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அறிவிப்பு:இந்த FAQ ஆங்கிலம், பஹாசா இந்ததாதேஷியா, வங்காள மமாழி, பரம்ா, சீேம் மற்றும் தமிழ் மமாழிகளில் 

கிடைக்கிறது. ஆங்கிலப் பதிப்புக்கும் அதே் பிற மமாழிமபயரப்்புகளுக்கும் இடையில் ஏததனும் முரண்பாடு அல்லது 

மாறுபை்ை நிடல ஏற்பை்ைால் ஆங்கிலப் பதிப்தப எப்தபாதும் தமம்படும். 

 

தயாரிப்பு சுருக்கம் 
 

முக்கியமான குறிப்பு: இந்தத் தயாரிப்புச ்சுருக்கம் கவதரஜிே் ஒர ்அவுைட்லே் மைட்ுதம.  குறிப்பிை்ை விதிமுடறகள், 

நிபந்தடேகள், விதிகள், விலக்குகள் மற்றும் வரம்புகள் ஆகியடவ பாலிசி வாரத்்டதகளில் அடமக்கப்பைட்ுள்ளே.  

 

இந்தக் குழு பாலிசியிே் கீழ் உள்ள நே்டமகள் கிதரை் ஈஸ்ைரே்் மெேரல் இே்சூரே்ஸ் லிமிமைை ் (‘GEG’) மூலம் 

வழங்கப்படுகிறது. பிரீமியங்கள் SingCash Pte Ltd (பாலிசிதாரர'்) மூலம் மசலுத்தப்படுகிறது மற்றும் பாலிசிதாரரால் 

பரிந்துடரக்கப்பை்ை ததரந்்மதடுக்கப்பை்ை வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு ('காப்பீடு மசய்யப்பைை் நபர'்) கை்ைணமிே்றிச ்

மசலுத்தப்படுகிறது.  

 

இது மமடிதசவ்-அங்கீகரிக்கப்பை்ை பாலிசி அல்ல. 

 

இது மமடி தசவிே் அனுமதி மபற்ற காப்பீடு அல்ல மற்றும், மமடிதசவ் பயே்படுத்தி இந்த காப்பீைட்ிே் பிரீமியம் 

மசலுத்துவது கூைாது. 
 

 

மபாருளிே் மபயர:் 
இலவச 30 நாள் டேஷ் பாதுகாப்பு  

(Singtel Dash ரரமிே் வாடிக்ககயாளரக்ளுக்கான தனிப்பே்ே விபத்து) 

பாலிசிதாரர:் SingCash Pte Ltd 

 

தகுதி 

பாதுகாப்பு இவரக்ளுக்கு மைட்ுதம கிடைக்கும்: 

- ஒரு சிங்கப்பூரியே், சிங்கப்பூர ்நிரந்தரக் குடியிருப்பாளர ்அல்லது தவடலவாய்ப்புப் பாஸ், பணி அனுமதி, 

நீண்ை கால வருடக அனுமதி அல்லது மாணவர ் பாஸ் தபாே்ற மசல்லுபடியாகும் சிங்கப்பூர ் அடையாள 

ஆவணத்டத டவத்திருக்கும் ஒரு நபர;் மற்றும் பாலிசி காலத்தில் சிங்கப்பூரில் வசிப்பது 

- மசல்லுபடியாகும் சிங்மைல் ைாஷ் மரமிை் கணக்கு மற்றும் ைாஷ் தபலே்ஸ் கணக்கு டவத்திருக்கும் 

நபரக்ள் 

- தசரக்்டக தநரத்தில் இடைப்பை்ை வயது 16 முதல் 85 வடர. 

 

பாதுகாப்பு காலம் 

மதாைக்கத் தததியிலிருந்து மதாைரந்்து 30 நாைக்ள் எே்று காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபருக்காே பதிவு 

உறுதிப்படுத்தலில் சுை்டிக்காை்ைப்பைட்ுள்ளது.  

 

பதிவு உறுதிப்படுத்தல் 

காப்பீடு மசய்யப்பைை் நபரிே் பதிவு மசய்யப்பை்ை மமாடபல் எண்ணுக்கு SMS அனுப்பப்பை்ைது, அதில் பாலிசி 

காலம் மற்றும் மதாைக்கத ்தததி விவரங்கள் உள்ளே.  

 

நன்கமகள் காப்பீடு 

ரசய்யப்பேே் 

நபருக்கு 

காப்பீடு 

ரசய்யப்பேே் 

மூலதனத் 

ரதாகக* 

1. இறப்பு அல்லது நிரந்தர இயலாகம 

காப்பீடு மசய்யப்பைை் நபர ்பாலிசி காலத்திே் தபாது விபத்துக் காரணமாகக் காயம் 

அடைந்தால் மற்றும் விபதத்ு நைந்த தததியிலிருந்து 30 நாைக்ளுக்குள் மரணம் 

அல்லது நிரந்தர ஊேம் ஏற்பை்ைால், A, B அல்லது C நே்டமகளில் ஒே்டற நாங்கள் 

மசலுத்துதவாம், மற்றும் ஒே்றுக்கு தமற்பை்ை நே்டம இல்டல. காப்பீடு மசய்யப்பைை் 

நபருக்காே கவதரெ் மவற்றிகரமாே க்டளம்லில் இருந்து நிறுத்தப்படும். 

 

இழப்பீடு அே்ேவகை காப்பீடு 

ரசய்யப்பே்ே 

மூலதனத் 

ரதாககயின் % 

A. உயிரிழப்பு 100% 

S$5,000 

(மூலதேத ்

மதாடக காப்பீடு) 
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B. நிரந்தர மமாத்த முைக்கம் 100% 

C. மற்ற நிரந்தர ஊேம் 

1. ஒே்று அல்லது இரண்டு மூை்டுகள் மணிக்கை்டு அல்லது 

கணுக்கால் அல்லது அதற்கு தமதல மமாத்த மற்றும் நிரந்தர 

இழப்பு; அல்லது  

2. ஒே்று அல்லது இரண்டு கண்களிே் மமாத்த மற்றும் நிரந்தரமாே 

பாரட்வ இழப்பு; அல்லது 

3. ஒரு மூை்டு முழுடமயாக மற்றும் நிரந்தர இழப்பு மற்றும் ஒரு 

கண்ணில் மமாத்த பாரட்வ இழப்பு; அல்லது 

4. தபசச்ு மற்றும் இரண்டு காதுகளிலும் மசவித்திறே் முழுடமயாே 

மற்றும் நிரந்தர இழப்பு 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

2. மருத்துவமகனயில் டசரக்்கப்பே்ே பின் மீேப்ு நன்கம  

காப்பீடு மசய்யப்பைை் நபர ்விபத்துக் காயம் காரணமாகக் குடறந்தது 48 மணிதநரம் 

மருத்துவமடேயில் அனுமதிக்கப்பை்ைால் நாங்கள் S$100 மராக்கப் பலடேச ்

மசலுத்துதவாம் மற்றும் பாலிசி காலத்துக்குள் விபதத்ு ஏற்பை்டிருக்க தவண்டும் 

மற்றும் விபத்து நைந்த 7 நாைக்ளுக்குள் மருத்துவமடேயில் அனுமதிக்கப்பை 

தவண்டும். 

S$100 

*எந்த தநரத்திலும் ஒரு காப்பீடு மைட்ும்தாே் (அதாவது ஒதர நபருக்கு காப்பீடு மதாடக ஒே்றுைே் ஒே்று இல்டல) 

 

பிராந்திய வரம்புகள் 

சிங்கப்பூரில் எங்கும் தவண்டுமாோலும். 

 

முக்கிய விலக்குகள் 

பிே்வரும் காரணங்களால் அல்லது அதே் விடளவாக ஏற்படும் எந்தமவாரு க்டளம்க்கும் நாங்கள் மபாறுப்தபற்க 

மாை்தைாம்: 

 தபார,் பயங்கரவாதம், அயேியாக்கும் கதிரவ்ீசச்ு, அணு எரிமபாருள் அல்லது கழிவுகளிலிருந்து 

கதிரியக்கத்தால் மாசுபடுதல், தவடலநிறுத்தங்கள், கலவரம், உள்நாைட்ுக் கலவரம்  

 தவண்டுமமே்தற மசயல்படுவது, தற்மகாடல, சுய காயம், மே மற்றும் நரம்பு தகாளாறுகள், தூக்கக் தகாளாறு, 

மேசத்சாரவ்ு, டபத்தியம் மற்றும் பதை்ைம் 

 ஏற்கேதவ இருக்கும் மருத்துவ நிடலடமகள் 

 கரப்்பம், குழந்டத பிறப்பு, கருசச்ிடதவு அல்லது ஏததனும் சிக்கல்கள்  

 பாலியல் தநாய், HIV, AIDS மற்றும் அத்தடகய தநாய்கள் எந்த வடகயிலும் 

 மது, தபாடதப்மபாருள் அல்லது தபாடத மருந்துகள் மூலம் தபாடத 

 வழக்கமாே சுகாதாரச ் தசாதடேகள், பல் பராமரிப்பு அல்லது அறுடவ சிகிசட்ச, அழகுக்காே அல்லது 

பிளாஸ்டிக் அறுடவ சிகிசட்ச 

 குளிரக்ால விடளயாைட்ு, மபரிய தவைட்ை விடளயாைட்ு, மடலதயறுதல், பாடற ஏறுதல் (உை்புறம் பாடற 

ஏறுதல் தவிர), ஸ்கூபா/ஸ்கிே் டைவிங், நீருக்கடியில் நைவடிக்டககள், தமாைை்ார-்தபரணி அல்லது பந்தயம் 

அல்லது தவறு எந்த வடகயாே தவகப் தபாை்டிகளிலும் கால் சம்பந்தப்பைை் தபாை்டிகள் தவிர பங்தகற்பது. 

 விமாேப் பணியாளரக்ள் மற்றும் விமாேப் பணியாளர ்குழு, மதாழில்முடற விடளயாைட்ு அணி 

 வழக்கமாே ஆயுதப் படைகள் மற்றும் துடணக் காவல் படை (CISCO பணியாளரக்ள் உை்பை), இராணுவம் தவிர 

அல்லது அடமதிக்கால இயல்புடைய தபாலீஸ் தசடவயும் ததசிய தசடவப் பணியாளரக்ள் மற்றும் ரிசரவ்ிஸ்ை ்

பயிற்சி உை்பை. 

 மூே்றாம் தரப்பிேரிே் ஒப்பந்த உரிடமகள் சை்ைம் 

 அனுமதி வரம்பு மற்றும் விலக்கு 

 மதாற்று தநாய்கள் விலக்கு 

 டசபர ்விலக்கு 

 மமாத்த அஸ்மபஸ்ைாஸ் 

 

ரத்து ரசய்தல் 

குழு பாலிசிகய ரத்து ரசய்தல் 

GEG அல்லது பாலிசிதாரர ் இந்தக் குழு பாலிசிடய முப்பது நாைக்ளுக்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக அறிவிப்பதே் மூலம் 

ரத்துச ் மசய்யலாம். GEG அல்லது பாலிசிதாரரால் இந்தக் குழுக் பாலிசிடய ரத்து மசய்தல், ரதத்ு மசய்யப்பை்ை 

தததிக்கு முே் எழும் எந்தமவாரு க்டளம்க்கும் பாரபைச்ம் இல்லாமல் இருக்கும். பாலிசிடய ரத்து மசய்யும் தததி, 

காப்பீடு மசய்யப்பைை் நபரிே் காப்பீைட்ுக் காலம் முடிவதற்குள் முே்பு இருந்தால், அவரக்ளிே் காப்பீடு காப்பீைட்ு 

காலாவதி தததியில் தாே் முடிவடையும். 

 

காப்பீேக்ே ரத்து ரசய்தல் 

பாலிசிதாரர ் அல்லது காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபர ் GEG-க்கு எழுதுவதே் மூலம் இந்தப் பாலிசியிே் கீழ் காப்பீடு 

மசய்யப்பை்ை நபரிே் காப்பீைட்ை ரத்துச ் மசய்யலாம். GEG ரதத்ு மசய்தல் அறிவிப்டப பாலிசிதாரர ் அல்லது 

காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபரிைம் இருந்து எப்தபாது மபறுகிறது எே்படதப் மபாறுதத்ு ரத்துச ் மசய்யப்படும் தததி 

அடமயும். பிரீமியம் திருப்பிக் மகாடுக்கப்பைாது.  
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பாலிசியில் மாற்றங்கள் 

பாலிசிதாரரிே் உைே்படிக்டகப்படி GEG பாலிசியில் மாற்றங்கடளச ் மசய்யலாம். காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபரிே் 

காப்பீைட்ுக் காலத்திே் தபாது பாலிசியில் மாற்றம் மசய்யப்பைை்ால், அந்த மாற்றம் அவரக்ளிே் தற்தபாடதய 

காப்பீைட்ைப் பாதிக்காது. 

 

க்களம் நிபந்தகனகள் 

விபத்கதப் புகாரளித்தல் 

காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபர ்விபத்திே் முழு விவரங்கடளயும் விடரவாக GEG-க்கு வழங்க தவண்டும், தமலும் இந்தப் 

பாலிசியிே் கீழ் க்டளம்க்கு வழிவகுக்கும் எந்தமவாரு நிகழ்டவ பற்றியும் 30 நாைக்ளுக்குள் GEG-க்கு வழங்க 

தவண்டும். GEG-க்கு க்டளம்டய நிராகரிப்பதற்காே உரிடம உள்ளது மற்றும் விபத்து நைந்த தததியிலிருந்து 30 

நாைக்ளுக்குப் பிறகு GEG-க்கு மதரிவிக்கப்பை்ைால், GEG எந்தமவாரு க்டளம்டயயும் மசலுத்த மபாறுப்தபற்காது. 

ஆவைங்ககள வழங்குதல் 

காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபர ்அல்லது அவரக்ளிே் சை்ைப் பிரதிநிதி அடேத்துச ்சாே்றிதழ்கள், படிவங்கள், பில்கள், 

ரசீதுகள், தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரங்கடளத் தங்கள் மசாந்த மசலவில் GEG-க்கு வழங்க தவண்டும்.  GEG தகைக்ும் 

க்டளம்டய ஆதரிக்கும் எந்தமவாரு பில்கள், ரசீதுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் அசல் நகல்களாக மைட்ும்தாே் 

இருக்க தவண்டும், இல்டலமயேில் GEG எழுத்துப்பூரவ்மாக ஒப்புக்மகாள்ளும் வடர. 

 

 

புதுப்பித்தல் விதிமுகறகள் 

இது குறுகிய காலத் தேிப்பை்ை நபர ் விபத்துக் பாலிசியாகும் மற்றும் GEG இந்தக் பாலிசிடயப் புதுப்பிக்கத ்

ததடவயில்டல. GEG உங்களுக்கு எழுத்துப்பூரவ்மாக 30 நாைக்ள் அறிவிப்பு தருவதே் மூலம் இந்தக் பாலிசிடய 

முடிக்கலாம். காப்பீடு மசய்யப்பை்ை நபரிே் காப்பீைட்ிற்குப் புதுப்பித்தல் இல்டல. 

 

 

விலக்குகள் மீதான மறுப்புகள்: 

இந்தப் பாலிசியிே் கீழ் பலே்கள் மசலுத்தப்பைாது எே்பதற்குச ்சில நிபந்தடேகள் உள்ளே.  இடவ ஒப்பந்தத்தில் 

விலக்குகளாகக் கூறப்பைட்ுள்ளே.  விலக்குகளிே் முழுப் பை்டியடல மதரிந்துக்மகாள்ளப் பாலிசி ஒப்பந்தத்டதப் 

படிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறீரக்ள். 

 

பாலிசி உரிகமயாளரக்ளின் பாதுகாப்புத் திே்ேம் 

இந்தப் பாலிசி உரிடமயாளரக்ளிே் பாதுகாப்புத் திை்ைத்திே் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் சிங்கப்பூர ்
டவப்புதம்தாடக காப்பீைட்ுக் கழகத்தால் (SDIC) நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. உங்கள் பாலிசிக்காே கவதரெ் 

ஆை்தைாமாடிக்காக உள்ளது தமலும் உங்களிைமிருந்து எந்த நைவடிக்டகயும் ததடவயில்டல. திை்ைத்திே் கீழ் 
வழங்கப்படும் பலே்களிே் வடககள் மற்றும் கவதரெ் வரம்புகள் பற்றிய தமலும் தகவலுக்கு, 
மபாருந்தக்கூடிய இைங்களில், எங்கடளத் மதாைரப்ு மகாள்ளவும் அல்லது மபாதுக் காப்பீைட்ுச ்
சங்கம் (GIA) வருடக தாருங்கள் அல்லது SDIC இடணயதளங்கடள(www.gia.org.sg அல்லது 

www.sdic.org.sg) பாரட்வயிடுங்கள். 
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