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အသပိ ေးချက-်ဤထတု်ကုနအ်ကျဉ်းချျုပ်က ို အင်္ဂလ ပ်၊ ဘဟာဆာ အငဒ် ိုန ီးရ ာီး၊ ဘင်္ဂ ါလ ၊ မမနမ်ာ၊ တရိုတ်န င  ်တမ ီးလ် 

ဘာသာစကာီးမျာီးမြင  ်ရန ိုငပ်ါသည။် အင်္ဂလ ပ်ဗာီးရ ငီ်းန င  ်၎ငီ်း၏ အမ ာီးသသာ ဘာသာမပနဆ် ိုမှုမျာီးကကာီးတွင ်ကွွဲမပာီးမ ာီးနာီး ျက် 

သ ို  မဟိုတ် သရ ှေ့သနာက်မည ညွတ်မှု တစ်စ ိုတစ်ရာရ  ပါက အင်္ဂလ ပ်ဗာီးရ ငီ်းက ိုသာ အမမွဲတမ်ီး အတညယ်ူပါမည။် 

 

ထတုက်န်ုအကျဉေးချျု ် 

 

အပ ေးကက ေးပသောမှတခ်ျက်- ဤ ထိုတ်ကိုနအ်ကျဉီး ျျုပ်သည် အကျ ျုီးဝငသ်သာအရာ၏ အကကမ်ီးြျငီ်းသြာ်မပ ျက်သာ မြစ်ပါသည။်  

သ ီးမ ာီး စညီ်းမျဉီးမျာီး၊ စညီ်းကမ်ီးမျာီး၊ မပဌာနီ်း ျက်မျာီး၊  ျနလ် ပ်မှုမျာီးန င  ် ကန  သ်တ် ျက်မျာီးက ို မဝူါဒသြာ်မပ ျက်မျာီးတွင ်

စ စဉသြာ်မပထာီးပါသည။်  

 

ဤ အြွွဲှေ့လ ိုက်သပေါ်လစ သအာက်ရ   အကျ ျုီး  စာီး ွင မ်ျာီးက ို Great Eastern General Insurance Limited (‘GEG’) က 

မြည ဆ်ညီ်းသပီးထာီးပါသည။် အာမ  သကကီးမျာီးက ို SingCash Pte Ltd (အာမ  ထာီးရ  သူ') က သပီးသ ျမပ ီး အာမ  ထာီးရ  သူက 

ဆန ်ါတငသ်ရွီး ျယ်ထာီးသသာ သရွီး ျယ်ထာီးသည  ်အသ ိုီးမပျုသူမျာီး ('အာမ  ထာီးသူ') အတွက် အ မွဲ မြစ်ပါသည။်  

 

၎ငီ်းသည ်Medisave-အတညမ်ပျုထာီးသသာ သပေါ်လစ မဟိုတ်၍ ဤပပေါ်လစီအတွက် အာမခံပ က်းပပ်းရန ် Medisave က ု အသံု်းပပျု၍ 

မရန ငုပ်ါ။ 

 

ထိုတ်ကိုနအ်မည-် 
အခမ ဲ့  က ်30 Dash Protect  

(Singtel Dash Remit အသ ေုးပ ျုသမူျောေးအတကွ ်တစ်ကိယု်ပ  မပတော်တဆထခုိိက်မှု) 

အာမ  ထာီးရ  သူ- SingCash Pte Ltd 

 

သတမှ်တခ်ျကပ် ညဲ့မ် မှု 

အကျ ျုီးဝငမ်ှုက ို ရရ  န ိုငသ်ည်မ ာ- 

- စငက်ာပူန ိုငင် သာီး၊ စငက်ာပူတွင ် အမမွဲတမ်ီးသနထ ိုငသ်ူ သ ို  မဟိုတ် အလိုပ်ရလက်မ တ်၊ အလိုပ်ပါမစ်၊ ကာလရ ည် 

လညပ်တ် ွင  ် သ ို  မဟိုတ် သကျာငီ်းတက် ွင  ် ကွဲ သ ို  သသာ တရာီးဝင ် စငက်ာပ ူ အသထာက်အထာီး စာရွက်စာတမ်ီး 

က ိုငသ်ဆာငထ်ာီးသူ၊ န င  ်သပေါ်လစ ကာလအတွငီ်း စငက်ာပူ၌ သနထ ိုငသ်ူ 

- တရာီးဝင ်Singtel Dash Remit Account န င  ်Dash Balance Account တ ို   ရ  ထာီးသူမျာီး 

- စာရငီ်းသွငီ်း ျ နတ်ွင ်အသက် 16 န စ်န င  ်85 န စ်ကကာီး ရ  သူမျာီး။ 

 

အကျ ျုေးဝငသ်ညဲ့ ်ကောလ 

အာမ  ထာီးသူထ  စာရငီ်းသွငီ်းမှုအတညမ်ပျု ျက်တွင ်ညွှနမ်ပထာီးသည အ်တ ိုငီ်း စတငသ်ည ရ်က်မ  ဆက်တ ိုက် ရက် 30 ကာလ။  

 

စော ငေ်းသငွေ်းအတညပ် ျုချက် 

သပေါ်လစ ကာလန င  ် စတငရ်က်တ ို  ၏ အသသီးစ တ်အ ျက်မျာီးပါဝငသ်သာ SMS က ို အာမ  ထာီးသူ၏ မ တ်ပ ိုတငထ်ာီးသသာ 

ြိုနီ်းန ပါတ်ထ  သပီးပ ို  ပါသည။်  
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အကျိျုေးခ စောေးခွငဲ့မ်ျောေး အောမခ ထောေးသတူစ်

ဦေးလျှင ်

အောမခ ထောေးပသော

ပငလွ ေုးပင ွငေ်းစုစု

ပ ေါငေ်း* 

1. ပသဆ ေုးမှု သို ဲ့မဟုတ ်အပ  ေးတိငု ်မသန်စွမ်ေးမှု 

အာမ  ထာီးသူသည ် သပေါ်လစ ကာလအတွငီ်း မသတာ်တဆမြစ်မှု၏ ရလဒအ်မြစ် 

ထ   ိုက်ဒဏရ်ာရရ  ကာ မသတာ်တဆမြစ်သည ရ်က်မ  ရက် 30 အတွငီ်း သသဆ ိုီးမ ငီ်း သ ို  မဟိုတ် 

အမပ ီးတ ိုင ်မသနစ်ွမ်ီးမှုမျ ျုီး မြစ်သွာီးပါက၊ အကျ ျုီး  စာီး ွင တ်စ် ိုထက်မပ ိုဘွဲ အကျ ျုီး  စာီး ွင  ်A၊ 

B သ ို  မဟိုတ ် C တ ို  ထွဲမ တစ် ိုက ို သပီးသ ျပါမည။် အာမ  ထာီးသူအတွက် 

အာမ  သလျာ်သကကီးသတာငီ်း  မှု သအာငမ်မငမ်ှုအရ အကျ ျုီးဝငမ်ှုက ို ရပ်စွဲလ ိုက်ပါလ မ ်မည။် 

 

ပလျော်ပ ကေးပ ေးသညဲ့အ်စ အစဉ အောမခ ထောေးပသောပငလွ ေုး

ပင ွငေ်းစုစုပ ေါငေ်း၏ % 

A. သသဆ ိုီးမှု 100% 

B. အမပ ီးတ ိုင ်လ ိုီးဝ မသနစ်မွီ်းမှု 100% 

C. အမ ာီးသသာ အမပ ီးတ ိုင ်မသနစ်မွီ်းမှု 

1. သမ လက ်တစသ် ျာငီ်း သ ို  မဟိုတ ်န စသ် ျာငီ်း 

လ ိုီးဝ မပတသ်ာွီးမ ငီ်း သ ို  မဟိုတ ်

လကသ်ကာကဝ်တ ်သ ို  မဟိုတ ်သမ ကျငီ်းဝတ ်

အထကမ်  လ ိုီးဝမပတသ်ာွီးမ ငီ်း၊ သ ို  မဟိုတ ် 

2. မျကလ် ိုီး တစလ် ိုီး သ ို  မဟိုတ ်န စလ် ိုီးစလ ိုီး 

အမမငအ်ာရ ို အမပ ီးတ ိုင ်ဆ ိုီးရှု  ီးမ ငီ်း၊ သ ို  မဟိုတ် 

3. သမ လကတ်စသ် ျာငီ်း အမပ ီးတ ိုင ်

မပတသ်ာွီးမ ငီ်းန င  ်မျကလ် ိုီးတစလ် ိုီး 

အမမငအ်ာရ ိုဆ ိုီးရှု  ီးသာွီးမ ငီ်း၊ 

4. စကာီးသမပာန ိုငစ်မွီ်းန င  ်နာီးန စြ်ကလ် ိုီးမ  

ကကာီးသ န ိုငစ်မွီ်း အမပ ီးတ ိုင ်ဆ ိုီးရှု  ီးသာွီးမ ငီ်း 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

S$5,000 

(အာမ  ထာီးသသာ

သငလွ ိုီးသငရွငီ်းစိုစို

သပါငီ်း) 

  



            စာမျကန် ာ 5 ၏ 3 

 

2. ပဆေးရ ုတကပ်  ေးပနောက ုိ်ငေ်း ပ န်ပကောငေ်းလောမှု အကျိျုေးခ စောေးခွငဲ့ ် 

အာမ  ထာီးသူသည ် မသတာ်တဆထ   ိုက်ဒဏရ်ာရမှုသကကာင  ် အနညီ်းဆ ိုီး 48 နာရ ကကာသအာင ်

သဆီးရ ိုတက်ရပါက ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ် သငသွာီး အကျ ျုီး  စာီး ွင  ် S$100 က ို 

သပီးသ ျမညမ်ြစ်ပါသည၊် မသတာ်တဆမှုသည ် သပေါ်လစ ကာလအတွငီ်း၌ 

မြစ်သပေါ် မ ငီ်းမြစ်ရမညမ်ြစ်ကာ မသတာ်တဆမှုမြစ်သည ရ်က်၏သနာက်ပ ိုငီ်း 7 ရက်အတွငီ်း 

သဆီးရ ိုတက်မ ငီ်း မြစ်ရပါမည။် 

S$100 

*တစ်ကက မ်လျှင ်တစ်မျ ျုီးသာ အကျ ျုီးဝငပ်ါသည ်(တစ်နညီ်းအာီးမြင ၊် တူည သသာလူအတွက် ထပ်သနသသာ အာမ  သငလွ ိုီးသငရွငီ်းမျ ျုီး 

မရ  ပါ) 

 

နယနိ်မိတဆ်ိငု ်ော ကန ဲ့်သတခ်ျကမ်ျောေး 

စငက်ာပရူ   မညသ်ည သ်နရာမဆ ို 

 

အဓိက ချန်လ ်ှမှုမျောေး 

ကျွန်ိုပ်တ ို  သည ်သြာ်မပပါတ ို  သကကာင  ်မြစ်သပေါ်သသာ သ ို  မဟိုတ ်မြစ်ပာွီးသသာ တာဝနရ်  မှုမျ ျုီးအတွက် သငသွပီးသ ျမညမ်ဟိုတ်ပါ- 

 စစ်ပွွဲ၊ အကကမ်ီးြက်မှု၊ စွမ်ီးအာီးမမင  ် ဓာတ်သရာငမ် ည်မြာထကွ်မှု၊ နျျူကလ ီးယာီး သလာငစ်ာ သ ို  မဟိုတ် 

စနွ  ပ်စ်ပစစညီ်းတစ် ို ိုထ မ  သရဒ ယ ိုသတတ  ကကမ ငီ်းသကကာင  ် ညစ်ညမ်ီးမှု၊ သပ တ်သမ ာက်မ ငီ်းမျာီး၊ အဓ ကရိုဏီ်း၊ လူထို 

ထကကသသာငီ်းကျနီ်းမ ငီ်း  

 ကက စညထ်ာီးသသာ လိုပ်သဆာငမ်ှု၊ မ မ က ိုယ်က ို သတ်သသမ ငီ်း၊ က ိုယ ်က ိုယ်က ို ထ   ိုက်သစသသာ ဒဏရ်ာရမှု၊ စ တ်ပ ိုငီ်းဆ ိုငရ်ာန င  ်

အာရ ိုသကကာဆ ိုငရ်ာ ကစဉ ်ကလျာီးမြစ်မ ငီ်း၊ အ ပ်စက်မှု ကစဉ ်ကလျာီးမြစ်မ ငီ်း၊ စ တ်ဓာတ်ကျမ ငီ်း၊ ရူီးသွပ်မ ငီ်းန င  ်

စ ိုီးရ မ်သကကာင က်ကမ ငီ်း 

 ရ  န င မ်ပ ီးသာီးမြစ်သသာ သဆီးဘက်ဆ ိုငရ်ာအသမ အသနမျာီး 

 က ိုယ်ဝနရ်  မ ငီ်း၊ ကသလီးသမီွးမ ငီ်း၊ ကသလီးပျက်ကျမ ငီ်း သ ို  မဟိုတ် အမ ာီးသသာ သနာက်ဆက်တွွဲသရာင်္ါမျာီး  

 ကာလသာီးသရာင်္ါ၊ HIV၊ AIDS န င  ်ထ ိုသ ို  သသာ သရာင်္ါမျ ျုီး 

 အရက်၊ မီူးယစ်သဆီးဝါီး သ ို  မဟိုတ် သဆီးဝါီးမျာီးသကကာင  ်မီူးယစ်မ ငီ်း 

 ပ ိုမ န ် ကျနီ်းမာသရီးစစ်သဆီးမှုမျာီး၊ သွာီးဘက်ဆ ိုငရ်ာ သစာင သ်ရ ာက်မှု သ ို  မဟိုတ်  ွွဲစ တ်မှု၊ အလ အပသရီးရာ သ ို  မဟိုတ် 

ပလတ်စတစ် ဆာင်္ျရ  

 သဆာငီ်းရာသ အာီးကစာီးမျာီးတွင ် ပါဝငမ် ငီ်း၊ အမွဲလ ိုက်ပွွဲ၊ သတာငတ်က်မ ငီ်း၊ သကျာက်သတာငတ်က်မ ငီ်း (ရ ိုတွငီ်း 

သကျာက်သတာငတ်က်မ ငီ်းမဟိုတ်)၊ အသက်ရ ျူက ရ ယာမြင /်အသက်ရ ျူက ရ ယာမပါဘွဲ သရငိုပ်မ ငီ်း၊ 

သရသအာက်လိုပ်သဆာင ်ျက်မျာီး၊ သမ လျငမ်ဟိုတ်သသာ ပ ိုစ မျ ျုီးမြင  ် သမာ်တာပါသည ယ်ာဉ မြတ်သကျာ်သမာငီ်းပွွဲ သ ို  မဟိုတ် 

မပ ျုငပ်ွွဲ သ ို  မဟိုတ ်အမမနသ်မာငီ်းမပ ျုငပ်ွွဲ။ 

 သလသကကာငီ်းအမှုထမ်ီးန င  ်သလယာဉဝနထ်မ်ီး၊ ပသရာ်ြက်ရ ငန်ယ် အာီးကစာီးအြွွဲှေ့ 

 အမမွဲတမ်ီး လက်နက်က ိုငတ်ပ်ြွွဲ ှေ့မျာီးန င  ်အရန ်ရွဲအငအ်ာီး (CISCO အမှုထမ်ီး ပါဝငသ်ည်)၊ စစ်ဘက် သ ို  မဟိုတ် ရွဲဘက်တွင ်

တာဝနထ်မ်ီးသဆာငမ် ငီ်းမဟိုတ်ဘွဲ အမျ ျုီးသာီးဆ ိုငရ်ာ တာဝနထ်မ်ီးသဆာငမ်ှု အမှုထမ်ီးန င  ်

အရနတ်ပ်ရငီ်းအြွွဲှေ့ဝငသ်ငတ်နီ်းအပါအဝင ်သအီး ျမ်ီးသာယာသသာကာလ၌ လိုပ်သဆာငမ်ှု။ 

 မပငပ်အြွွဲှေ့အစညီ်း အက်ဥပသဒ၏ စာ ျျုပ်ဆ ိုငရ်ာ အ ွင အ်သရီးမျာီး 

 ပ တ်ဆ ို  မှု ကန  သ်တ် ျက်န င  ် ျနလ် ပ်မှု 

 ကူီးစက်ပျ ှေ့ န   တတ်သသာသရာင်္ါ  ျနလ် ပ်မှု 
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 ဆ ိုက်ဘာ  ျနလ် ပ်မှု 

 အလ ိုီးစ ိုသကျာက်င်္ွမ်ီးမျာီး 

 

 ယဖ်ျကမ်ှု 

အဖွ ွဲ့လိကု်ပ ေါ်လစ  ဖျက်သမ်ိေးပခငေ်း 

GEG သ ို  မဟိုတ ် အာမ  ထာီးရ  သူသည ် ရက်သ ိုီးဆယ် အသ သပီးစာသပီးမ ငီ်းမြင  ် ဤအြွွဲှေ့လ ိုက်သပေါ်လစ က ို ပယ်ြျက်န ိုငပ်ါသည။် 

GEG သ ို  မဟိုတ ် အာမ  ထာီးရ  သူက ဤအြွွဲှေ့လ ိုက်သပေါ်လစ က ို ပယ်ြျက်မ ငီ်းသည ် ပယ်ြျက်မှုရက်စွွဲမတ ိုငမ်  မြစ်သပေါ်လာသသာ 

သတာငီ်း  မှုမ နသ်မျှအတွက် ထ   ိုက်နစ်နာမှု မရ  သစရဘွဲ မြစ်ရပါမည။် သပေါ်လစ  ပယ်ြျက်သည ရ်က်စွွဲသည် အာမ  ထာီးသူ၏ 

အကျ ျုီးဝငသ်ည က်ာလ မမပ ီးဆ ိုီးမ မြစ်ပါက၊ ၎ငီ်းတ ို  ၏ အကျ ျုီးဝငမ်ှုသည ် အာမ  အကျ ျုီးဝငမ်ှု သက်တမ်ီးကိုနသ်ည ်ရက်စွွဲတွင ်

မပ ီးဆ ိုီးပါလ မ ်မည။် 

 

အောမခ အကျ ျုေးဝငမ်ှု ဖျကသ်မ်ိေးပခငေ်း 

အာမ  ထာီးရ  သူ သ ို  မဟိုတ် အာမ  ထာီးသူသည ် GEG ထ  စာသရီးသာီးမ ငီ်းမြင  ် ဤသပေါ်လစ သအာက်ရ   အာမ  ထာီးသူ၏ 

အကျ ျုီးဝငမ်ှုက ို ပယ်ြျက်န ိုငပ်ါသည။် ပယ်ြျက်သည ်ရက်စွွဲသည ်GEG အသနမြင  ်အာမ  ထာီးရ  သူ သ ို  မဟိုတ် အာမ  ထာီးသူထ မ  

ပယ်ြျက်မှုအသ သပီးစာ လက်  ရရ  သည အ် ျ နသ်ပေါ်တွင ်မတူည်ပါလ မ ်မည။် အာမ  သကကီးမပနထ်ိုတ်သပီးမ ငီ်းမျ ျုီး ရ  လ မ ်မဟိုတ်ပါ။  

 

ပ ေါ်လစ တငွ ်ပ ငဆ်ငခ်ျကမ်ျောေး 

GEG သည ် အာမ  ထာီးရ  သူ၏ သသဘာတူည  ျက်မြင  ် သပေါ်လစ တွင ် မပငဆ်င ်ျက်မျာီး မပျုလိုပ်န ိုငပ်ါသည။် အာမ  ထာီးသူ၏ 

အကျ ျုီးဝငသ်ည က်ာလအတွငီ်း သပေါ်လစ က ို မပငဆ်ငမ်ှုလိုပ်ပါက၊ မပငဆ်ငမ်ှုသည ် ၎ငီ်းတ ို  ၏ ရ  န င မ်ပ ီးသသာ အကျ ျုီးဝငမ်ှုအသပေါ် 

သက်သရာက်လ မ ်မညမ်ဟိုတ်ပါ။ 

 

ပတောငေ်းခ မှု သတမှ်တခ်ျကမ်ျောေး 

မပတော်တဆမှုကိ ုသတငေ်းပ ေး ုိ ဲ့ပခငေ်း 

အာမ  ထာီးသူသည ် တတ်န ိုငသ်မျှအမမနဆ် ိုီး GEG အသသီးစ တ်အမပည အ်စ ိုက ို သပီးရမညမ်ြစ်ကာ၊ မညသ်ည က် စစရပ်တွငမ်ဆ ို 

ဤသပေါ်လစ သအာက်၌ သတာငီ်း  မှုမပျုလိုပ်န ိုငသ်သာ က စစရပ်မျာီးန င ပ်တ်သက်၍ ရက် 30 အတွငီ်း မြစ်ရပါမည။် GEG သည ်

သတာငီ်း  မှုက ို မငငီ်းပယ်ပ ိုင ်ွင ရ်  မပ ီး က စစရပ်မြစ်ပာွီးသည ရ်က်မ  ရက် 30 ထက်သနာက်ကျ၍ GEG ထ  မသတာ်တဆမှုက ို 

သတငီ်းသပီးပ ို   ွဲ ပါက GEG သည် သတာငီ်း  မှုမျာီးက ို သပီးသ ျရန ်တာဝနရ်  လ မ ်မည်မဟိုတ်ပါ။ 

စော ွကစ်ောတမ်ေးမျောေး ပဖညဲ့ဆ်ညေ်းပ ေးပခငေ်း 

အာမ  ထာီးသူ သ ို  မဟိုတ် ၎ငီ်းတ ို  ၏ တရာီးဝငက် ိုယ်စာီးလ ယ်သည် GEG ထ  အသ အမ တ်မပျုလက်မ တ်မျာီး၊ သြာငမ်ျာီး၊ 

သဘလ်မျာီး၊ သမပစာမျာီး၊ န င  ်၎ငီ်းတ ို  ၏ က ိုယ်ပ ိုငစ်ရ တ်စကမျာီး၏ အ ျက်အလက်မျာီးန င  ်သက်သသမျာီးအာီးလ ိုီးက ို သပီးရပါမည။်  

စာသရီးသာီးမှုပ ိုစ မြင  ်သသဘာတူထာီးမ ငီ်းမဟိုတ်ပါက သတာငီ်း  မှုတွင ်အသထာက်အကူမြစ်ရနအ်တွက် GEG က သတာငီ်းဆ ိုသသာ 

သဘလ်မျာီး၊ သမပစာမျာီးန င  ်အမ ာီးသသာ စာရွက်စာတမ်ီးမျာီးသည ်မရူငီ်းက ို မ တတ ျူကူီးထာီးသည ်အရာမျာီး မြစ်ရပါမည။် 

 

 

အသစ်ပ န်ပဖစ်မှုစညေ်းမျဉေးမျောေး 

၎ငီ်းသည ်ကာလတ ို တစ်က ိုယ်သရ မသတာ်တဆမှု သပေါ်လစ မြစ်ကာ GEG သည ်ဤသပေါ်လစ က ို အသစ်မပနလ်ိုပ်သပီးရန ်မလ ိုအပ်ပါ။ 

GEG သည် သင ထ်  ရက် 30 အသ သပီးစာက ို သပီးပ ို  မ ငီ်းမြင  ် ဤသပေါ်လစ က ို ြျက်သ မ်ီးန ိုငပ်ါသည။် 
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အာမ  ထာီးသူ၏အကျ ျုီးဝငမ်ှုအတွက် အသစ်မပနမ်ြစ်မှုမျ ျုီး မရ  ပါ။ 

ချန်လ ်ှမှုမျောေးပ ေါ်တငွ ်ပငငေ်းဆိုချက-် 

ဤသပေါ်လစ သအာက်ရ   အကျ ျုီး  စာီး ွင မ်ျာီးအတွက် သပီးသ ျ၍မရသသာ အသမ အသနအ ျ ျုှေ့ ရ  ပါသည။်  ၎ငီ်းတ ို  က ို ဤစာ ျျုပ်တွင ်

 ျနလ် ပ်မှုမျာီးအမြစ် သြာ်မပထာီးပါသည။်   ျပ်လ ပ်မှုစာရငီ်းအမပည အ်စ ိုအတွက် သပေါ်လစ စာ ျျုပ်က ို ြတ်ကကည ရ်န ်အကက မပျုပါသည။် 

 

ပ ေါ်လစ   ုိငဆ်ိငုသ်မူျောေး၏ ကောကယွမ်ှုအစ အစဉ 
ဤသပေါ်လစ က ို Singapore Deposit Insurance Corporation (SDIC) က စ မ  န   ်ွွဲသသာ သပေါ်လစ  ပ ိုငဆ် ိုငသ်ူမျာီး၏ 

ကာကွယ်မှုအစ အစဉသအာက်တွင ် ကာကွယ်ထာီးပါသည။် သင သ်ပေါ်လစ အတွက် အကျ ျုီးဝငမ်ှုသည ် အလ ိုအသလျာက်မြစ်ကာ 

သင ထ် မ  ထပ်သဆာငီ်းလိုပ်သဆာင ်ျက်မျ ျုီးက ို မလ ိုအပ်ပါ။ အစ အစဉသာမက အကျ ျုီးဝငမ်ှု ကန  သ်တ် ျက်မျာီးသအာက်တွင ်

အကျ ျုီးဝငသ်သာ အကျ ျုီး  စာီး ွင  ် အမျ ျုီးအစာီးမျာီး၏ ပ ိုမ ိုသသာအ ျက်အလက်မျာီးအတွက်၊ အသ ိုီးမပျုန ိုငပ်ါက၊ ကျွန်ိုပ်တ ို  ထ  

ဆက်သွယ်သပီးပါ သ ို  မဟိုတ် General Insurance Association (GIA) သ ို  မဟိုတ် SDIC ဝဘ-်ဆ ိုက်မျာီး (www.gia.org.sg 

သ ို  မဟိုတ် www.sdic.org.sg) ထ  သွာီးသပီးပါ။ 

 

 
 
 
 

http://www.gia.org.sg/
http://www.gia.org.sg/

