဟိုဆ ိုလ ို ည်။ 

၅။ “အ က်အောမြထံော်း ူ” ဆ ို ည်မှော လက် ှ သပေါ်လစီသပေါ်တွင် သြောဖ်ပဖြင််းြံထော်း သ ော 

အ က်အောမြံထော်း ူက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

၆။ “လက် ှ  အက   ်းြစံော်းြငွ  ်ှ  ူ” ဆ ို ည်မှော  က်တမ််း ှ သေသ ော သပေါ်လစီသပေါ်တွင် အက   ်းြံစော်းြွင ် ှ  ူ 

ဟိုသြေ်ာဖပထော်းဖြင််း ြံ  ကူ ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

၇။ “တညဆ်  အောမြထံော်းသင”ွ ဆ ို ည်မှော လက် ှ   က်တမ််း ှ  သပေါ်လစီသပေါ်တွင် သြောဖ်ပထော်းသ ော 

အ က်အောမြံထော်း ူ သ ဆံို်းြ  ပါက သပ်းအပ်မည ် စိုစိုသပါင််း သငွပမောဏက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

၈။ “အကောအကွယ ် က်တမ််းကိုေဆ်ံို်း ည သ်ေို့” ဆ ို ည်မှော 

က) ၃၁  က် ဒီဇင်ဘောလ ၂၀၂၂ ည ေ််းသြါင်ယံ   ိုို့မဟိုတ် 

ြ)  က်တမ််း ှ  သပေါ်လစီက ို  ပ်ဆ ိုင််းလ ိုက် ည ်သေို့   ိုို့မဟိုတ် 

ဂ) ယြိုသပေါ်လစီတွင် ပါ ှ သ ော အ က်သ ဆံို်းဖြင််းအတွက် အက   ်းြံစော်းြွင ်က ို သပ်းန ိုင် ည ်သေို့ 

ဃ) အ က်အောမြံထော်း ူ သ ဆံို်း ည ်သေို့   ိုို့မဟိုတ် 

င) ကျွန်ိုပ်တ ိုို့ထံ  ိုို့ လက်သ ်းလ ပ်မူဖြင ် သပေါ်လစီ  ပ်တေိ်ု့လ ိုသ ကောင််း အသ ကောင််း ကော်း ည ်စော 

သပ်းပ ိုို့ ည ်သေို့ 

ယင််းတ ိုို့ေက်သစော ော။ ကျွန်ိုပ်တ ိုို့အသေဖြင ် အထက်သြေ်ာဖပပါ “၃၁  က် ဒီဇင်ဘောလ ၂၀၂၂ ည ေ််းသြါင်ယံ” က ို 

“၂၀၂၃ အတွက်က သ ောက်န ိုင်မည ် လက် ှ  သပေါ်လစီမ ော်း၏ သပေါ်လစီ နှစ်ပတ်လည်  က်အထ ” ဟို အြ  ေ်မသ  ်း 

သဖပောင််းလ ပ ိုင်ြွင ် ှ  ည်။ သဖပောင််းလ ဖြင််း လိုပ်ပ ိုင်ြွင ်  ှ  ည ်အသလ ောက် ကျွန်ိုပ်တ ိုို့ဘက်မှ မှေ်ကေ်သ ကောင််း 

အတည်ဖပ စောက ို ထိုတ်ဖပေ်သပ်းမည်ဖြစ် ည်။ 

၉။ “COVID-19” ဆ ုသည မှ  ကမဘ  ကျန ်းမ လရ်းအြွေ ွဲ့အစည ်းမှ ထုတ မပန လ ကမင ထ ်းလသ   တ တလ   

အသက ရှှူ မ ်းလ က င ်းဆ ုင ရ လရ ဂါ (Novel Coronavirus) က ု ဆ ု  မုခင ်းမြစ ပါသည ။ လရ ဂါ 

 ကခဏ မျ ်းက ု အစ ု်းရအြွေ ွဲ့အစည ်းမှ အသ အမှတ မပြုထ ်းလသ  လဆ်းရ မုျ ်းမှ ဓါတ ခွေ အတည မပြုထ ်းလသ  

လဆ်းစစ ချက မှတ တမ ်းမြစ ရပါမည ။ တ ော်းဝင်ြွင ်ဖပ ြ က်မ  ှ ထော်းသ ော လဆ်းခန ်းမျ ်းမှ လရ ဂါ ကခဏ  

စမ ်းသပ စစ လဆ်းချက မျ ်းသည  သတ မှတ ချက မျ ်းနှင   က ုက ညီမှုမရှ ပါ။ 

၁၀။ “သဆ်းရံိုဆ ို ညမ်ေှာ” တ ိုင််းဖပည်ဥပသဒနှင ်အညီ တ ော်းဝင်  တ်မှတ်ထော်းသ ော အသဆောက်အအံိုဖြစ်မပီ်း 

သအောက်ပါအြ က်မ ော်းက ို အသဖြြံထော်းပါ ည်။ 

က) သေမသကောင််းဖြင််း နှင ် ဒဏ် ော  ှ ဖြင််း ှ သ ော  ူမ ော်းက ို အတွင််းလူောအဖြစ် သဆ်းကို မှုနှင ် 

ဖပ စိုသစောင ်သ ှောက်မှုသပ်းဖြင််း 

ြ) အကကီ်းစော်း ြွ စ တ်ကို မှုမ ော်းက ို ဖပ လိုပ်သဆောင်  က် ေ် ပစစည််းက   ယော အဖပည ်အစံို ှ ဖြင််း 

ဂ) အြ  ေ်ဖပည ် ဖပ စိုသစောင ်သ ှောက်မှုသပ်းန ိုင်ဖြင််း 

ဃ) တ ော်းဝင် အ  အမှတ်ဖပ  လက်မှတ်  ဆ ောဝေ် ၂၄ ော ီ အြ  ေ်ဖပည ် ှ ဖြင််း 

င)  က်ကကီ်း  ယ်အ ိုမ ော်း၊ မ ေ်စွမ််း ူမ ော်း၊ စ တ်သ ောဂါသဝဒော ှင်မ ော်း၊ အ က်နှင ် သဆ်းစွ  ူမ ော်း အတွက် 

သေ ော   ိုို့မဟိုတ် ဖပေ်လည်ထူသထောင်သ ်း စင်တော မဟိုတ်ဖြင််း 
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စ) န ိုင်ငံအစ ို်း ၏ က ေ််းမောသ ်းဝေ်ကကီ်းဌောေမှ တ ော်းဝင် အစ ို်း  သဆ်းရံိုအဖြစ်ြွင ်လှစ်ြွင ်သပ်းထော်းဖြင််း 

  ိုို့မဟိုတ် က ိုဗစ်ကို သ ်း စင်တော   ိုို့မဟိုတ် ဝေ်ကကီဌောေ၏ လ ိုင်စင်ြွင ်ဖပ ြ က်ဖြင ် ပိုဂဂလ က 

သဆ်းရံိုအဖြစ် ြွင ်လှစ်ထော်းဖြင််း။ 

၁၁။ “အထ်ူး ကပမ်တှက်ို သဆောင်” ဆ ို ည်မှော အထူ်း ကပ်မှတ် ကို မှုသပ်းသ ော သဆ်းရံိုအတွင််း ှ  အသဆောင် 

ဖြစ်ပါ ည်။ 

က) လူောတစ်ဦ်းြ င််းဆီက ို အသ ်းသပေါ် အ က်ကယ် သစောင ် ကပ် ကည ်ရှုဖြင််း နှင ် သဆ်းကို ဖြင််းမ ော်းက ို 

ဗဟ ိုထ ေ််းြ  ပ် သစောင ် ကပ် ကည ်ရှုသ ောဌောေအဖြစ် ဖပင်ဆင်ထော်း ှ ဖြင််း 

ြ) အဆင ်ဖမင ် သလ က င ် င် ကော်းထော်းသ ော ဆ ောဝေ်၊  ူောဖပ ၊ ကျွမ််းက င်ပညော ှင်မ ော်း ၂၄ ော ီ 

အြ  ေ်ဖပည ်ထော်း ှ ဖြင််း၊ နှလံို်းြိုေ်နှုေ််း၊ သ ွ်းသပါင်ြ  ေ်၊ သ ွ်းတွင််းဓောတိုအသဖြမ ော်း အစ ှ  ည ် 

ြနဓာက ိုယ်အတွက် အသ ်းပါသ ော သဆောင်  က်ြ က်မ ော်းက ို အဆက်မဖပတ်သစောင ် ကည ် ေ် 

အ က်ကယ် က   ယောမ ော်းနှင ် သစောင ် ကည ်သ ော က   ယောမ ော်း တပ်ဆင်ထော်းဖြင််း 

ဂ) အထူ်း ကပ်မတ်ကို သဆောင် ည် အထူ်းကိုသဆ်းရံိုကကီ်း   ိုို့မဟိုတ် အသထွသထွသ ောဂါကို သဆ်းရံိုကကီ်းတွင် 

တည် ှ  မည်။ 

၁၂။ “သဆ်းပညောအ  လ ိုအပဖ်ြင််း” ဆ ို ည်မှော သဆ်းကို ဖြင််း   ိုို့မဟိုတ်/ နှင ် ဝေ်သဆောင်မှုဖြစ်မပီ်း 

က) သ ောဂါအသဖြ ှောဖြင််းနှင ် သ ောဂါတစ်ြိုြ င််းအလ ိုက် အသ ်းစ တ်ကို ဖြင််းက ို အြ  ေ်နှင ် တသဖပ်းညီ ှ ဖြင််း 

ြ) သယဘိုယ အော်းဖြင ် လက်ြံထော်းသ ော သဆ်းပညော စံြ  ေ်မ ော်းနှင ်အညီဖြစ်ဖြင််း 

ဂ) အ က်အောမြံထော်း ူနှင ်  ူ၏ သဆွမ   ်းမ ော်း ောမက အ က်အောမြံထော်း ူ၏ သဆ်းရံိုနှင ် ဆ ောဝေ် / 

 မော်းသတေ်ာမ ော်း အတွက်ပါ  က်သတောင ် က် ောဖြစ်သစဖြင််း 

၁၃။ “ ံ ယ ှ  လကခဏော” ဆ ို ည်မှော သအောက်ပါအြ က်မ ော်းက ို  ည်ည ေ််းပါ ည်။ 

က) ရိုတ်တ က် ြ ော်းောဖြင််း နှင ် သြ ောင််းဆ ို်းဖြင််း   ိုို့မဟိုတ် 

ြ) ရိုတ်တ က် သအောက်ပါ လကခဏောမ ော်းမှ ၃ ြို   ိုို့မဟိုတ ် ၃ ြို အထက် ှ ဖြင််း - ြ ော်းောဖြင််း၊ 

သြ ောင််းဆ ို်းဖြင််း၊ တစ်က ိုယ်လံို်း အော်းေည််းဖြင််း၊ နံို်းဖြင််း၊ သြါင််းက ိုက်ဖြင််း၊ ကကွက် ော်းောက င်ဖြင််း၊ 

လည်သြ ောင််းောဖြင််း၊ နှာစီ်းဖြင််း၊ သမောဖြင််း၊ အစော်းအသ ောက်ပ က်ဖြင််း၊ ပ   ွေ့ဖြင််း၊ အေ်ဖြင််း၊ 

ဝမ််းသလျှောဖြင််း   ိုို့မဟိုတ် စ တ်အသဖြအသေ သဖပောင််းလ ဖြင််း 

၁၄။ “ဖြစန် ိုငသ်ြ  ှ သ ော သ ောဂါအမည”် ဆ ို ည်မှော သအောက်ပါမ ော်းမှ တစ်ြိုြို ှ ဖြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။ 

က) အေံို့သပ ောက်ဖြင််း   ိုို့မဟိုတ ်အ  ောသပ ောက်ဖြင််း   ိုမဟိုတ် 

ြ)  ငဘ်တ်ဓောတ်မှတ် - အံိုို့ဆ ိုင််းသေသ ော အလင််းပ တ်မ ော်း ှ ဖြင််း (တစ်ြါတစ် ံ အဆိုတ်၏ သဘ်းြက်နှင ် 

သအောက်သဖြတွင် အဝ ိုင််းပံို ှ ဖြင််း) 

ဂ)  ငဘ်တ ် CT - နှစ်ြက်လံို်းတွင် မ ော်းဖပော်းသ ော ကက တ်မှေ်က    ိုို့ အလင််းပ တ်မ ော်း ှ ဖြင််း (တစ်ြါတစ် ံ 

အဆိုတ်၏ သဘ်းြက်နှင ် သအောက်သဖြတွင် အဝ ိုင််းပံို ှ ဖြင််း) 

(ဃ) အဆိုတ်အောလ်ထ ောသဆောင််း - အဆိုတ်အသမှ်းပါ်းလ ိုင််းမ ော်း ထူဖြင််း၊ ဘီလ ိုင််း ှ ဖြင််း (အနှံို့အဖပော်း 

  ိုို့မဟိုတ ်တစ်ြိုြ င််း   ိုို့မဟိုတ် အစိုအပပံ လ ိုက်)၊ သလပပွေ်တွင် သမှောင်  ပ်မ ော်း ှ  ည် ဖြစ်သစ မ ှ  ည် 

ဖြစ်သစ အဆိုတ်ြ သေသ ော ပံို ှ ဖြင််း 

၁၅။ “သ ောဂါလကခဏောက ို အတညဖ်ပ ဖြင််း” ဆ ို ည်မှော Covid-19 ၏ သ ောဂါ လကခဏောမ ော်း  ှ  ည်ဖြစ်သစ၊ 

မ ှ  ည်ဖြစ်သစ ဓောတ်ြွ စစ်သဆ်းမပီ်း အတည်ဖပ ထော်းဖြင််းက ို ဆ ိုလ ို ည်။  

 

အဖြော်း အသ ်းကကီ်းအြ က်အလက်မ ော်း 

၁။ ဤ သပေါ်လစီ ည် အြမ   သပ်းထော်းဖြင််းဖြစ်မပီ်း သငွသ က်းတေ်ြ ို်းအော်းဖြင ် သပ်းအပ်ထော်းဖြင််းမ ှ ပါ။ 
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၂။ အကယ်၍ အ က်အောမြံထော်း ူ ည် အောမြံအကောအကွယ်တည်မမ  ည ် သေို့မှစတင်၍ ၁၄ က်အတွင််း 

သ ောဂါကူ်းစက်ြံ သ ကောင််း  ံ ယ ှ ဖြင််း၊ သ ောဂါလကခဏော ဖပသေဖြင််း နှင ်/  ိုို့ သ ောဂါကူ်းစက်ြံ သ ကောင််း 

သဆ်းစစ်ြ က် လောဒ်မ ော်းအ  အတည်ဖပ ဖြင််း ြံ ပါက ဤသပေါ်လစီ ည် အက ံ ်းမဝင်ပါ။ 

၃။ ဤသပေါ်လစီက ို ဖပည်သထောင်စို မမတ ဖမေ်မောန ိုင်ငံသတေ်ာ၏ တ ော်းဥပသဒပဠောေ််းြ က်မ ော်းနှင ်အညီ 

သ ်းဆွ ထော်းဖြင််းဖြစ်ပါ ည်။ အောမြံကိုမပဏီ နှင ် အောမြံထော်း ူ နှစ်ဦ်းနှစ်ြက်လံို်း ည် အဖငင််းပွါစ ော 

တစ်စံိုတစ် ောဖြစ်သပေါ်ြ  ပါက ဖပည်သထောင် မမတ ဖမေ်မောန ိုင်ငံသတေ်ာ တ ော်းြွင်၏ အတည်ဖပ  ဆံို်းဖြတ်ြ က်က ို ော 

လက်ြံပါမည်ဟို ကတ ကဝတ်ဖပ ပါ ည်။ 

၄။ ဤသပေါ်လစီက ို အဂဂလ ပ်ဘော ောနှင ် ဖမေ်မောဘော ောတ ိုို့ဖြင ် ဖပ လိုပ်ြ  ပ်ဆ ိုမည်ဖြစ် ည်။   ိုို့သ ေ်ာ 

ယင််းတ ိုို့အ ကော်း ကွ လွ မှုတစ်ြိုြိုသပေါ်သပါက်ပါက ဖမေ်မောဘော ောမှ လ မ််းမ ို်းမှု ှ မည်ဖြစ် ည်။ 

၅။ သောက်ဆံို်း  တင််းအြ က်အလက်မ ော်းနှင ် ကျွန်ိုပ်တ ိုို့၏ က ိုယ်သ ်း တင််းအြ က်အလက် မ ော်းက ို 

   ှ  ေ်အတွက် www.prudential.com.mm တွင် ဝင်သ ောက် သလ လောန ိုင်ပါ ည်။ 

http://www.prudential.com.mm/
http://www.prudential.com.mm/

