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ரிமைத் துறப்பு: இப்பதிப்பு மூல ஆங்கிலப் பதிப்பின் மமொழிமபயரப்்பொகும். இது 

தகவல் தரும் நநொக்கத்திற்கொக மடட்ுநமயன்றி இதுநவ பொலிசி ஒப்பந்தமொகக் 

கருதப்படுவதற்கொக அல்ல. இதில் ஏநதனும் தவறுகள் கொணப்பட்டொல், மூல 

ஆங்கிலப் பதிப்நப நிலலமபறும். துல்லிய மமொழிமபயரப்்புக்கொக  நியொயமொன 

முயற்சிகள் நமற்மகொள்ளப்பட்டொலும், சில பகுதிகளில் பிலைகள் இருக்கலொம். 

இந்த மமொழிமபயரப்்லப சொரந்்திருப்பவர,் அவரது மசொந்தப்மபொறுப்பில் இலத 

ஏற்றுக் மகொள்கின்றொர.் இந்த மமொழிமபயரப்்பில் உள்ள ஏநதனும் பிலை, தவறவிடல் 

அல்லது மதளிவின்லம மற்றும் மமொழிமபயரப்்லபச ் சொரந்்திருப்பதொல் எழும் 

நட்டங்களுக்கு இன்கம் மபொறுப்நபற்கொது. 

30-day Protect Data plan Free Cover 

பொலிசி நிபந்தலனகள்  

 
 

இந்த ஆவணம்  NTUC Income Insurance Co-operative Ltd (‘நாை்’) பொலிசி கொப்பீடு மபற்றவருக்கு 

வைங்கும் பலன்களுக்கொக Singtel Mobile Singapore Pte Ltd’s (‘பாலிசிதாரர்’) நதரவ்ு 

மசய்யப்பட்ட வொடிக்லகயொளருக்கொக (‘நீங்கள்‘) ஏற்கும் குழுக் கொப்பீடட்ு ஆவணத்தின் 

நிபந்தலனகலள வலரயறுக்கிறது. 
  

பாலிசிதாரர் பொலிசிக்கொக எைக்குச ்மசலுத்தும் பிரிமியம் மதொலக சம்பந்தமொக, 

பாலிசிதாரர் இக்குழு கொப்பீடட்ுப் பாலிசியின் கீை் ஒப்புக்மகொள்ளும் பலன்கள்: 
 

- பாலிசிதாரரால் நியமனம் மபற்ற நதரவ்ு மசய்யப்பட்டவருக்கொக (நீங்கள்) 

இலவசமொக வைங்கப்படுகிறது; 

- பாலிசிதாரர் மற்றும் எை்ைால் இலணந்து எடுக்கப்படும் முடிலவத் மதொடரந்்து 

மதொலக வசூலிக்கப்படலொம். மற்றும் 

- கீநை அசச்ிடப்பட்டவொறு எமது கொப்பீடட்ுக் கவச நிபந்தலனகளின் அடிப்பலடயில் 

வைங்கப்படுகிறது.  
 

நீங்கள்  எை்மிடை் இப்பாலிசியில் வலரயறுக்கப் படட்ுள்ளபடி, மபொருந்தும் 

ஷரத்துக்கள், நிபந்தலனகள் மற்றும் விலக்குகள் ஆகியவற்றுக்குட்படட்ு நகொரல்கலளச ்

சமரப்்பிக்கலொம். உங்களுக்கு அல்லது உங்களது சட்டப்பூரவ்ப் பிரதிநிதிக்கு நாை் 

கொப்பீடட்ுத் மதொலகலயச ்மசலுத்துநவொம்.   
 

விண்ணப்பிக்கும்நபொது லகப்நபசியில் வொய்மமொழியொக அல்லது மதொலலநகல், 

மின்னஞ்சல் அல்லது இலணயத்தளம் மூலம் அனுப்புதல் உட்பட நீங்கள் அல்லது 

பாலிசிதாரர் உங்களது சொரப்ில் வைங்கிய ஏநதனும் வொக்குமூலம், தகவல் அல்லது 

உறுதிமமொழிதல் இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பலடயொக அலமயும்.   
 

சசரக்்மகமை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் ஏற்றுக்மகொண்ட எண்டொரஸ்்மமண்டுகள் 

ஆகியலவ இப் பாலிசியின் பகுதிகள் ஆகிவிடும். 

 

பொலிசி  
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இப் பாலிசியில் காப்பீட்டுக் காலத்தின்சபாது நிகழும் குறிப்பிட்ட நிகை்வுகளின்நபொது 

ஏற்படும் நிதிநிலலமகளுக்கு உங்களுக்கு இப் பாலிசி கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்லப 

வைங்குகிறது. 
   

நைது பணம்மசலுத்துதல் மற்றும் மதொலக, இப் பாலிசியின் ஷரத்துகள், நிபந்தலனகள் 

மற்றும் விலக்குகள் ஆகியவற்றுக்குட்பட்டலவ ஆகும்; அதிகப்படச் பலன் இக் காப்பீட்டு 

அட்டவமையில்  வலரயறுக்கப் படட்ுள்ளபடி வரம்பிடப் படட்ுள்ளது. 

 

காப்பீடட்ு அட்டவமை 

பலன் 

அதிகப்பட்சப் 

பலன் (S$) 

கொப்பீடுமபற்ற 

ஒருவருக்கு 

பிரிவு 1 விபத்தில் மரணம் $5,000 

பிரிவு 2 நிரந்தர ஊனை் $5,000 

பிரிவு 3 ஒரு விபத்தின் கொரணமொக 4 நொட்கள் அல்லது அதற்கு 

அதிகமொக ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர ்  தினசரி 

மருத்துவமலன வருமொனம் (நொமளொன்றுக்கு 60 

நொடக்ள் வலர ஒரு நிகை்வுக்கு) 

$20 

பிரிவு 4 ஒரு விபத்து அல்லது சநாயின் கொரணமொக 4 நொடக்ள் 

அல்லது அதற்கு அதிகமொக ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர ் மபறும் மகடம்வல் 

பலன் (ஒரு நிகை்வுக்கு 

$50 + 1GB Singtel 

நடட்டொ பூஸ்டர ் 

பிரிவு 5 ஒரு விபத்து அல்லது சநாயின் கொரணமொக 4 நொடக்ள் 

அல்லது அதற்கு அதிகமொக ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்பட்டதற்குப் பின்னர ் நவலலலய 

இைத்தல் பிரிவு 5 - ஒரு விபத்து அல்லது சநாயின் 

காரைைாக 4 நாட்கள் அல்லது அதற்கு அதிகைாக 

ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப் பட்டதற்குப் பின்னர ்

சவமலமை இழத்தல் 

$3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உங்கள் பொலிசி 

கவசமளிப்பது 
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இப் பாலிசியின் கீை் பொதுகொப்பளிக்கப்பட நீங்கள்:  

 

- நீங்கள் சிங்கப்பூர ்குடிமகன், சிங்கப்பூரில் நிரந்தரமொக வசிப்பவரொக; அல்லது 

சிங்கப்பூரில் மசல்லுபடியொக இருக்கும்  நவலலவொய்ப்புக் கடப்பிதை், பணி அனுமதி, 

நீண்டகொலத ்தங்குதல் கடப்பிதை் அல்லது மொணவர ்கடப்பிதை் நபொன்ற 

ஆவணங்கலள லவத்துள்ளவரொக இருந்தொல்; 

- நீங்கள் 16 முதல் 85 வைதுமடைவர் என்றொல்; 

- உங்களது கொப்பீடட்ு பாலிசி விண்ணப்பத்லத இன்கம் மற்றும் பாலிசிதாரர் 

முலறயொக அங்கீகரித்திருந்தொல்; மற்றும் 

- இத்திட்டத்தின் கீை் உங்களுக்காகப், பாலிசிதாரர் பாலிசியின் பிரிமியத்லத 

முழுலமயொகச ்மசலுத்தியிருந்தொல் 
 

 
 

பைங்கரவாத சசைல்கள் எனப்படுவது, ஒருவர ் அல்லது ஒரு குழு (இவற்றில் வலிலம 

அல்லது வன்முலறலயப் பயன்படுத்துவது அல்லது அசச்ுறுத்துவது உள்ளடங்கும்) 

அரசியல், மதவொத, சித்தொந்தரீதியொக அல்லது அதுநபொன்ற நநொக்கங்களுக்கொக அரலச 

அல்லது மக்கலள அல்லது மக்கடம்தொலகயின் ஒரு பகுதியினலர வலுவந்தமொகப் 

பயங்மகொள்ள லவக்கும் அசச்ுறுத்துதலொக வலரயறுக்கப் படுகிறது.  
 

மகொள்லளயடித்தல் அல்லது குற்றச ் மசயல்கள் எனப்படுபலவ, முக்கியமொக தனிநபர ்

பலன்மபற மசய்யப்படும் மசயல்கள் ஆகும், தனிநபர ் உறவுகள் பைங்கரவாதச ்

சசைல்களில் கருதப்படொது. நமலும் அரசினொல் பைங்கரவாதச ் சசைல்களாக 

வலரயறுக்கப் பட்டவற்லறயும் உள்ளடக்கும். அணுசக்தி ஆயுதங்கள், நவதியியல் 

மற்றும், உயிரியல் மபொருடக்லள அல்லது ஆயதங்கலளப் பயன்படுத்தி வலுவந்தம் 

அல்லது வன்முலறச ் மசயல்கலள மசய்வதும் பைங்கரவாதச ் சசைல்களாகக் 

கருதப்படும்.  
  

விபத்து அல்லது விபத்தாக என்பதன் மபொருள், தீடீமரன, எதிரப்ொரொத விதமொக மற்றும் 

மவளியிலிருந்து காப்பீட்டுக் காலத்தில் நிகழும் ஒரு மசயநல காைத்துக்குக் 

கொரணமொக அலமவதொகும். 
 

வைது என்பது காப்பீட்டுக் காலை் மதொடங்கும் நததியில் உங்களது நடப்பு வைது ஆகும் 
 

எை்டாரஸ்்சைை்ட் என்பது இப் பாலிசி அல்லது பாலிசியின் கொப்பீடு பற்றிய ஓர ்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட  திருத்தம் ஆகும் 
 
 
 
 
 

தகுதிநிலல 

வலரயலறகள் 



  Page 4 of 19 

சசரக்்மகமை உறுதிப்படுத்துதல் என்பது, உங்களது பதிவு மசய்யப்பட்ட மமொலபல் 

எண்ணுக்கு ஒரு SMS மூலம் இப் பாலிசி பிற விஷயங்களொகிய காப்பீட்டுக் காலை் மற்றும் 

அதன் சதாடக்கத் சததி ஆகியவற்லறப் பட்டியலிடட்ு உங்கலளக் கொப்பீடட்ுப் 

பொதுகொப்புக்குள் மகொண்டு வந்தலத மதரிவிப்பதொகும்.   
 

குடுை்ப உறுப்பினர் என்பதன் மபொருள், உங்களது கணவர ் அல்லது மலனவி, 

குைந்லதகள், மபற்நறொர,் உடன் பிறந்தவரக்ள், துலணவரின் மபற்நறொர,் லமத்துனர,் 

லமத்துனி, பொட்டன்-பொட்டி, துலணவரின் பொட்டன்-பொட்டி, மருமகன்கள், மருமகள்கள் 

அல்லது நபரக்குைந்லதகள் ஆவொரக்ள்.  
 

தாை் நாடு என்பது உங்களது குடியுரிலம நொடு ஆகும். 
 

ைருத்துவைமன எனப்படுவது, நதசிய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளின் கீை் 

இயங்கும் அரசுப் பதிவுமபற்ற அலமப்பொகக் கொயமுற்றவரக்லளப் படுக்லகயில் 

அனுமதித்துச ்சிகிசல்சயளிக்கும் அலமப்பு ஆகும் மற்றும் அலவ: 
 

- முலறயொன நநொய்கண்டறியும் வசதிகள், சிகிசல்சகள் மற்றும் மபரிய அறுலவச ்

சிகிசல்சகலள நமற்மகொள்ளும் வசதிகலளக் மகொண்டிருத்தல்;  

- 24 மணிநநரமும் பதிவு மபற்ற மசவிலியர ்மூலம் பரொமரிப்பு வைங்குதல்; 

- ஒரு அல்லது அதற்கு நமற்பட்ட ைருத்துவரக்ளின் கண்கொணிப்பில் 

சிகிசல்சயளித்தல்; மற்றும்  

- அது முக்கியமொக ஒரு கிளினிக்கொக, மது அல்லது நபொலத அடிலமகளின் பொதுகொப்பு 

இல்லமொக, முதிநயொர ் பரொமரிப்பு அல்லது குணமலடயும் ஓய்விடமொக அல்லது அது 

நபொன்ற அலமப்பொக இல்லொமல் இருத்தல்.    
 

ைருத்துவைமனயில் இருத்தல் அல்லது ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப்படுதல் 

என்பதன் மபொருளொவது, ஒரு ைருத்துவைமனயில் குலறந்தது 24 மணிநநரத்துக்குக் 

குலறயொமல் தங்கியிருந்து, ஒரு ைருத்துவரால் முலறயொகச ்சிகிசல்சயளிக்கப் படுதல் 

மற்றும் நநொயொளிக்கு அலற ஒதுக்கப்படட்ு படுக்லகயில் தங்கும் மசலவு வசூலிக்கப் 

படுதல்.    
 

காைை் என்பது காப்பீட்டுக் காலத்தில் பிற கொரணங்கள் அல்லது நிலலமகளின்றி ஒரு 

விபத்தினால் மடட்ும் உங்களது உடலுக்குச ்நசதம் அல்லது ஊறு ஏற்படுதல். 
 

அறிந்த நிகை்வு என்பது, உங்களது நவலல வொய்ப்லபப் பொதிக்கும் என நீங்கள் இப் 

பாலிசியின் கொப்பீடட்ுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்நப இருக்கிற ஒரு சூைல் அல்லது 

நிகை்வு என்பலதத் மதரிந்திருத்தல்.   
 

இழப்பு என்பது உங்களது உடல் உறுப்பு மவடட்ுண்டு அல்லது அறுபடட்ு (ஈடட்ுத் மதொலக 

மதிப்பீடு அட்டவலணயில் பட்டியலிடட்ுள்ளபடி) எைது ைருத்துவரால் 

உறுதிப்படுத்தப்படட்ு, நிரந்தரைாக அல்லது முழுலமயொக இைத்தல் ஆகும். 
 

சகட்புத்திறமன இழத்தல் என்பது எைது ைருத்துவரால் உறுதிப்படுத்தப்படட்ு, 

நிரந்தரைாக அல்லது முழுலமயொகக் நகடக்ும் திறலன  இைத்தல் ஆகும். 
 

விரல்கமள இழத்தல் என்பது, நிரந்தரைாக அல்லது முழுலமயொக, லககளில் 

மணிக்கடட்ுக்கு நமற்புறம் விரல்கலள அல்லது கொல்களில் கணுக்கொலுக்குக் கீநை 

விரல்கலள இைத்தல் ஆகும். இது எைது ைருத்துவரால் உறுதிப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  
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பாரம்வமை இழத்தல் என்பது நிரந்தரைாக அல்லது முழுலமயொக, ஒரு கண்ணில் 

முழுலமயொகப் பொரக்்கும் திறலன இைத்தல் ஏற்படட்ு அறுலவ அல்லது பிற 

சிகிசல்சகளொல் பொரல்வத் திறலன மீடக் முடியொமல் இைத்தல் ஆகும். இது எைது 

ைருத்துவரால் உறுதிப்படுத்தப்பட நவண்டும்.  
 

சபசுை்திறமன இழத்தல் என்பது நிரந்தரைாக அல்லது முழுலமயொகப் நபசும் திறலன 

இைத்தல் ஏற்படட்ு, அறுலவ அல்லது பிற சிகிசல்சகளொல் நபசும் திறலன மீட்க 

முடியொமல் இைத்தலல எைது ைருத்துவரால் உறுதிப்படுத்த நவண்டும். 
 

ைருத்துவர் என்றொல் ஒரு நமற்கத்திய மருத்துவத்தில் பட்டபடிப்லப முடித்துப் பதிவு 

மபற்ற, சட்டப்படி தகுதிமபற்ற மருத்துவரொகி தமது பயிற்சியின் மற்றும் உரிமத்தின் 

வரம்புகளுக்குள் மருந்துகள் அல்லது அறுலவசச்ிகிசல்ச மூலம் சிகிசல்சயளிக்க 

சிங்கப்பூர ் மருத்துவ அங்கீகொர ஆலணயத்தின் அங்கீகொரம் மபற்ற மருத்துவர ் ஆவொர.் 

உங்களது ைருத்துவராக, நீங்கள் அல்லது உங்களது குடுை்ப உறுப்பினர் அல்லது 

துலணவர,் வரத்்தகப் பங்கொளர,் பணிக்கமரத்்தியவர,் பணியொளர ் அல்லது 

முகலமயொளர ்ஆகிநயொர ்இருக்க முடியொது.    
 

காப்பீட்டு காலை் என்பது, இப் பாலிசியின் கீை் உங்களது சசரக்்மகமை 

உறுதிப்படுத்தல் மூலம் சதாடக்கத் சததியுடன் சதரிவிக்கப்பட்ட 30 நொடக்ள் கொலம் 

ஆகும்.  
 

நிரந்தரைாக என்பதன் மபொருள், மதொடரந்்து 12 மொதங்களொக நீடித்து அதன் 

கொலொவதிக்குப் பின்னரும் எவ்வித முன்நனற்றமும் இல்லொமல் இருத்தல் ஆகும். 
 

நிரந்தர ஊனமுற்ற அல்லது நிரந்தர ஊனை்  என்பது, பாலிசியின் பலன்கள் பிரிவு 2-இல் 

உள்ள ஈடட்ு மதிப்பீடட்ு அட்டவலணயில் பட்டியலிடட்ுள்ள உருப்படிகளில் ஒன்றொக 

இருக்க நவண்டும், மற்றும் அது விபத்தினால் மடட்ும் ஏற்பட்டிருக்க நவண்டும்:  
 

- விபத்து நடந்த நததியிலிருந்து மதொடரந்்து 12 மொதங்கள் ஊனம் நீடித்தல்; மற்றும் 

- 12 மொதங்களுக்குப் பின்னரும் நிலலமயில் முன்நனற்றமில்லல என்பலத எைது 

ைருத்துவர் உறுதிப்படுத்துவொர.்  
 

நிரந்தர முழு ஊனை் என்பது விபத்தினொல் மடட்ும் ஏற்பட்ட முழு ஊனம் ஆகும். விபத்து 

நடந்த நததியிலிருந்து மதொடரந்்து 12 மொதங்கள் ஊனம் நீடித்த நிலல இருக்கநவண்டும் 

மற்றும் 12 மொதங்களுக்குப் பின்னரும் நிலலமயில் முன்நனற்றமில்லல என்பலத எைது 

ைருத்துவர் உறுதிப்படுத்துவொர,் நமலும் இவற்றுள் ஒன்று மபொருந்த நவண்டும்:   
 

- உங்கமளச ் சம்பளம் அல்லது கூலிக்கு ஏநதனும் பணியில் ஈடுபடுவலத நிறுத்துதல் 

அல்லது உங்களது மீத வொை்நொளில் ஏநதனும் வரத்்தகம் மசய்வலதயும் கூட தடுத்தல்; 

அல்லது  

- உங்களது காைத்தின் கொரணமொக, நிரந்தரமொக உங்களது படுக்லகயில் இருக்கும் 

விலளவு , அதனொல் நீங்கள் படுக்லகயிநலநய தடுத்து லவக்கப் பட்டிருத்தல். 

- உங்களது லககள் அல்லது கொல்கலள அலசக்க முடியொதபடி உங்களுக்கு 

முழுலமயொகப் பக்கவொதப் பொதிப்பு நிலல விலளந்திருத்தல். 
 

பாலிசி என்பது ஓர ் ஆவணம், நொம் வைங்கிய திருத்தங்கள் உட்பட, நசரக்்லகலய 

உறுதிப்படுத்துதல் வைங்கப்படட்ு ஆவண என்ற எண்ணுடன் இந்த ஆவணம் 

பொலிசிதொரரொல் வைங்கப்படுகிறது.  
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பாலிசிதாரர் என்பது Singtel Mobile Singapore Pte Ltd.-ஐக் குறிக்கிறது. 
 

முன்பு-உள்ள ைருத்துவ நிலமைகள் என்பதன் மபொருளொவது, பின்வரும் நிலலகள் 

உட்பட இருக்கும் ஏநதனும் கொயங்கள் அல்லது நநொய்கள் ஆகும்; அலவயொவன:  
  

- நீங்கள் அறிந்திருப்பது அல்லது அறிந்திருக்க நவண்டியது; அதொவது காப்பீட்டுக் 

காலை் மதொடங்கும் முன்நப, இருக்கின்ற அறிகுறிகள் அடிப்பலடயில் நீங்கள் 

அறிந்துமகொண்ட நநொய்; அல்லது, 

- அதற்கொக நீங்கள் நநொய்கண்டறிதல், ஆநலொசலன, மருத்துவ சிகிசல்ச அல்லது 

பரிந்துலரக்கப்பட்ட மருந்துகள் ஆகியவற்லற காப்பீட்டுக் காலை் மதொடங்கும் முன் 

12 மொதங்களுக்குள் எடுத்துக் மகொண்டிருத்தல்; அல்லது, 

- அதற்கொக ஒரு ைருத்துவரால் பாலிசி மதொடங்கும் முன் 12 மொதங்களுக்குள் சிகிசல்ச 

அல்லது மருத்துவ ஆநலொசன மபற நவண்டுமமன்று நகடட்ுக்மகொள்ளப் பட்டிருத்தல்.  

சநாை் என்பது காப்பீட்டுக் காலத்தில் விபத்து அல்லொத கொரணத்தினொல் ஒரு உடலியல் 

பிரசச்ிலன ஏற்படட்ு அதற்கொக உங்களுக்கு ைருத்துவரின் சிகிசல்ச நதலவப்படுதல். 
 

சதாடக்கத் சததி என்பது, சசரக்்மகமை உறுதிப்படுத்துதலில் மதரிவிக்கப் 

படட்ுள்ளபடி உங்களது பொலிசியின் பொதுகொப்பு மதொடங்கும் நததி ஆகும்.   
 

காப்பீட்டு அட்டவமை என்பது இப் பாலிசி அமலில் இருக்கும்நபொது கிலடக்கும் 

பலன்கள் ஆகும், அலவ இப் பாலிசியின் ஷரத்துகள், நிபந்தலனகள் மற்றும் 

தகுதிநிலலகள் ஆகியவற்லறப் மபொறுத்தது. 
 

நாை், நைது, எைது என்ற மசொற்கள் NTUC Income Insurance Co-operative Limited. நிறுவனலதக் 

குறிப்பிடுவன ஆகும். 
 

நீங்கள், உங்களது மற்றும் உங்களுக்கு ஆகிய மசொற்கள் இப் பாலிசியின்  பலன்கலளப் 

மபற பாலிசிதாரரால் நியமனம் மபற்ற தகுதி வொய்ந்த தனி நபரக்லளக் குறிக்கும்.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Page 7 of 19 

 
 

பிரிவு 1 – விபத்தில் ைரைை் 

நாை் எப்சபாது பைை் 

சசலுத்துசவாை்  

நாை் சசலுத்துவது என்ன நாை் சசலுத்த முடிைாதது 

என்ன 

A நீங்கள் ஒரு 

விபத்மதச ் சந்தித்து 

அந்த விபத்தினால் 

மடட்ும் உங்களுக்கு 

விபத்து நடந்த 

நததியிலிருந்து  30 

நொடக்ளுக்குள் 

மரணநமற்படுதல்.  

1 நாை் காப்பீட்டு 

அட்டவமையில் 

கொட்டப்படட்ுள்ள 

அதிகப்பட்ச 

மதொலகலய 

வைங்குகிநறொம்.   . 

2 ஒநர நிகை்வுக்கொக பிரிவு 

1 அல்லது பிரிவு 2 ஆகிய 

இரண்டில் ஒன்றில் 

மடட்ுநம நகொரலலச ்

சமரப்்பிக்க முடியும், 

இரண்டிலும் சமரப்்பிக்க 

முடியொது.    
 

3 நாை் காப்பீட்டுக் 

காலத்திற்குள் 

உங்களுக்கு ஏற்பட்ட 

நிரந்தர ஊனத்துக்கு 

வைங்கப்பட்ட ஈடட்ுத் 

மதொலகலய, 

விபத்தினால் 

மரணநமற்பட்டொல் 

அப்நபொது வைங்கப்படும் 

ஈடட்ுதம்தொலகயில் 

பிடித்தம் மசய்து 

மகொள்நவொம்.  
 

பகுதி 3-இல் விவரிக்கப் 

படட்ுள்ள மபொது 

நிபந்தலனகளின் 

விலக்குகள் தவிர, 

பின்வருவனவற்றுக்கும் 

நாை் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம் அல்லது நசதம் 

அல்லது நட்டம் நநரடியொக 

அல்லது மலறமுகமொக 

பின்வருவனவற்றின் 

கொரணத்தொல் நிகை்ந்தது 

எனில் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம்.  
      

1 மரணம் நநரடியொக 

அல்லது மலறமுகமொக 

சநாயின் கொரணமொக 

நிகை்ந்தது மொறொகக் 

காைத்தினால் அல்ல. 

உதொரணமொக, நீங்கள் 

மொரலடப்பொல் 

மரணமலடந்தொல் 

நகொரலுக்குப் பணம் 

மசலுத்தப்படொது. 

2 காப்பீட்டுக் 

காலத்துக்கு முன்நப 

உள்ள நநரடியொன 

அல்லது மலறமுகமொன 

உடலியல் ஊனத்தின் 

கொரணமொக மரணம் 

ஏற்படுதல். 
 

பிரிவு 2 – நிரந்தர ஊனை் 

நாை் எப்சபாது பைை் 

சசலுத்துசவாை்  

நாை் சசலுத்துவது என்ன நாை் சசலுத்த முடிைாதது 

என்ன 

A நீங்கள் ஒரு 

விபத்மதச ் சந்தித்து 

அந்த விபத்தினால் 

மடட்ும் உங்களுக்கு 

விபத்து நடந்த 

1 நாை் காப்பீட்டு 

அட்டவமையில் 

கொட்டப்படட்ுள்ள 

அதிகப்பட்ச வரம்பு 

மதொலகலய, கீநை 

பகுதி 3-இல் விவரிக்கப் 

படட்ுள்ள மபொது 

நிபந்தலனகளின் 

விலக்குகள் தவிர, 

பின்வருவனவற்றுக்கும் 

பலன்கள் 
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நததியிலிருந்து  30 

நொடக்ளுக்குள் 

நிரந்தர ஊனை் 

ஏற்படுதல். 
 

மகொடுக்கப்படட்ுள்ள 

ஈடட்ு மதிப்பீடட்ு 

அட்டவலணயின் 

அடிப்பலடயில் 

வைங்குகிநறொம். 
 

2 ஒநர நிகை்வுக்கொக பிரிவு 

1 அல்லது பிரிவு 2 ஆகிய 

இரண்டில் ஒன்றில் 

மடட்ுநம நகொரலலச ்

சமரப்்பிக்க முடியும், 

இரண்டிலும் சமரப்்பிக்க 

முடியொது. 

நாை் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம் அல்லது நசதம் 

அல்லது நட்டம் நநரடியொக 

அல்லது மலறமுகமொக 

பின்வருவனவற்றின் 

கொரணத்தொல் நிகை்ந்தது 

எனில் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம்.  

1 நிரந்தர ஊனம் 

நநரடியொக அல்லது 

மலறமுகமொக சநாயின் 

கொரணமொக ஏற்பட்டது 

மொறொகக் காைத்தினால் 

அல்ல. உதொரணமொக, 

பக்கவொத பொதிப்புக்குப் 

பின்னர ்நீங்கள் நிரந்தர 

ஊனை் அலடந்தொல் 

நாை் உங்களது 

நகொரலுக்குப் பணம் 

மசலுத்த மொட்நடொம்.. 

2 பாலிசி மதொடங்கும் 

முன்நப உள்ள 

நநரடியொன அல்லது 

மலறமுகமொன 

உடலியல் குலறபொடு 

கொரணமொக நிரந்தர 

ஊனை் ஏற்படுதல். 

3 இப் பாலிசி காலத்தில் 

ஈடு வைங்கத் தக்க 

மபரிய உருப்படியின் கீை் 

உள்ள குறிபிட்ட 

உருப்படிக்கு கூடுதல் 

ஈடு வைங்கப்படொது. 

உதொரணமொக, 

நமற்பகுதியிலுள்ள 

உறுப்புக்கு ஈடு 

வைங்கப்பட்டபின்பு, 

மபரிய உறுப்பின் 

பகுதியொகிய சிறிய 

உறுப்புக்கு ஈடு 

வைங்கப்படொது. 

உதொரணமொக, புஜம் 

பகுதிக்கு ஈடு 

வைங்கப்படட்ு விட்டொல், 

நொம் மீண்டும் விரல் 

அல்லது மபருவிரலின் 

இைப்புக்கு நாை் ஈடு 

வைங்க மொட்நடொம்.   
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ஈட்டு ைதிப்பீட்டு அளவுசகால் 

உருப்படி ஊனத்தின் விளக்கை் 

காப்பீட்டு 

அட்டவை

ம யில் 

காட்டப்பட்

டுள்ள 

சதவீதை்   

a.  நிரந்தர முழு ஊனை்  100% 

b.  இரு கண்களிலும் பாரம்வ இழத்தல் 100% 

c.  இரண்டு கரங்கமளயுை் இழத்தல்  100% 

d.  ஒரு கண்ணில் பாரம்வ இழத்தல், மவளிசச்த்லத 

உணரவ்து தவிர  
50% 

e.  ஒரு கரத்மத இழத்தல்  50% 

f.  சபசுை் திறமன இழத்தல்  50% 

g.  இரு கொதுகளின் சகட்புத் திறமன இழத்தல்   50% 

h.  ஒரு கரத்தில் நொன்கு விரல்கலள இழத்தல்  50% 

 மூன்றாை் கட்ட சநருப்புக் காைங்கள் 

i.  தலல – மமொத்த உடற்பரப்பில் நசதமலடந்த 

சதவீதம்  

 

- 8%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக; 100% 

- 5%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக ஆனொல் 8%-

க்கும் குலறவொக; அல்லது  

75% 

- 2%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக ஆனொல் 5%-

க்கும் குலறவொக.   

50% 

j.  உடல் - மமொத்த உடற்பரப்பில் நசதமலடந்த 

சதவீதம்  
 

- 20%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக  100% 

- 15%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக ஆனொல் 20%-

க்கும் குலறவொக; அல்லது  

75% 

- 10%-க்கு சமமொக அல்லது அதிகமொக ஆனொல் 15%-

க்கும் குலறவொக . 

50% 

ஊனம் ஈடட்ு அளவுநகொல் அட்டவலணயில் இடம் மபற வில்லலமயனில் நாை் 

ஈடட்ுதம்தொலக வைங்க மொட்நடொம்.    

இந்தப் பிரிவில் கணக்கிடப்பட்ட மமொத்தக் கொப்பீடட்ுத் மதொலக 100% தொண்டி இருக்கக் 

கூடொது.  
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பிரிவு 3 – ஒரு விபத்து காரைைாக 4 நாட்கள் ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்பட்ட பின்னர் தினசரி ைருத்துவைமன வருைானை்  

நாை் எப்சபாது பைை் 

சசலுத்துசவாை்  

நாை் சசலுத்துவது என்ன நாை் சசலுத்த முடிைாதது 

என்ன 

A விபத்து கொரணமொக  

ைருத்துவரின் 

ஆநலொசலனப்படி 4 

நொடக்ளுக்கு 

அதிகமொக நீங்கள் 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப் 

பட்டிருந்தால்.     
 

நீங்கள் 

ைருத்துவைமனமை 

விட்டு வீடு 

திரும்பியதும் 

இப்பலன் 

முடிவலடந்து விடும்.  
  

இநத விபத்து 

கொரணமொக  

நமற்மகொண்டு 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்படுத

ல் அல்லது 

மதொடரப்ுள்ள 

கொரணத்திற்கு, நாை் 

அநத விபத்தில் 

கணக்கிடட்ு 

நொடக்லளச ்

நசரப்்நபொம், ஆனொல் 

மீண்டும் 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்படுத

ல் இலடமவளிக் 

கொலம் 2 

மொதங்களுக்கு 

அப்பொல் இருக்க 

நவண்டும்.    
 

1 காப்பீட்டு 

அட்டவமையில் 

கொட்டப்படட்ுள்ளபடி 

நாை் தினசரி 

பலன்கமளச ்

மசலுத்துநவொம், நீங்கள் 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப் 

பட்டிருக்குை் ஒவ்மவொரு 

24 மணிநநரத்துக்கு ஒரு 

விபத்துக்கு 60 நொட்கள் 

வலர.    

2 ஒரு விபத்துக்கு ஒரு 

நகொரலுக்கு  நாை் பணம் 

மசலுத்துநவொம்.   

பகுதி 3-இல் விவரிக்கப் 

படட்ுள்ள மபொது 

நிபந்தலனகளின் 

விலக்குகள் தவிர, 

பின்வருவனவற்றுக்கும் 

நாை் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம் அல்லது நசதம் 

அல்லது நட்டம் நநரடியொக 

அல்லது மலறமுகமொக 

பின்வருவனவற்றின் 

கொரணத்தொல் நிகை்ந்தது 

எனில் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம்.  

1 ைருத்துவ ைமனயில் 

அனுைதிக்கப்படுதல் 

நநரடியொக அல்லது 

மலறமுகமொக சநாயின் 

கொரணமொக நிகை்ந்தது 

மொறொகக் காைத்தினால் 

அல்ல. உதொரணமொக, 

நீங்கள் 

மொரலடப்புக்கொக 

ைருத்துவ ைமனயில் 

அனுைதிக்கப் பட்டால் 

நகொரலுக்குப் பணம் 

மசலுத்தப்படொது. 
 

 

2 ைருத்துவ ைமனயில் 

அனுைதி 5 நொடக்ள் 

அல்லது அதற்கும் 

குலறவொக இருந்தொல். 

பிரிவு 4 - ஒரு விபத்து அல்லது சநாயின் காரைைாக 4 நாட்கள் அல்லது அதற்கு 

அதிகைாக ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப் பட்டதற்குப் பின்னர் சபறுை் 

சகட்சவல் பலன்  

நாை் எப்சபாது பைை் 

சசலுத்துசவாை்  

நாை் சசலுத்துவது என்ன நாை் சசலுத்த முடிைாதது 

என்ன 

A நீங்கள் ஒரு விபத்து 

அல்லது சநாயின் 

1 நாை் காப்பீடு 

அட்டவமையில் 

மபொது நிபந்தலனயில் பகுதி 

3-இல் பட்டியலிடபடட்ுள்ள 
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கொரணமொக 4 

நொடக்ள் அல்லது 

அதற்கு அதிகமொக 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப் 

பட்டதற்குப் பின்னர ்

பணிக்குத் திரும்பச ்

மசல்ல  நலமொக 

இருக்கிறீரக்ள் என 

ைருத்துவரால் 

ஆநலொசலன 

கூறப்பட்டொல்.  
 

கொட்டப் படட்ுள்ளபடி  

மரொக்கமொகப் பணம் 

மசலுத்துநவொம். நாை் 

ஒரு விபத்துக்கு  

ஒநரமயொரு  நகொரலுக்கு 

மடட்ும் இப்பலன் கீை் 

பணம் மசலுத்துநவொம்.   

2 நகொரலலப்  பிரிவு 4 

அல்லது பிரிவு 5-இன் கீை் 

மசய்ய நவண்டும் 

மொறொக இரண்டிலும் 

நகொரக் கூடொது. 

மபொது விலக்குகள்  

பிரிவு 5 - ஒரு விபத்து அல்லது சநாயின் காரைைாக 4 நாட்கள் அல்லது அதற்கு 

அதிகைாக ைருத்துவைமனயில் அனுைதிக்கப் பட்டதற்குப் பின்னர் சவமலமை 

இழத்தல் 

நாை் எப்சபாது பைை் 

சசலுத்துசவாை்  

நாை் சசலுத்துவது என்ன நாை் சசலுத்த முடிைாதது 

என்ன 

A ஒரு விபத்து அல்லது 

சநாயின் முழுமுதற் 

கொரணத்தொல் நீங்கள் 

முழு 4 நொட்கள் 

ைருத்துவைமனயில் 

அனுைதிக்கப்பட்ட 

பின்னர ் உங்கள் 

தன்னிசல்ச 

இல்லொமல்  30 

நொடக்ளுக்குப் 

பணிக்குச ் மசல்ல 

முடியொத உடல்நலிவு 

ஏற்பட்டொல்.        
 

நீங்கள் உங்களது 

பணிநீக்கத்தின் 

கொரணத்லதக் கொடட்ும் 

கடிதத்லத உங்களது 

முதலொளியிடமிருந்து 

மபற்று சமரப்்பிக்க 

நவண்டும்.  
     

உங்களுக்கு 

நிறுவனத்தின் இலண 

அல்லது  துலண நிலல 

அலகுகளில் 

மொற்றுப்பணி 

வைங்கப்பட நவண்டும், 

அல்லது உங்களது 

நிறுவனத்துடன் கூடட்ு 

1 நாை் காப்பீடு 

அட்டவமையில் 

கொட்டப்படட்ுள்ள படி 

மரொக்கமொகப் பணம் 

மசலுத்துநவொம்  
 

2 நகொரலலப்  பிரிவு 4 

அல்லது பிரிவு 5-இன் கீை் 

மசய்ய நவண்டும் 

மொறொக இரண்டிலும் 

நகொரக் கூடொது. 
 

பகுதி 3-இல் விவரிக்கப் 

படட்ுள்ள மபொது 

நிபந்தலனகளின் 

விலக்குகள் தவிர, 

பின்வருவனவற்றுக்கும் 

நாை் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம் அல்லது நசதம் 

அல்லது நட்டம் நநரடியொக 

அல்லது மலறமுகமொக 

பின்வருவனவற்றின் 

கொரணத்தொல் நிகை்ந்தது 

எனில் பணம் மசலுத்த 

மொட்நடொம்.  

1 உங்களது பணியுடன் 

மதொடரப்ுள்ள முக்கியக் 

கடலமகலளச ் மசய்ய 

முடியொத உங்கள் உடல் 

நலிவினொல்  உங்கமளப் 

பணி நீக்கம் மசய்த 

கொரணம் பிறிதொக 

இருத்தல்.     
 

2 உங்களது 

முதலொளியுடன் 

மதொடரந்்து பணியொற்ற 

விருப்பமின்லம அல்லது 

அவர ் வொைங்கும் 

மொற்றுப் பணிலய ஏற்க 

விருப்பமின்லம.  . 

3 நீங்கள் சுயநவலல 
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லவத்துள்ள 

முதலொளியின் 

நிறுவனத்தில் நீங்கள் 

பணிநீக்கம் 

மசய்யப்பட்ட 1 

ஆண்டுக்குள் 

பணியமரத்்த்ப் 

படநவண்டும். 
 

நீங்கள் ஒன்றுக்கு 

நமற்பட்ட 

முதலொளிகலளக் 

மகொண்டிருந்தொல், 

இப்பலன் முக்கியப் 

பணிக்கு அதொவது, 

உங்களது மொத 

வருமொனத்தில் முக்கியப் 

பங்களிக்கும் பணிக்குப் 

மபொருத்திப் 

பொரக்்கப்படும்.   

வொய்ப்பில் ஈடுபடுதல், 

அல்லது கொஷுவல் பணி 

அல்லது தற்கொலிகப் 

பணியில் அல்லது 

அவ்வப்நபொது பணியில் 

ஈடுபடுதல்  

4 பணி ஒப்பந்தம் 

கொலொவதி மபறுதல், 

இரொஜினொமொ அல்லது 

பணி ஓய்வு மபறுதல்.   
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1. நிலவிைல் வரை்சபல்மல 
 

இப் பாலிசி உங்களுக்கு சிங்கப்பூரிலும் மவளிநொட்டிலும் கொப்பீடு வைங்குகிறது, நீங்கள் 

உங்கள் தொய்நொடு மசன்று தங்கும் நொட்கள் 30 நொடக்ளுக்கு அதிகமிருந்தொல் தவிர. 
 
 

2. பலன்கமள நீட்டித்தல்  
 

a. இடருக்குட்படுதல்  

ஒரு விபத்தில் நீங்கள் இயற்லக மூலங்களின் இடரக்ளுக்குட்படும்நபொது ஏற்படும் 

காைங்களுக்கு அல்லது மரணம் சம்பவித்தொல், நொம் காப்பீட்டு அட்டவமையின் 

மபொருந்தும் பிரிவுகளின் கீை் கொட்டப்படட்ுள்ள அதிகப்பட்ச வரம்புத் மதொலகலய 

வைங்குகிநறொம்.  
  

b. புமக, நசச்ு சநடி, வாயுவில் மூசச்ுத்திைறுதல் அல்லது மூழ்குதல்  

காப்பீட்டுக் காலத்தில் நீங்கள் புலக, நசச்ு மநடி, வொயு ஆகியவற்லற ஒரு விபத்தில் 

சுவொசித்து ஏற்படும் கொயம் அல்லது மரணத்லதத் தழுவினொல் நொம் காப்பீட்டு 

அட்டவமையின் மபொருந்தும் பிரிவுகளின் கீை் கொட்டப்படட்ுள்ள அதிகப்பட்ச வரம்புத் 

மதொலகலய வைங்குகிநறொம். இந்த நிகை்வுகளில் உங்களது மசயற்பொடு 

நவண்டுமமன்நற மசய்யப்பட்டது அல்ல என்றொல் மடட்ுநம இந்த நீட்டிப்பு 

மசல்லுபடியொகும்.   
 
 

3. சபாதுவான விலக்குகள்  
 

இப் பாலிசி பின்வரும் நிலலகளில் நநரடியொக அல்லது மலறமுகமொக ஏற்படும் 

நசதங்கள் மற்றும் நட்டங்களில் எழும் நகொரல்கலள பொதுகொக்கொது:   
 

a ஏநதனும் அறிந்த நிகழ்வு. 

b நீங்கள் நவண்டுமமன்நற தொநம கொயம் ஏற்படுத்திக் மகொள்ளுதல், புத்தி 

சுவொதீனத்துடன் அல்லது புத்தி சுவொதீனம் இல்லொமல் தற்மகொலல மசய்து 

மகொள்ளுதல் அல்லது தற்மகொலல முயற்சி, உங்களது குற்றவியல் மசயற்பொடு, 

நகொபம் மகொண்டு தொக்குதல், தம்லமத்தொநம ஆபத்தில் மொட்டிக் மகொள்ளுதல் (பிற 

மனிதரின் உயிலரக் கொப்பொற்றும் முயற்சி தவிர).    

c மது அல்லது நபொலத மருந்துகளின் பொதிப்பு . 

d கரப்்பம், குைந்லதப்நபறு, கரப்்பக்கலலப்பு, கருசச்ிலதவு, அல்லது இது நபொன்ற 

நிலலமகளில் ஏற்படும் இறப்பு.   

e மனநலப் பிரசச்ிலனகள் அல்லது புத்தி சுவொதீனம் இைத்தல். 

f பொலியல் மதொற்று நநொய்கள், ஹியூமன் இம்முநனொ மடபிஷியன்சி லவரஸ் (HIV) 

அல்லது பிற HIV மதொற்றுகள் AIDS உள்பட, அல்லது எவ்வலகயிலும் இந்த லவரசின் 

மூலம் ஏற்பட்ட சடுதிமொற்ற வலககள் அல்லது மொறிகளின் மதொற்றுகள்.   

g சதாடக்கத் சததிக்கு முன்சப உள்ள ைருத்துவ நிலமைகள் அல்லது உடலியல் 

பிரசச்ிலனகள்.  

மபொது நிபந்தலனகள் 
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h ஒரு பயணியொக பயணிகள் விமொனம் அல்லது உரிமம் மபற்ற,  பயணிகள் 

பயணிக்கும் விமொனம் தவிர, நீங்கள் நமற்மகொள்ளும் பறத்தல் அல்லது வொன் 

சொகசங்கள்.   

i நீங்கள் பங்நகற்கும் நவகப்பந்தயப் நபொட்டி அல்லது நரசிங் (தடகள ஓட்டம் தவிர)  

j நீங்கள் பங்நகற்கும் அபொயமொன மசயல்கள் அல்லது சொகச விலளயொடட்ுகளில் 

உள்ளடங்கும் குலகப் பயணம், இடரப்ொலதப் பயணம்,  மசங்குத்துப் பொலற ஏற்றம் 

(மசயற்லகயொக உருவொக்கப்பட்டலவ தவிர) அல்லது கயிறுகள் கட்டி ஏறும் மலல 

ஏற்றம், நீரடி சுவொசக்கருவியுடன் மசய்யும் நீர ்மூை்கி மசயற்பொடுகள், ஸ்லக லடவிங் 

மலல முகட்டிலிருந்து குதித்தல், பங்கி ஜம்பிங், BASE (கட்டிடம், சமிக்லகக் நகொபுரம், 

ஸ்பொன், நிலம்) ஜம்பிங், பொரொகிலளடிங், ஹொங்கிலளடிங், பொரொசூட்டிங், நதிநயொட்ட 

ரொஃப்டிங், டிரொகன் நபொட் சவொரி, நவடல்டயொடுதல், குதிலரச ்சவொரி, நபொநலொ, நஷொ 

ஜம்பிங், மலலயில் லபக் சவொரி- இன்கம் எழுத்துப்பூரவ் ஒப்புதல் வைங்கியது தவிர, 

உரிமம் மபற்ற வழிகொட்டி அல்லது பயிற்சியொளரின் நமற்பொரல்வயில் தவிர 

விலளயொடப்படும் பிற மபொழுதுநபொக்கு விலளயொடட்ுகள்: சிங்கப்பூருக்கு மவளியில் 

பங்நகற்கும் மவப்பவொயு பலூன் பயணம், பனிசச்றுக்கு அல்லது குளிரக்ொல 

விலளயொடட்ுகள், லஹக்கிங் அல்லது டிமரக்கிங்.    

k ஏநதனும் பைங்கரவாதச ் சசைல்கள், நபொர,் புரட்சி அல்லது அலதப்நபொன்ற 

நிகை்வுகளின் விலளவுகள். 

l அணுஉலல எரிமபொருள், தளவொடப்மபொருடக்ள் அல்லது கழிவுகள் ஆகியவற்றின் 

கதிரியக்கம் அல்லது நசதங்கள். 

m இப் பாலிசியின் கீை் காைங்களிலிருந்து பொதுகொக்கும் அல்லது நகொரல்கலளக் 

குலறக்கும் மபொருத்தமொன பொதுகொப்பு நடவடிக்லககலள நீங்கள் நமற்மகொள்ளத் 

தவறுதல்.  

n நீங்கள் ஏநதனும் கடற்பலட, இரொணுவ, விமொனப்பலடச ் நசலவகளில் பங்நகற்றல் 

அல்லது திட்டமிட்ட சிவில் அல்லது இரொணுவ அதிகொரிகளொல் திட்டமிடப்பட்ட 

பயிற்சிகள் அல்லது தொக்குதல் மசயற்பொடுகளில் பங்நகற்றல்.  

 

நாங்கள் இங்கு பட்டியலிடப்படட்ுள்ள விலக்குகளின்படி ஒரு நகொரலல ஏற்கொமல் ஈடு 

மசலுத்த மறுக்கும்நபொது, எைது முடிலவ ஒப்புக்மகொள்ள மறுத்தொல் நொம் எடுத்த முடிவு 

தவறு மற்றும் அக்நகொரலல நொங்கள் சட்டப்படி மசலுத்த நவண்டும் என நிருபிப்பது 

உங்கள் மபொறுப்பொகும். ஏநதனும் ஒரு பகுதி விலக்லக அமல் படுத்த முடியொமல் 

மசல்லொமற் நபொனொலும், விலக்கின் எஞ்சிய பகுதிலய அது பொதிக்கொது 
 
 

4. பிரிமிைை் சசலுத்துதல் உத்திரவாதை்  
 

இப் பாலிசியின் கீை் உங்களுக்குக் கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்பு வைங்குவதற்கு பாலிசிதாரர் 

பிரிமியங்கலளச ் முழுலமயொகச ் மசலுத்தியிருக்க நவண்டும் மற்றும் உங்களது 

கொப்பீடட்ுத் சதாடக்கத் சததியிலிருந்து 60 நொடக்ளுக்குள் எம்மொல் அது  முழுலமயொகப் 

மபறப்பட நவண்டும்.  
 

ஏநதனும் நிகை்வில் பிரிமியம் மசலுத்தப்படொமல் நிலுலவயொகி நமற்கூறப் பட்டபடி 60 

நொடக்ளுக்குள் எை்ைால் முழுலமயொகப் மபறப்படொமல் நபொனொல் இப் பாலிசியின் கீை் 

உங்களது கொப்பீடு மதொடக்கத் நததியிலிருந்து 60 நொட்களுக்குப் பின்னர ்கொலொவதியொகி 

முடிந்துவிடும். 
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5. பைை்சசலுத்துதல் பலன்கள் 
 

இப் பாலிசியில் பட்டியலிடப்படட்ுள்ள பலன்கலள நொங்கள் வைங்குவது இந்த 

நிலலகளில் மடட்ுநம:: 

a பாலிசிதாரர் மபொது நிபந்தலன 4-ஐ நிலறநவற்றி இருத்தல், மற்றும் 

b மபொது நிபந்தலன 12-இல் விவரித்துள்ளபடி எமக்கு நகொரலுக்கொன திருப்திகரமொன  

சொன்றுகலளச ்சமரப்்பித்திருக்க நவண்டும்.  
 

கொப்பீடட்ு அட்டவலணயில் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி அலனத்துப் பலன்கலளயும் நாை் 

மசலுத்துநவொம், மரணத்லதப் மபொறுத்தவலரயில் பிரிவு 1 – விபத்தில் மரணம் பிரிவில் 

விவரித்துள்ளபடி நீங்கள் மரணமலடந்தொல் உங்களது சட்டப்பூரவ்ப் பிரதிநிதிக்கு 

பலன்கள் மசலுத்தப்படும்.   
 

நமநல விவரித்துள்ளபடி உங்களுக்குப் பலன்கள் மசலுத்தப்பட்டநபொது, இப் பாலிசியின் 

கீை் நமற்மகொண்டு எந்த நகொரலுக்கும் மசலுத்தும் மபொறுப்பு எைக்குக் கிலடயொது.    
 
 

6. ைாறாட்டை் 
 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் சொரப்ில் பாலிசிதாரர், ஏநதனும் தகவல்கலள மலறத்தல் 

அல்லது மொறொட்டம் மசய்தொல், இப் பாலிசியின் கீை் உங்களது கொப்பீடல்ட முடிவு 

மசய்யும் விஷயத்லத அது பொதிக்கும் நமலும் உங்களது கொப்பீடல்ட இரத்து மசய்து 

விடுநவொம்.    
 
 

7. சைாசடி 
 

நீங்கள் நமொசடியொன வழியில் மசயல்படக் கூடொது. உங்கள் மீது அல்லது உங்கள் சொரப்ில் 

மசயல்படுபவர ்மீது நாை் கீை்க்கொணும் நடவடிக்லககலள எடுப்நபொம்.  
 

a பாலிசியின் கீை் மதரிந்நத நகொரல்கலள தவறொக அல்லது நமொசடியொக 

மிலகப்படுத்தி நகொருதல்;  

b வொக்குமூலம் தவறொனது எனத ்மதரிந்நத நகொரலல ஆதரித்து வொக்குமூலம் தருதல்;  

c நமொசடியொனது என்று மதரிந்நத ஒரு நமொசடிமசய்த அல்லது தவறொன ஆவணத்லத 

அனுப்புதல்; அல்லது 

d நீங்கள் நவண்டுமமன்நற அல்லது அறிந்நத ஏற்படுத்திய சசதை் அல்லது நட்டத்துக்கு 

ஈடு நகொரல்.  
 

நாை் எடுக்கும் நடவடிக்லக:  
 

a நகொரலுக்கு ஈடு மசலுத்த மொட்நடொம்;  

b உங்களது இப் பாலிசியின் கீை் நகொரியுள்ள நகொரல் அல்லது எதிரக்ொலத்தில் 

நகொரப்படும் நகொரல்களுக்கு ஈடு மசலுத்த மொட்நடொம்;   

c இப் பாலிசியின் கீை் உங்களது கொப்பீடல்டச ்மசல்லொதது எனத ்தீரம்ொனிப்நபொம்;  

d இப் பாலிசியின் கீை் உங்களுக்கு அல்லது உங்களது சட்டப்பூரவ்ப் பிரதிநிதிக்குக்  

நகொரலுக்குச ்மசலுத்தப்பட்ட மதொலகலய மீட்நபொம்;  

e உங்களது கொப்பீடட்ுக்கொகப் பாலிசிதாரர் மசலுத்திய ஏநதனும் பிரிமியம் 
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மதொலகலயத் திரும்ப வைங்க மொட்நடொம்;   

f எை்மிடமிருந்து பிற பொலிசிகலள நீங்கள் வொங்குவலத அனுமதிக்க மொட்நடொம்; 

அல்லது  

g உங்கள் மீது கொவல்துலறக்குப் புகொர ்அளிப்நபொம்.  
 
 

8. நிைாைைான கவனை் 
 

விபத்து, காைை் மற்றும் சநாை்கள் ஏற்படொமல் நியொயமொன முன்மனசச்ரிக்லககலள 

நமற்மகொண்டு நகொரல்கலளக் குலறந்தபடச்மொக்கும் நலடமுலறகலள நீங்கள் 

நமற்மகொள்ள நவண்டும். 
 
 

9. இரடம்டக் காப்பீடுகள் 
 

இப் பாலிசியின் கீை் நீங்கள் ஒன்றுக்கு நமற்பட்ட கொப்பீடுகலளப் மபற்றிருந்தொல், 

அதிகப்பட்சமொக மூன்று (3) கொப்பீடுகலள மடட்ுநம நீங்கள் துயருற்ற ஒநர விபத்து 

அல்லது சநாை்க்கு ஏற்க முடியும்.   
 
 

10. உங்களது உரிமைகமளப் சபாறுப்சபற்றல் 
 

உங்கள் மபயரிலுள்ள உங்களது அல்லது எைது உரிலமகலள, பிறருக்கு எதிரொகப் 

பொதுகொக்க அவற்லற நாை் மபொறுப்நபற்க முடியும்.   
 
 

11. சகாரல் நிபந்தமனகள் 
 

இப் பாலிசியின் கீை் ஏநதனும் நிகை்வுக்குக் நகொரல்கலள எழுப்ப, நீங்கள் அலத 

இயன்றவலரயில் விலரவொக 30 நொட்களுக்குள் எைக்குத் மதரிவிக்க நவண்டும். நகொரலல 

மறுக்கும் உரிலம எைக்கு உண்டு மற்றும் நிகை்வு நடந்த 30 நொடக்ளுக்குப் பின்னர ்நீங்கள் 

அலதத் மதரிவித்தொல், எந்தக் நகொரலலயும் மசலுத்தும் மபொறுப்பு எைக்கு இல்லல.        
 

நாை் அலனத்துக் நகொரல்கலளயும் சிங்கப்பூர ்டொலரில் மசலுத்துநவொம்.   
 
 

12. சகாரமலச ்சைர்ப்பிக்குை்சபாது எைக்கு அனுப்ப சவை்டிைமவ 
 

நகொரல்கலள நாங்கள் மதிப்பீடு மசய்யுமுன்னர,் நீங்கள் அல்லது உங்களது 

சட்டப்பூரவ்ப் பிரதிநிதி, அலனத்து தகவல்கள், அறிக்லககள், அசல் இன்வொய்சுகள் 

மற்றும் இரசீதுகள், சொட்சிகள், மருத்துவச ் சொன்றிதை்கள், நதலவப்பட்டொல் சத்தியப் 

பிரமொணம் மூலம் உறுதிப்படுத்திய (அந்நிய மமொழியிலுள்ள ஆவணங்களின் ஆங்கில 

மமொழிமபயரப்்புகள் நபொன்றலவ) ஆவணங்கலளச ்சமரப்்பிக்க நவண்டும்.    
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13. இரத்து ைற்றுை் திருத்தங்கள் 
 

a அஞ்சல் முகவரி, மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது மதொடரம்பண் மூலமொக 

பாலிசிதாரருக்கு 7 நொடக்ள் கொல அறிவிப்பு மகொடுத்து நாை் இப் பாலிசியின் கீை் 

உங்களது கொப்பீடல்ட இரத்துச ் மசய்ய முடியும். நாை் லகமுலறயொக, அஞ்சல், 

மதொலலநகல் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் இரத்து அறிவிப்பு மகொடுக்கப்படும்நபொது, 

அநத நொளில் அலதப் மபற்றுக்மகொண்டதொகக் கருதப்படும். சந்நதகம் தீர, 

உங்களுக்கு இரத்து பற்றி அறிவிக்க எைக்கு எந்தவிதக் கடப்பொடும் கிலடயொது.  

b இப் பாலிசியின் கீை் உங்களது கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்லப பாலிசிதாரர் எைக்கு 

எழுத்துப்பூரவ்மொகத் மதரிவித்து  இரத்துச ் மசய்ய முடியும். பாலிசிதாரரிடமிருந்து 

எமக்குக் கிலடக்கும் இரத்து அறிவிப்லபப் மபொறுத்து கொப்பீடு இரத்தொகும் நததி 

முடிவொகும். 

c இப் பாலிசியின் கீை் நீங்கநள கொப்பீடட்ுப் பொதுகொப்லப எைக்கு எழுத்துப்பூரவ்மொகத் 

மதரிவித்து இரத்துச ்மசய்ய முடியும். உங்களிடமிருந்து எைக்குக் கிலடக்கும் இரத்து 

அறிவிப்லபப் மபொறுத்து கொப்பீடு இரத்தொகும் நததி முடிவொகும்.     

d குலறந்தபட்சம் 3 மொதங்கள் கொல எழுத்துப்பூரவ் இரத்து அறிவிப்பு மகொடுத்து நாங்கள் 

அல்லது பாலிசிதாரர்  பாலிசிமை இரத்துச ் மசய்ய முடியும். கொப்பீடட்ுக் கொலம் 

முடியும் முன்நப இரத்து நததி வந்துவிட்டொல், உங்களின் காப்பீட்டுக் காலத்தின் 

கொலொவதி நததியன்று முடிவலடந்து விடும்.   

e பாலிசிதாரரின் ஒப்புதலுடன் நாை் பாலிசியில் மொற்றங்கலளச ் மசய்யலொம். 

உங்களின் காப்பீட்டுக் காலை் முடியும் முன்பு பாலிசியில் மொற்றங்கள் 

மசய்யப்பட்டொல் அது நடப்பில் உள்ள உங்களது கொப்பீடல்டப் பொதிக்கொது.  
 
 

14. காப்பீட்டின் முடிவு 
 

உங்களது கொப்பீடு உடனடியொக முடிவலடந்து விடும்: 

a மபொது நிபந்தலனகள் 4, 6, 7, அல்லது 13 –இன் கீை் நாை் உங்களது கொப்பீடல்ட அல்லது 

பாலிசிமை இரத்துச ்மசய்யும்நபொது;  

b பிரிவு 1 – விபத்தில் மரணம் பிரிவின் கீை் 100% அல்லது பிரிவு 2 – நிரந்தர ஊனம் 

பிரிவின் கீை் 50% கொப்பீடட்ுக்கு உறுதிகூறப்பட்ட மதொலகலயச ் மசலுத்தி மபொது 

நிபந்தலனகளின் கீை் நாை் உங்களது கொப்பீடல்ட அல்லது பாலிசிமை இரத்துச ்

மசய்யும்நபொது; அல்லது 

c நாங்கள் கொப்பீடல்டத் மதொடர எழுத்துப்பூரவ்மொக ஒப்புக்மகொள்ளொத வலரயில், 

நீங்கள் நமற்மகொண்டு ஏநதனும் தகுதி நிலலலயப் பூரத்்தி மசய்யொதநபொது.   

 

நமற்கூறப்பட்ட (a) அல்லது (b) நிபந்தலனயின் கீை் பாலிசி முடிவலடயும்நபொது, 

நமற்மகொண்டு நீங்கள் எை்மிடமிருந்து பாலிசி வைங்கல் அல்லது பலன்கலளப் மபறத் 

தகுதிமபற மொட்டீரக்ள்.  

 

நாங்கள் கொப்பீடல்டத் மதொடர எழுத்துப்பூரவ்மொக ஒப்புக்மகொள்ளொத வலரயில், இந்தப் 

பாலிசிமை வொங்குகிற ஏநதனும் தகுதி நிலலகலளப் பாலிசிதாரர் நமற்மகொண்டு 

பூரத்்தி மசய்யொதநபொது பொலிசி உடனடியொக முடிவலடந்துவிடும்.  
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15. மூன்றாை் தரப்பு உரிமைகமள விலக்குதல்  
இப் பாலிசியில் கொப்பீடு மபறொத நபர ் அல்லது நிறுவனம் ஒப்பந்த (மூன்றொம் தரப்பு 

உரிலமகள்) சட்டத்தின் (அத்தியொயம் 53B) கீை் இப் பாலிசிமை அமல் படுத்த எந்த 

உரிலமயும் கிலடயொது. 
 

16. சசலாவைி ைற்றுை் வட்டி 
பாலிசி மற்றும் காப்பீட்டு அட்டவமையில் கொட்டப்படட்ுள்ள டொலர ் மதொலககள் 

சிங்கப்பூர ் டொலர ் (S$) மதொலககள் ஆகும். இப் பாலிசியின் கீை் வைங்கப்படும் 

மதொலககளுக்கு நாை் வட்டிலயச ் நசரத்்து வைங்குவதில்லல.  
 
 

17. அைல்படுத்தப்படுை் சட்டை்  
இப் பாலிசிக்கு சிங்கப்பூர ்சட்டம் அமல் படுத்தப்படும். 
 

 

18. ஆட்சசபங்கமளத் தீரத்்தல் 
உங்களது நகொரலில் எைது இறுதி முடிலவ திருப்தியுடன் ஏற்கவில்லல என்றொல், நீங்கள் 

நிதியியல் மதொழிற்சொர ்ஆட்நசபம் தீரத்்தல் லமயம் லிமிடட் (FIDReC) எனப்படும் நிதியியல் 

மற்றும் வொடிக்லகயொளர ் இலடநய எழும் ஆட்நசபங்கலளத் தீரப்்பதில் சிறப்பிடம் 

சொரப்ற்ற நடுநிலல நிறுவனத்திடம் உங்களது வைக்லக முலறயிடலொம். அவரக்ளின் 

இலணயத்தள முகவரி www.fidrec.com.sg ஆகும்.  
 

இப் பாலிசியில் பாலிசிதாரருக்குை் எைக்குை் இலடநய ஏநதனும் கருத்து நவறுபொடு 

இருந்தொல், அலதத் தீரக்்க அமலில் இருக்கும் சிங்கப்பூர ் குடியரசின் நடுவொண்லமச ்

சட்டத்தின்  ( அத்தியொயம் 10)    கீை் இப் பாலிசியின் கீை் பாலிசிதாரரால் மபறப்படும் 

தீரப்்பு,  எைது மீதுள்ள மபொறுப்பில் நமநலொங்கும்.   
 
 

பின்னூட்டச ்சசைல்முமற 
கீநை உள்ள தகவல்கள் சட்டப்படி கடட்ுப்படுத்துபலவ அல்ல இலவ உங்களுக்கான 

தகவல்களுக்கொக மடட்ுநம.  
 

உங்களது கருத்மத சகட்க விருை்புகிசறாை்  

நாங்கள் மிகச ் சிறந்த நசலவ மற்றும் வொடிக்லகயொளர ் நலம் நொடுவதில் உறுதி 

பூண்டுள்நளொம்.  

சிலநநரங்களில் நாை் வைங்கும் நசலவ நீங்கள் எதிரப்ொரக்்கும் தரத்தில் இருப்பதில்லல 

என நீங்கள் உணரவ்லத நொம் அறிநவொம். இவ்வொறு நடக்கும்நபொது அலதக் கலளந்து 

சீரலமக்க உங்களிடமிருந்து நொம் நகட்டறிய விரும்புகிநறொம்.    

தயவுமசய்து உங்கள் பின்னூட்டத்லத sq@income.com.sg முகவரியில் மதரிவியுங்கள். 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fidrec.com.sg/
file://sgfs02/PLines/9.%20Product%20Development/Eugene/Proposals/Singtel/sq@income.com.sg


  Page 19 of 19 

 
 
நாை்l: 

 உங்களது புகொரக்லள முலறயுடன் ஏற்று ஏற்புத் மதரிவிக்கிநறொம்  

 விலரந்து முழுலமயொக ஆய்வு மசய்கிநறொம்;   

 எைது முன்நனற்றத்லத உங்களுக்குத் மதரிவிக்கிநறொம்; மற்றும் 

 உங்களது புகொலரத் தீரக்்க அலனத்லதயும் மசய்கிநறொம்.  

 

 

 

உங்களுக்கு எமது 

வொக்குறுதி 

பாலிசி உரிமைைாளரக்ளின் பாதுகாப்புத் திட்டை் 

இத்திட்டம் சிங்கப்பூர ் மடபொசிட் இன்சூரன்ஸ் கொரப்நரஷன் (SDIC) நிறுவனத்தொல் 

நிரவ்கிக்கப்படும் பொலிசி உரிலமயொளர ் திட்டத்தின் கீை் பொதுகொப்புப் மபற்றுள்ளது. 

கொப்பீடு தொனொகநவ மசயல்படும், நீங்கள் ஏதும் மசய்ய நவண்டியதில்லல. 

கொப்பீட்டின் பலன்களின் வலககள் மற்றும் கொப்பீட்டின் வரம்புகள் ஆகியவற்லறப் 

பற்றிய கூடுதல் தகவல்கலளத் மதரிந்துமகொள்ள, இன்கம் நிறுவனத்லதத் 

மதொடரப்ுமகொள்ள அல்லது GIA/LIA அல்லது SDIC வலலத்தளங்கலளப்    பொரல்வயிட 

தயவுமசய்து (www.gia.org.sg or www.lia.org.sg or www.sdic.org.sg) வலலத்தளங்கலளப் 

பொரக்்கவும். 

http://www.sdic.org.sg/

