ரிமைத் துறப்பு: இப்பதிப்பு மூல ஆங்கிலப் பதிப்பின் மைரழிமபயர்ப்பரகும். இது தகவல் தரும்
ந ரக்கத்திற்கரக ைட்டுநையன்றி இதுநவ பரலிசி ஒப்பந்தைரகக் கருதப்படுவதற்கரக அல்ல. இதில்
ஏநதனும்

தவறுகள்

மைரழிமபயர்ப்புக்கரக

கரணப்பட்டரல்,

மூல

ஆங்கிலப்

பதிப்நப

ிமலமபறும்.

துல்லிய

ியரயைரன முயற்சிகள் நைற்மகரள்ளப்பட்டரலும், சில பகுதிகளில் பிமழகள்

இருக்கலரம். இந்த மைரழிமபயர்ப்மப சரர்ந்திருப்பவர், அவரது மசரந்தப்மபரறுப்பில் இமத ஏற்றுக்
மகரள்கின்றரர். இந்த மைரழிமபயர்ப்பில் உள்ள ஏநதனும் பிமழ, தவறவிடல் அல்லது மதளிவின்மை
ைற்றும் மைரழிமபயர்ப்மபச் சரர்ந்திருப்பதரல் எழும் ட்டங்களுக்கு இன்கம் மபரறுப்நபற்கரது.

தனி பர் தரவுப் பரதுகரப்பு அறிக்மக
இந்தக் கரப்பீட்டுத் திட்டத்மத விரும்பித் நதர்வு மசய்வதன் மூலம், இன்கம் ிறுவன அந்தரங்கப்
பரதுகரப்புக் மகரள்மகயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள முமறயில் ைற்றும் அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள
ந ரக்கங்களுக்கரக, இன்கம் ிறுவனம், அவர்களது மூன்றரம் தரப்பு வழங்குனர்கள் ைற்றும்
இன்கம் ிறுவன அந்தரங்கப் பரதுகரப்புக் மகரள்மகயில் (www.income.com.sg/privacy-policy)
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிற தரப்புகள் ஆகிநயரமர, இக்கரப்பீட்டுக் மகரள்மக விண்ணப்பமதச்
மசயல்முமறப்படுத்த ைற்றும்
ிர்வகிக்க அல்லது ைரற்றமலச் மசய்ய, உங்களுக்கு
ிதியரநலரசமன வழங்க ைற்றும்/அல்லது வர்த்தகப் மபரருட்கள் அல்லது நசமவகமளப்
பரிந்துமரக்க, இன்கம் ிறுவனத்துடன் உள்ள உங்களது பரலிசிகள் ைற்றும் வரடிக்மகயரளர்
உறமவ ிர்வகிக்க ீங்கள் ந ரடியரக வழங்கிய ைற்றும்/அல்லது Singtel மூலம் மபறப்பட்ட
உங்களது தனி பர் தரவுகமளச் நசகரிக்கவும், பயன்படுத்தவும் ைற்றும் மவளிப்படுத்தவும்
தரங்கள் ஒப்புதல் வழங்குகிறீர்கள்.
இன்கம் ிறுவனத்துடன் உள்ள தங்களது ஒப்புதமல விலக்கிக் மகரள்ளுதல் ைற்றும் அறிவித்தல்
மசய்யப்படரதவமரயில்,
இங்கு
தரங்கள்
வழங்கும்
ஒப்புதல்
கூடுதலரக
வழங்கப்படுவநதயன்றி, நைற்கூறப்பட்ட ந ரக்கங்களுக்கரக முன்பு வழங்கிய ஒப்புதமல புறம்
தள்ளுவதன்று.
தங்களது தனி பர் தரவுகமள அணுக ைற்றும் திருத்தம் மசய்ய ைற்றும் ஒப்புதமல விலக்கிக்
மகரள்வது உட்பட, கூடுதல் தகவல்களுக்குத் தயவுமசய்து இன்கம் ிறுவன அந்தரங்கப்
பரதுகரப்புக் மகரள்மகமயப் பரர்மவயிடவும்.
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Singtel Prepaid Mobile Data Top-up Free Cover மபரருளின் சுருக்கஉமர
பிரிைியம்கள்
இப்பரலிசியின் பிரிைியம்கள் Singtel Mobile Singapore Pte Ltd (‘பரலிசிதரரர்)
மசலுத்தப்படுகிறது நைலும் NTUC இன்கம் இன்சூரன்ஸ் நகர-ஆபநரட்டிவ் லிைிடட் (‘இன்கம்)
ிறுவனம் பரலிசிதரரரரல் ியைனம் மபற்ற நதர்ந்மதடுக்கப்பட்ட வரடிக்மகயரளர்களுக்கு
(‘கரப்பீட்மடப் மபற்ற பர்’) இக்குழு பரலிசியின் பலன்கமள வழங்குகிறது.
மபரருமளப்பற்றிய தகவல்கள்
பரலிசி கரலத்துக்குள்
ிகழும் குறிப்பிட்ட
ிகழ்வுகளுக்குக் கரப்பீடு மபற்றவருக்கு 30
ரட்களுக்குக் கரப்பீட்டுப் பரதுகரப்பு வழங்கும் விபத்து ைற்றும் உடல் லப் பரலிசி ஆகும்.
இதன் பரதுகரப்பின் கீழ் சில பலன்கமளப் மபற இக்குறிப்பிட்ட ிகழ்வுகள் விபத்துகளரல்
ஏற்பட்டமவயரக ைட்டுநை இருக்கநவண்டுநை அன்றி உடல் லக் குமறவு கரரணைரக ஏற்பட்டு
இருக்கக் கூடரது.
கரப்பீட்டுத் மதரமகமய கீழுள்ள அட்டவமணயில் வமரயறுத்துள்ளபடி, ஷரத்துகள்,
ிபந்தமனகள், விலக்குகள் ைற்றும் அதிகப்பட்சப் பலன் வரம்புகள் ஆகியவற்மறப் மபரறுத்து
இன்கம் ிறுவனம் வழங்கும்.
இப் பரலிசி மைடிநேவ்-அங்கீகரரம் மபற்ற பரலிசி அல்ல.
கரப்பீட்டு அட்டவமண1

பலன்
பிரிவு 1
பிரிவு 2
பிரிவு 3

பிரிவு 4

விபத்தில் ைரணம்
ிரந்தர ஊனம்
ஒரு விபத்தின் கரரணைரக 4 ரட்கள் அல்லது அதற்கு
அதிகைரக ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்
பட்டதற்குப் பின்னர் தினசரி ைருத்துவைமன
வருைரனம் ( ரமளரன்றுக்கு 60 ரட்கள் வமர ஒரு
ிகழ்வுக்கு)
ஒரு விபத்து அல்லது ந ரயின் கரரணைரக 4 ரட்கள்
அல்லது அதற்கு அதிகைரக ைருத்துவைமனயில்
அனுைதிக்கப் பட்டதற்குப் பின்னர் மபறும் மகட்மவல்
பலன் ( ஒரு ிகழ்வுக்கு)

அதிகப்பட்ச பலன்
(S$) கரப்பீடு மபற்ற
ஒருவருக்கு
$5,000
$5,000

$20

$50 + 1GB Singtel
நடட்டர பூஸ்டர்
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பிரிவு 5

ஒரு விபத்து அல்லது ந ரயின் கரரணைரக 4 ரட்கள்
அல்லது அதற்கு அதிகைரக ைருத்துவைமனயில்
$200
அனுைதிக்கப் பட்டதற்குப் பின்னர் நவமலமய
இழத்தல்
1
குறிப்பு: தயவுமசய்து பரலிசி கரப்பீட்டு விவரங்களில் பரலிசி ிபந்தமனகமளப் பரர்க்கவும்.
மபரருளின் முக்கிய சரரரம்சங்கள்
பின்வருவன இத்திட்டத்தின் பரலிசி ஒப்பந்தத்தில் கரணப்படும் முக்கிய சரரரம்சங்கள் ஆகும்.
இது ஒரு சுருக்கஉமர ைட்டுநை, அசல் ஷரத்துகள் ைற்றும் ிபந்தமனகமளப் பரர்க்கும்படி
கரப்பீடு மபற்றவருக்கு ஆநலரசமன வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் விளக்கம் நதமவப்பட்டரல்,
கரப்பீடு மபற்றவர் தகுந்த ஆநலரசகரிடம் ஆநலரசமன மபறநவண்டும்.
1. தகுதிஅம்சங்கள்
இப்பரலிசியின் கரப்பீடு இந்த ிமலகளில் கரப்பீடு மபற்றவருக்குக் கிமடக்கும்:
ீங்கள் சிங்கப்பூர் குடிைகன், சிங்கப்பூரில் ிரந்தரைரக வசிப்பவரரக; அல்லது
சிங்கப்பூரில் மசல்லுபடியரக இருக்கும் நவமலவரய்ப்புக் கடப்பிதழ், பணி அனுைதி,
ீண்டகரலத் தங்குதல் கடப்பிதழ் அல்லது ைரணவர் கடப்பிதழ் நபரன்ற
ஆவணங்கமள மவத்துள்ளவரரக இருந்தரல்;
- கரப்பீடு மபற்ற பர் 16 முதல் 85 வயதுமடயவர் என்றரல்;
- கரப்பீடு மபற்றவரின் கரப்பீட்டு விண்ணப்பத்மத இன்கம் ைற்றும் பரலிசிதரரர்
முமறயரக அங்கீகரித்திருந்தரல்; ைற்றும்
- இத்திட்டத்தின் கீழ் கரப்பீடு மபற்றவருக்கரக, பரலிசிதரரர் பிரிைியத்மத முழுமையரகச்
மசலுத்தியிருந்தரல்.
2. இரத்துப் பிரிவு
a அஞ்சல் முகவரி, ைின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது மதரடர்மபண் மூலைரக 7 ரட்கள் கரல
அறிவிப்பு மகரடுத்து இன்கம் ிறுவனம் இத்திட்டத்தின் கீழ் கரப்பீடு மபற்றவரின்
கரப்பீட்டுப் பரதுகரப்மப இரத்துச் மசய்ய முடியும். மகமுமறயரக, அஞ்சல்,
மதரமல கல் அல்லது ைின்னஞ்சல் மூலம் இரத்து அறிவிப்பு மகரடுக்கப்படும்நபரது,
அநத ரளில் அமதப் மபற்றுக்மகரண்டதரகக் கருதப்படும். சந்நதகம் தீர, கரப்பீடு
மபற்றவருக்கு இரத்து பற்றி அறிவிக்க இன்கம் ிறுவனத்துக்கு எந்தவிதக் கடப்பரடும்
கிமடயரது.

b இத்திட்டத்தின்

கீழ் கரப்பீடு மபற்றவரின் கரப்பீட்டுப் பரதுகரப்மப இன்கம்
ிறுவனத்துக்கு பரலிசிதரரர் எழுத்துப்பூர்வைரகத் மதரிவித்து இரத்துச் மசய்ய முடியும்.
பரலிசிதரரரிடைிருந்து இன்கம் ிறுவனத்துக்குக் கிமடத்த இரத்து அறிவிப்மபப்
மபரறுத்து கரப்பீடு இரத்தரகும் நததி முடிவரகும்.

c

இத்திட்டத்தின் கீழ் கரப்பீடு மபற்றவநர கரப்பீட்டுப் பரதுகரப்மப இன்கம்
ிறுவனத்துக்கு எழுத்துப்பூர்வைரகத் மதரிவித்து இரத்துச் மசய்ய முடியும். கரப்பீடு
மபற்றவரிடைிருந்து இன்கம்
ிறுவனத்துக்குக்
கிமடத்த இரத்து அறிவிப்மபப்
மபரறுத்து கரப்பீடு இரத்தரகும் நததி முடிவரகும்.

d குமறந்தபட்சம் 3 ைரதங்கள் கரல எழுத்துப்பூர்வ இரத்து அறிவிப்பு மகரடுத்து இன்கம்
அல்லது பரலிசிதரரர்

பரலிசிமய இரத்துச் மசய்ய முடியும். கரப்பீடு மபற்றவரின்
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கரப்பீட்டுக் கரலம் முடியும் முன்நப இரத்து நததி வந்துவிட்டரல், அவர்களின் கரப்பீடு
கரலரவதி நததியன்று முடிவமடந்து விடும்.
3. புதுப்பித்தல் ிபந்தமன
இது ஒரு குறுகிய கரல விபத்து ைற்றும் உடல் ல பரலிசி நைலும் இமதப் புதுப்பிக்க
நவண்டிய நதமவ இன்கம் ிறுவனத்துக்கு இல்மல. இமத இரத்துச் மசய்ய இன்கம்
ிறுவனம் பரலிசிதரரருக்கு ஏழு ரட்கள் கரல எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்புக் மகரடுத்து இரத்து
மசய்யலரம்.
கரப்பீடுப் மபற்றவரின் கரப்பீட்டுக்குப் புதுப்பித்தல் கிமடயரது. கரப்பீடு மபற்றவர்
புதுப்பிக்க விரும்பினரல் தகுதி ிமலகளுக்குட்பட்டு அவர் ைீண்டும் கரப்பீடு மபற
விண்ணப்பிக்கலரம்.
4. ைரற்றங்கள்
பரலிசிதரரரின் ஒப்புதலுடன் இன்கம் பரலிசியில் ைரற்றங்கமளச் மசய்யலரம். கரப்பீடு
மபற்றவரின் கரப்பீட்டுக்கரலம் முடியும் முன்பு பரலிசியில் ைரற்றங்கள் மசய்யப்பட்டரல்
அது டப்பில் உள்ள கரப்பீட்மடப் பரதிக்கரது.
5. நகரரல்களின் ிபந்தமனகள்
a இப்பரலிசியின் கீழ் ஏநதனும் ிகழ்வுக்குக் நகரரல்கமள எழுப்ப, பரலிசிதரரர் அமத
இயன்றவமரயில் விமரவரக 30 ரட்களுக்குள் இன்கம் ிறுவனத்துக்குத் மதரிவிக்க
நவண்டும். நகரரமல ைறுக்கும் உரிமை இன்கம் ிறுவனத்துக்கு உண்டு ைற்றும் ிகழ்வு
டந்த 30 ரட்களுக்குப் பின்னர் கரப்பீடு மபற்றவர் அமதத் மதரிவித்தரல், எந்தக்
நகரரமலயும் மசலுத்தும் மபரறுப்பு இன்கம் ிறுவனத்துக்கு இல்மல.
b கரப்பீடு மபற்றவர்:
i) நைரசடி மசய்யக் கூடரது;
ii) மதரிந்நத தவறரன நகரரமளச் மசய்யக் கூடரது அல்லது நைரசடியரகக் நகரரமல
ைிமகப்படுத்தக் கூடரது;
iii) தவறரன நகரரல் என்று மதரிந்நத நகரரமல ஆதரித்து ஏநதனும் வரக்குமூலம் தரக்
கூடரது;
iv) நைரசடியரனது என்று மதரிந்நத ஒரு நைரசடிமசய்த அல்லது தவறரன ஆவணத்மத
இன்கம் ிறுவனத்துக்கு அனுப்பக் கூடரது; அல்லது
v) கரப்பீடு மபற்றவர் நவண்டுமைன்நற அல்லது அறிந்நத ஏற்படுத்திய நசதம் அல்லது
ட்டத்துக்கு ஈடு நகரரல் மசய்யக் கூடரது.

c

நகரரல்களுக்கு இன்கம் ிறுவனம் சிங்கப்பூர் மசலரவணியில் பணம் வழங்கும்.

d நகரரல்கமள இன்கம் ிறுவனம் ைதிப்பீடு மசய்யுமுன்னர், கரப்பீடு மபற்றவர் அல்லது
அவரது சட்டப்பூர்வப் பிரதி ிதி, அமனத்து தகவல்கள், அறிக்மககள், அசல்
இன்வரய்சுகள்
ைற்றும்
இரசீதுகள்,
சரட்சிகள்,
ைருத்துவச்
சரன்றிதழ்கள்,
நதமவப்பட்டரல் சத்தியப் பிரைரணம் மூலம் உறுதிப்படுத்திய (அந் ிய மைரழியிலுள்ள
ஆவணங்களின் ஆங்கில மைரழிமபயர்ப்புகள் நபரன்றமவ) ஆவணங்கமளச்
சைர்ப்பிக்க நவண்டும்.
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நைலும் தகவல்களுக்கு, இன்கம் ிறுவனத்மதத் மதரடர்பு மகரள்ள பின்வரும் நசனல்கமள
ரடலரம்:
(i) www.income.com.sg/st_claim
(ii) pcc@income.com.sg
(iii) 6788 6616
6. விலக்குகள்
இத்திட்டத்தின் கீழ் சில ிமலமைகளில் இன்கம் எந்தப் பலன்கமளயும் வழங்கரது. இமவ
பரலிசி ிபந்தமனகளில் விலக்குகள் எனக் கரட்டப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் சிலவற்மற,
ஆனரல் அவற்நறரடு ைட்டும் முடியரத விலக்குகமள பின்வரும் பட்டியல் உள்ளடக்குகிறது.
பரலிசி
ிபந்தமனகளில் கூறப்பட்டுள்ள விலக்குகளின் முழுப் பட்டியமல
ீங்கள்
www.income.com.sg/sta வமலத்தளப் பக்கக்தில் படித்துப் பரர்த்துக் மகரள்ளலரம்.
இத்திட்டத்தில் பின்வரும் ிலமைகளில் ந ரடியரக அல்லது ைமறமுகைரக ஏற்பட்ட
நசதங்கள் அல்லது ட்டங்களுக்கு எழும் நகரரல்கள் ஏற்றுக் மகரள்ளப்பட ைரட்டரது.
a
b

c
d
e
f

g
h
i
j

அறிந்நத ிகழ்ந்த ிகழ்வு.
கரப்பீடு மபற்றவர் நவண்டுமைன்நற தரநை கரயம் ஏற்படுத்திக் மகரள்ளுதல், புத்தி
சுவரதீனத்துடன் அல்லது புத்தி சுவரதீனம் இல்லரைல் தற்மகரமல மசய்து மகரள்ளுதல்
அல்லது தற்மகரமல முயற்சி, கரப்பீடு மபற்றவரின் குற்றச் மசயற்பரடு, நகரபம்
மகரண்டு தரக்குதல், தம்மைத்தரநை ஆபத்தில் ைரட்டிக் மகரள்ளுதல் (பிற ைனிதரின்
உயிமரக் கரப்பரற்றும் முயற்சி தவிர).
ைது அல்லது நபரமத ைருந்துகளின் பரதிப்பு.
கர்ப்பம், குழந்மதப்நபறு, கருக்கமலப்பு, கருச்சிமதவு, அல்லது இது நபரன்ற
ிலமைகளில் ஏற்படும் ைரணம்.
ைன லப் பிரச்சிமனகள் அல்லது புத்தி சுவரதீனம் இழத்தல்.
பரலியல் மதரற்று ந ரய்கள், ஹியூைன் இம்முநனர மடபிஷியன்சி மவரஸ் (HIV)
அல்லது பிற HIV மதரற்றுகள் AIDS உள்பட, அல்லது எவ்வமகயிலும் இந்த மவரசின்
மூலம் ஏற்பட்ட சடுதிைரற்ற வமககள் அல்லது ைரறிகளின் மதரற்றுகள்.
திட்டத்தின் மதரடக்கத் நததிக்கு முன்நப உள்ள ைருத்துவ ிலமைகள் அல்லது
உடலியல் பிரச்சிமனகள்.
ஒரு பயணியரக பயணிகள் விைரனம் அல்லது உரிைம் மபற்ற, பயணிகள் பயணிக்கும்
விைரனம் தவிர, கரப்பீடு மபற்றவர் நைற்மகரள்ளும் பறத்தல் அல்லது வரன் சரகசங்கள்.
கரப்பீடு மபற்றவர் பங்நகற்கும் நவகப்பந்தயப் நபரட்டி அல்லது நரசிங் (தடகள ஓட்டம்
தவிர)
அபரயைரன மசயல்கள் அல்லது சரகச விமளயரட்டுகளில் உள்ளடங்கும் குமகப்
பயணம், இடர்பரமதப் பயணம்,
மசங்குத்துப் பரமற ஏற்றம் (மசயற்மகயரக
உருவரக்கப்பட்டமவ தவிர) அல்லது கயிறுகள் கட்டி ஏறும் ைமல ஏற்றம், ீரடி
சுவரசக்கருவியுடன் மசய்யும்
ீர் மூழ்கி மசயற்பரடுகள், ஸ்மக மடவிங் ைமல
முகட்டிலிருந்து குதித்தல், பங்கி ஜம்பிங், BASE (கட்டிடம், சைிக்மகக் நகரபுரம், ஸ்பரன்,
ிலம்) ஜம்பிங், பரரரகிமளடிங், ஹரங்கிமளடிங், பரரரசூட்டிங், திநயரட்ட ரரஃப்டிங்,
டிரரகன் நபரட் சவரரி, நவட்மடயரடுதல், குதிமரச் சவரரி, நபரநலர, நஷர ஜம்பிங்,
ைமலயில் மபக் சவரரி- இன்கம் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியது தவிர, உரிைம்
மபற்ற வழிகரட்டி அல்லது பயிற்சியரளரின் நைற்பரர்மவயில் தவிர விமளயரடப்படும்
பிற மபரழுதுநபரக்கு விமளயரட்டுகள்: சிங்கப்பூருக்கு மவளியில் பங்நகற்கும்
மவப்பவரயு பலூன் பயணம், பனிச்சறுக்கு அல்லது குளிர்கரல விமளயரட்டுகள்,
மஹக்கிங் அல்லது டிமரக்கிங்.
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பயங்கரவரதம், நபரர், புரட்சி அல்லது அமதப்நபரன்ற ிகழ்வுகளின் விமளவுகள்.
அணுஉமல எரிமபரருள், தளவரடப்மபரருட்கள் அல்லது கழிவுகள் ஆகியவற்றின்
கதிரியக்கம் அல்லது நசதங்கள்.
m இத்திட்டத்தின் கரப்பீட்மடப் மபற்றவர் கரயங்களிலிருந்து பரதுகரக்கும் அல்லது
நகரரல்கமளக் குமறக்கும் மபரருத்தைரன பரதுகரப்பு டவடிக்மககமள நைற்மகரள்ளத்
தவறுதல்.
n கரப்பீடு மபற்றவர் ஏநதனும் கடற்பமட, இரரணுவ, விைரனப்பமடச் நசமவகளில்
பங்நகற்றல் அல்லது சிவில் அல்லது இரரணுவ
அதிகரரிகளரல் திட்டைிடப்பட்ட
பயிற்சிகள் அல்லது தரக்குதல்
மசயற்பரடுகளில் பங்நகற்றல்.
k
l

உரிமைத் துறப்பு
ீங்கள் எம்ைிடைிருந்து உங்களது உடல் லக் கரப்பீட்டு வழிகரட்டியின் கமலப்
மபற்றுக்மகரள்ளலரம் அல்லது www.income.com.sg வமலத்தளப் பக்கத்திலிருந்து
பதிவிறக்கிக் மகரள்ளலரம்.
இப்மபரருள் சுருக்கஉமர கரப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின் பகுதியல்ல. இது இத்திட்டப் மபரருளின்
அம்சங்கமள சுருக்கைரக விளக்கும் உமர ைட்ட்டுநை; இது முழு ஒப்பந்தத்மதயும் விளக்கும்
ஆவணம் அல்ல. இதன் உள்ளடக்கம் இன்கம் ிறுவன கரப்பீட்டுக் கவச ிபந்தமன
ிகழ்வு மவளியீடுகளிலிருந்து ைரறுபடலரம். தயவுமசய்து, துல்லியைரன அம்சங்கள்,
ிபந்தமனகள், ைற்றும் விலக்குகமள அறிய பரலிசி ஒப்பந்தத்மதப் படித்துப் பரர்க்கவும்.
பரலிசிதரரரரலும் இன்கம்
ிறுவனத்தரலும் பரலிசி ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள்,
ிபந்தமனகள் ைற்றும் விலக்குகமள ைட்டுநை அைல்படுத்த முடியும்.
டப்பில் உள்ள விபத்து ைற்றும் உடல் ல திட்டத்மதக் மகவிட்டுப் புதிய திட்டத்மத
பதிலிடுதல் ியரயத்துக்குப் புறம்பரனது. முன்கூட்டிநய திட்டத்மத முடித்தல் ைற்றும் புதிய
திட்டத்மதப் பதிலிடுதல், அபரரதம் அல்லது பலன்கமளக் குமறப்பமத விமளவிக்கும்.
இத்திட்டம் சிங்கப்பூர் மடபரசிட் இன்சூரன்ஸ் கரர்பநரஷன் (SDIC)
ிறுவனத்தரல்
ிர்வகிக்கப்படும் பரலிசி உரிமையரளர் திட்டத்தின் கீழ் பரதுகரப்புப் மபற்றுள்ளது. கரப்பீடு
தரனரகநவ மசயல்படும், ீங்கள் ஏதும் மசய்ய நவண்டியதில்மல. கரப்பீட்டின் பலன்களின்
வமககள் ைற்றும் கரப்பீட்டின் வரம்புகள் ஆகியவற்மறப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்கமளத்
மதரிந்துமகரள்ள, இன்கம் ிறுவனத்மதத் மதரடர்புமகரள்ள அல்லது GIA/LIA அல்லது SDIC
வமலத்தளங்கமளப்
பரர்மவயிட தயவுமசய்து (www.gia.org.sg or www.lia.org.sg or
www.sdic.org.sg) வமலத்தளங்கமளப் பரர்க்கவும்.
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