
 பக்கம் 1 ன் 7  

  
 

 

அறிவிப்பு: இந்தக் ககொள்கக வொரத்்கதகளொனது, ஆங்கிலம், பஹொசொ இந்ததொதனஷியொ, வங்கொளம், பரம்ீஸ், 

கசனீஸ் மற்றும் தமிழில் கிகைக்கிறது. ஆங்கிலம் மற்றும் கமொழிகபயரப்்புகளுக்கு  இகையில் தவறுபொடுகள் 

அல்லது  வித்தியொசங்கள் இருப்பின், ஆங்கில ஆவணதம முதன்கமயொகும். 

 

இலவச 30 நாள் டேஷ் பாதுகாப்பு 

(Singtel Dash ரெமிே ்வாடிக்ககயாளெக்ளுக்கான  

தனிப்பே்ே விபத்து) 
 

பாலிசிதாெெ ்எங்களிேம் பிரீமியம் செலுத்துவததக் கருத்தில் சகொண்டு மற்றும் இந்தக் சகொள்தக ஆவணதத்ில் 

உள்ள விதிமுதறகள், விதிவிலக்குகள் மற்றும் நிபந்ததைகளுக்கு உடப்டட்ு அல்லது வழங்கப்பட்ட ஒப்புதல், மூலம் 

பாலிசி காலத்தில், விபத்துக் கொரணமொக நீங்கள் காயம் அதடந்தொல் கீழழ விவரிக்கப்படட்ுள்ள இழப்புக்கு 

நாங்கள் இழப்பீடு வழங்குழவொம். 

 

இந்தக் குழு பாலிசியின் கீழ் உள்ள நை்தமகதளப் பாலிசிதாெெ் ஒப்புக்சகொள்கிறொர:் 

- பாலிசிதாெொல் பரிந்துதரக்கப்பட்ட ழதரந்்சதடுக்கப்பட்ட வொடிக்தகயொளரக்ளுக்கு (‘நீங்கள்’) இலவெமொக 

வழங்கப்படுகிறது; 

- பாலிசிதாெெ் மற்றும் நாங்களும் கூட்டொக எடுக்கும் முடிதவத் சதொடரந்்து இதத மொற்றலொம் அல்லது 

நிறுத்தலொம். 

 

 நன்கமகள்  

 

பிெிவு 1 - இறப்பு அல்லது நிெந்தெ இயலாகம 

 

மெணத்திற்காக 

பாலிசி காலத்தில் விபத்துக் கொரணமொக நீங்கள் காயம் அதடந்தொல் மற்றும் விபத்து நடந்த 30 நொடக்ளுக்குள் 

உங்களுக்கு மரணம் ஏற்படட்ுவிடட்ொல் கொப்பீடு செய்யப்படட் மூலதைத ் சதொதகயில் 100% நாங்கள் 

செலுத்துழவொம். 

 

நிெந்தெ ஊனத்திற்கு 

பாலிசி காலத்தில் விபதத்ுக் கொரணமொக நீங்கள் காயம் அதடந்தொல் மற்றும் விபத்து நடந்த 30 நொடக்ளுக்குள் 

உங்களுக்கு மரணம் ஏற்படட்ுவிடட்ொல் கொப்பீடு செய்யப்படட் மூலதைத ் சதொதகயில் ஒரு ெதவீதம் 

செலுத்துழவொம். நாங்கள் செலுத்தும் ெதவீதம் கீழழ உள்ள நை்தமகளிை் அடட்வதணயில் கொட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே மூலதனத் ரதாகக: S$5,000 (சிங்கப்பூர ்டொலரக்ள் ஐயொயிரம் மடட்ும்) 

 

நன்கமகளின் அேே்வகண 

நிெந்தெ இயலாகம (மருத்துவப் பழகுனொல் சான்றளிக்கப்பே்ேது) 

காப்பீடு 

ரசய்யப்பேே் 

மூலதனத் 

ரதாககயின் 

% 

1. காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபகெத் தடுக்கும் சமொத்த இயலொதம: 

o குதறந்தபடெ்ம் 12 மொதங்கள் சதொடரெ்ச்ியொை கொலத்திற்கு ஏழதனும் 

ழவதல, சதொழில் அல்லது சதொழிதலெ ்செய்தல்; மற்றும் 

o எப்ழபொதும் ெம்பொதிப்பது அல்லது ஏழதனும் ஊதியம், பணம் அல்லது 

சவகுமதி ஆகியவற்தறப் சபறுதல் 

100% 

2. மணிக்கடட்ு அல்லது கணுக்கொல் அல்லது அதற்கு ழமல் ஒை்று அல்லது இரண்டு 

தககொல்கள் முழுதமயொக மற்றும் நிரந்தர இழப்பு 

100% 

3. ஒை்று அல்லது இரண்டு கண்களிலும் முழுதமயொை மற்றும் நிரந்தரமொை 

பொரத்வ இழப்பு 

100% 

4. ஒரு தககொல் முழுதமயொக மற்றும் நிரந்தர இழப்பு மற்றும் ஒரு கண்ணிை் 

சமொத்த பொரத்வ இழப்பு 

100% 

5. ழபெச்ு மற்றும் இரண்டு கொதுகளிலும் செவித்திறை் முழுதமயொை மற்றும் 

நிரந்தர இழப்பு 

100% 

 

பாலிசி காலத்தில் இந்தப் பிரிவிை் கீழ் நாங்கள் செலுத்தும் அதிகபடெ்ம் கொப்பீடட்ுத் சதொதக S$5,000 ஆகும். 

பாலிசிதாெெின் ரபயெ்: SingCash Pte Ltd  

காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபெ(்கள்): பிரகடைத்திை்படி பொலிசிதொரரொல் பரிந்துதரக்கப்படும் 

தைிப்பட்ட உறுப்பிைரக்ள் 



 பக்கம் 2 ன் 7  

 

1 முதல் 5 வதரயிலொை நிரந்தர ஊைங்களில் ஏழதனும் ஒை்றிற்கு நாங்கள் உங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கிய பிறகு 

நீங்கள் இறந்துவிட்டொல், இறப்புக்கு எந்தவித இழப்பீடும் நாங்கள் வழங்க மொட்ழடொம். 

 

பிெிவு 2 - மருத்துவமகன சிகிசக்சக்குப் பின் மீே்புப் பயன் 

 

பாலிசி காலத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தின் விதளவொக ஏற்பட்ட காயம் கொரணமொக, நீங்கள் உள்ழநொயொளியொகக் 

குதறந்தபடெ்ம் 48 மணிழநரம் மருத்துவமகனயில் தங்க ழவண்டியிருந்தொல் S$100 சரொக்கப் பலதை நாங்கள் 

செலுத்துழவொம்.  

 

ழமலும் விபத்து நடந்த  நொடக்ளுக்குள் நீங்கள் மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்கப்படட்ு, தகுதிவாய்ந்த 

மருத்துவெ், இந்த மருதத்ுவெ ் சிகிெத்ெ அவசியம் எை உறுதி செய்தொல் தொை் நாங்கள் இந்தத் சதொதகதய 

வழங்குழவொம்.  

 

அழத அல்லது சதொடரப்ுதடய கொரணத்திற்கொக மருத்துவமகனயில் தைித்தைியொகத் தங்கி இருப்பது அழத 

காயத்திற்காக எை்ழற கருதப்படும் தவிர அவ்வொறு மருத்துவமதையில் தங்குவது குதறந்தபடெ்ம் 60 

சதொடரெ்ச்ியொை உள்ழநொயொளிகள் அல்லொத நொடக்ளொக இருக்கழவண்டும். 

 

  ரபாது நிபந்தகனகள்  

 

1. தகுதி 

உங்களுக்கு இந்த இை்சூரை்ஸ் கவர ்செய்யழவண்டும் எை்றொல், நீங்கள்: 

 ஒரு சிங்கப்பூரியை், சிங்கப்பூர ் நிரந்தரக் குடியுரிதம அல்லது செல்லுபடியொகும் சிங்கப்பூர ் அதடயொள 

ஆவணங்கள் ழவதலவொய்ப்புப் பொஸ், பணி அனுமதி, நீண்ட கொல வருதக அனுமதி அல்லது மொணவர ்

பொஸ் தவத்திருக்கும் தைிநபர;் மற்றும் பாலிசி காலத்தில் சிங்கப்பூரில் வசிப்பது; மற்றும் 

 பாலிசி காலத்தின் ரதாேக்கத் டததியில் வயது 16 முதல் 85 வதர இருக்கழவண்டும்; மற்றும் 

 செல்லுபடியொகும் Singtel Dash Remit கணக்கு மற்றும் Dash Balance கணக்கு தவதத்ு இருக்கழவண்டும். 

 

2. நடுவெ் மன்றம் 

ரகாள்ககயிலிருந்து அல்லது அது சதொடரப்ொக எழும் எந்தசவொரு ெரெ்த்ெயும் நிதித ் சதொழில் தகரொறுகள் 

தீரவ்ு தமய லிமிசடட் (FIDReC)-க்கு பரிந்துதரக்கப்பட ழவண்டும்.  

 

ெரெ்த்ெதய FIDReC-க்கு முை் சகொண்டு வரழவொ அல்லது தீரக்்கழவொ முடியொவிட்டொல், சிங்கப்பூர ் ெரவ்ழதெ 

நடுவர ்தமயத்திை் (SIAC விதிகள்) அந்த ழநரத்தில் நதடமுதறயில் உள்ள நடுவர ்விதிகளுக்கு இணங்க அது 

சிங்கப்பூரில் உள்ள நடுவர ்மை்றத்திை் மூலம் தீரக்்கப்படும். 

 

நடுவர ்மை்றம் சிங்கப்பூரில் உள்ள மூை்று நடுவரக்ளொல் ஆங்கிலத்தில் நடதத்ப்படும். 

 

3. குழு பாலிசிகய ெத்து ரசய்தல் 

முப்பது (30) நொடக்ள் அறிவிப்தப எழுத்துப்பூரவ்மொக அறிவிப்பதை் மூலம் நாங்கள் அல்லது பாலிசிதாெெ ்

இந்தப் பாலிசிகய ரத்து செய்யலொம். இந்தக் குழு பொலிசிதய எங்களால் அல்லது பாலிசிதாெொல் ரத்துெ ்

செய்யும்ழபொது, ரத்துசெய்யும் ழததிக்கு முை் எழும் எந்தசவொரு ழகொரிக்தகக்கும் பொரபடெ்ம் இல்லொமல் 

இருக்கும். பாலிசி காலம் முடிவதற்குள் ரத்து செய்யும் ழததி இருந்தொல், பாலிசி காலத்தின் கொலொவதி 

ழததியில்தொை் உங்களுக்கான கொப்பீடட்ு முடிவதடயும். 

 

4. காப்பீேக்ே ெத்து ரசய்தல் 

முப்பது (30) நொடக்ள் அறிவிப்தப எழுத்துப்பூரவ்மொக அறிவிப்பதை் மூலம் நாங்கள் அல்லது நீங்கள் இந்தப் 

பாலிசிகய ரத்து செய்யலொம். எங்களால் அல்லது உங்களால் கொப்பீடட்ுதகவழரஜ் ரத்து செய்யப்படட்ொல், 

ரத்து செய்யப்படட் ழததிக்கு முை் எழும் எந்தசவொரு ழகொரிக்தகக்கும் பொரபடெ்ம் இல்லொமல் இருக்கும் மற்றும் 

பிரீமியம் திரும்பி சகொடுக்கமொட்ழடொம். 

 

5. ஒப்பந்தங்கள் (மூன்றாம் தெப்பினெின் உெிகமகள்) சே்ேம்  

பொலிசி நிபந்ததைகதளப் பாலிசிதாெெ,் நாங்கள் அல்லது காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபெ் தவிர ழவறு 

யொரொலும் செயல்படுத்த முடியொது.  

 

6. ரகாள்கககயக் ககேபிடிப்பது 

நீங்களும் பொலிசிதொரரும் பொலிசியிை் அதைத்து விதிமுதறகதளயும் நிபந்ததைகதளயும் கதடப்பிடிதத்ு 

இருந்தொல் மடட்ுழம பாலிசியின் கீழ் நாங்கள் சபொறுப்பொழவொம். 

 

7. விளக்கம் 

ரகாள்கக மற்றும் வழங்கப்பே்ே ஏடதனும் திருத்தம் அல்லது ஒப்புதல் ஆகியகவ ஒன்றுப்படுத்திப் 

படிக்கப்பே டவண்டும். இந்தக் சகொள்தக ஆவணத்தில் உள்ள எந்த வொரத்்ததயும் அல்லது சவளிப்பொடும் 

எை்ை குறிப்பிட்ட சபொருதளக் சகொண்டு உள்ளழதொ அழத சபொருதளதொை் ஒப்புதலிலும் சகொண்டுள்ளை. 

 

8. ஆளும் சேே்ம் 

இந்தப் பாலிசி சிங்கப்பூரிை் ெட்டங்களுக்கு ஏற்ப நிரவ்கிக்கப்படட்ு விளக்கப்படும். 

 

9. அறிவிப்பு மற்றும் மாற்றங்கள் 

எங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அதைத்து அறிவிப்புகளும் எழுத்துப்பூரவ்மொக மடட்ும்தொை் இருக்க ழவண்டும். 

எங்களுகேய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகொரியிை் தகசயொப்பம் அல்லது முதசலழுத்துக்கள் இருந்தொல் 

மடட்ுழம பாலிசியில் ஏழதனும் மொற்றம் அல்லது ழெரத்த்ல் செய்தது செல்லுபடியொகும். 



 பக்கம் 3 ன் 7  

 

பொலிசிதொரரிை் உடை்படிக்தகப்படி பொலிசியில் நாங்கள் மொற்றங்கதளெ ்செய்யலொம். பொலிசியில் உங்கள் 

கொப்பீடட்ுக் கொலத்திை்ழபொது மொற்றம் செய்யப்பட்டொல், உங்கள் தற்ழபொததய கொப்பீடத்ட அது பொதிக்கொது. 

 

10. தவறான தகவல் மற்றும் டமாசடி 

பாலிசி சதொடரப்ொக நீங்கள் வழங்கிய எந்தத ் தகவலும் உண்தமக்குப் புறம்பொைதொகழவொ, துல்லியம் 

இல்லொமல் அல்லது முழுதமயற்றதொகழவொ இருந்தொல் அல்லது பாலிசியின் கீழ் செய்யப்படட் எந்தசவொரு 

ழகொரிக்தகயும் எதொவது ஒரு வழியில் ழமொெடியொக இருந்தொல், பாலிசியின் கீழ் உங்களுக்கான கொப்பீடு 

செல்லொது எை அறிவிக்கப்படும் (பொலிசி எப்ழபொதும் இல்லொதது ழபொல் நடத்தப்படும்) மற்றும் பிரீமியத்ததத ்

திரும்பப் சபறொமல் அதைதத்ுக் கொப்பீடும் உடைடியொக முடிவதடயும். 

 

11. டபயிங் க்ரளய்ம்ஸ் 

உங்கள் பாலிசியின் கீழ் அதைதத்ு க்சளய்ம் ழபசமண்டட்ுகதளயும் (பிரிவு 1 கீழ் இறப்பு தவிர) நாங்கள் 

உங்களுக்குச ் செய்ழவொம். உங்களுக்கு மரணம் நிகழ்வும் ழபொது, க்தளம் பணம் பாலிசிதாெருக்கு 

வழங்கப்படும். பாலிசியின் கீழ் நாங்கள் செய்யும் எந்தசவொரு க்தளம் கட்டணதத்ிற்கும் நீங்கள் (அல்லது 

உங்கள் ெொரப்ொகெ ் செயல்படும் எவரும்) எங்களுக்கு வழங்கும் எந்தசவொரு ரசீதும், உரிதமழகொரல் 

சதொடரப்ொை எங்கள் முழுக் கடதமதயயும் நாங்கள் பூரத்்திெ ் செய்துள்ழளொம் எை்பதற்கொை ெொை்றொக 

இருக்கும்.  

 

12. நகல் காப்பீடு 

இந்தப் பாலிசியில் உங்களிேம் ஒை்றுக்கும் ழமற்பட்ட கொப்பீடு இருந்தொல், முதலில் வழங்கப்பட்ட 

பாலிசியில் உள்ள வரம்பு வதர மடட்ுழம நொங்கள் செலுத்துழவொம். 

 

13. நியாயமான முன்ரனசச்ெிக்கககள் 

எந்தசவொரு விபத்து அல்லது காயத்கதயும் தடுக்க நீங்கள் அதைத்து நியொயமொை முை்சைெெ்ரிக்தக 

நடவடிக்தககதளயும் எடுக்க ழவண்டும். 

 

14. புதுப்பித்தல் 

புதுப்பித்தல் அல்லது பாலிசிகயப் புதுப்பிக்க நாங்கள் ெட்டப்பூரவ்மொக எந்த அறிவிப்தபயும் அனுப்ப 

ழவண்டியதில்தல. 

 

15. பிொந்திய வெம்பு 

இந்தக் பாலிசியானது சிங்கப்பூருக்குள் மடட்ும் ஏற்படும் கொயங்களுக்குப் கொப்பீடு அளிக்கும். 

 

 க்களம் நிபந்தகனகள்  

 

1. க்களம்கய ககவிடுதல் 

கொப்பீட்டிை் கீழ் உள்ள ஏழதனும் க்தளம்தய நாங்கள் நிரொகரித்து, எங்கள் முடிவிை் ழததியிலிருந்து 12 

கொலண்டர ் மொதங்களுக்குள் (ழமழல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி) நடுவர ் மை்றத்திற்கு அந்த விவகொரம் 

குறிப்பிடப்படொவிட்டொல், க்தளம் தகவிடப்பட்டதொகக் கருதப்படும், ழமலும் நீங்கள் அததத ்சதொடர முடியொது. 

 

2. மருத்துவப் பெிடசாதகன 

எங்களுக்கு நியொயமொகத் ழததவப்படும் ழபொது, எங்களால் நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவப் பழகுனொல் 

ழமற்சகொள்ளப்படும் மருதத்ுவப் பரிழெொததைதய நீங்கள் கண்டிப்பொக ழமற்சகொள்ள ழவண்டும். 

பரிழெொததை கட்டணத்தத நாங்கடள செலுத்திவிடுழவொம். 

 

3. விபத்கதப் புகாெளித்தல் 

விபத்து பற்றிய முழு விவரங்கதளயும் கூடிய விதரவில் எங்களுக்குத் சதரிவிக்க ழவண்டும், மற்றும் 

எப்படியிருந்தொலும் பாலிசியின் கீழ் க்தளம்க்கு வழிவகுத்த எந்தசவொரு நிகழ்தவ பற்றியும் முப்பது (30) 

நொடக்ளுக்குள் எங்களுக்குத ் சதரிவிக்க ழவண்டும். க்தளம்தய நிரொகரிப்பதற்கொை உரிதம எங்களுக்கு 

உள்ளது மற்றும் விபதத்ு நடந்த ழததியிலிருந்து 30 நொடக்ளுக்குப் பிறகு எங்களுக்குத் சதரிவிக்கப்படட்ொல், 

எந்தசவொரு க்தளம்தயயும் செலுத்த நொங்கள் சபொறுப்பு ஏற்க மொட்ழடொம். 

 

4. ஆவணங்ககள வழங்குதல் 

நாங்கள் ழகடக்ும் ெொை்றிதழ்கள், படிவங்கள், பில்கள், ரசீதுகள், தகவல்கள் மற்றும் ஆதொரங்கள் 

அதைத்ததயும் உங்கள் செொந்த செலவில் நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்க ழவண்டும்.  க்தளம்தய 

ஆதரிப்பதற்கொக நாங்கள் ழகடக்ும் எந்தசவொரு பில்கள், ரசீதுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் அெல் நகல்களொக 

இருக்க ழவண்டும், இல்தலசயைில் எழுத்துப்பூரவ்மொக நாங்கள் ஒப்புக்சகொள்ளொவிடட்ொல். 

 

5. நாங்கள் டகேக்ும் ஆதாெத்கத வழங்குதல்  

நஷ்டம் ஏற்பட்டதற்கொை ஆதொரத்தத நாங்கள் ழகடட்ொல், இழப்பு ஏற்படட் நொளிலிருந்து 30 நொடக்ளுக்குள் 

அதத நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்ப ழவண்டும். 

 

  ரபாது விலக்குகள்  

 

இந்தப் சபொதுவொை விலக்குகளில் ஏழதனும் இழப்பு, ழெதம் அல்லது சபொறுப்தபக் கொப்பீடு செய்வதிலிருந்து 

பாலிசி தடுக்கிறது எை்று நாங்கள் நிதைத்தொல், அதற்கு நீங்கள் உடை்படவில்தல எை்றொல், விலக்கு 

சபொருந்தொது எை்பதற்கொை ஆதொரத்தத நீங்கள் வழங்க ழவண்டும். நீங்கள் அவ்வொறு செய்யொவிடட்ொல், இழப்பு, 

ழெதம், விதல அல்லது செலவு ஈடுசெய்யப்படொது. 

 

ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக ஏற்படும் எந்தசவொரு க்தளம்தயயும் பாலிசி உள்ளடக்கொது அல்லது 

பிை்வருவைவற்றிலிருந்து எழுகிறது அல்லது சதொடரப்ுதடயது. 



 பக்கம் 4 ன் 7  

 

1. ழபொர,் பதடசயடுப்பு மற்றும் பதக (ழபொர ்அறிவிக்கப்படட்ொலும் இல்லொவிட்டொலும்), உள்நொடட்ுப் ழபொர,் 

கிளரெ்ச்ி, புரடச்ி, எழுெச்ி அல்லது அதிகொரத்ததக் கவிழ்த்தல், ழவதலநிறுத்தம், கலவரம், உள்நொடட்ுக் கலவரம். 

 

2. அணு எரிசபொருளில் இருந்து அயைியொக்கும் கதிரவ்ீெச்ு, நெச்ு மொசுபொடு அல்லது அணு எரிசபொருளிலிருந்து 

கதிரியக்க மொசுபொடு அல்லது அணு எரிசபொருதள எரிப்பதொல் ஏற்படும் அணுக்கழிவு. 

 

3.  தற்சகொதல, தற்சகொதல முயற்சி மற்றும் சுய கொயம் உட்பட, காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபெின் எந்தசவொரு 

ழவண்டுசமை்ழற செயல்களும். 

 

4. தூக்கக் ழகொளொறு, மைெழ்ெொரவ்ு, தபத்தியம், மை அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் உள்ளிட்ட மை மற்றும் நரம்பு 

ழகொளொறுகள். 

 

5. கரப்்பம், பிரெவம் அல்லது கருெச்ிததவு (ஏற்படும் வதர அல்லது ஒரு விபத்தால் தூண்டப்பட்டது) அல்லது 

ஏழதனும் சதொடரப்ுதடய நிதல அல்லது சிக்கல். 

 

6. எந்த வதகயொை குடலிறக்கம்.  

 

7. பொலியல் ரீதியொகப் பரவும் ழநொய், HIV (மைித ழநொசயதிரப்்பு குதறபொடு தவரஸ்), AIDS (வொங்கிய ழநொசயதிரப்்பு 

குதறபொடு ழநொய்க்குறி) அல்லது AIDS சதொடரப்ொை ஏழதனும் நிதல. 

 

8. தூண்டப்பட்ட தொக்குதல் அல்லது ஏழதனும் செயல் அல்லது நிகழ்வு காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபெ் ழநரடியொக 

அல்லது மதறமுகமொகெ ்சிைமூடட்ுகிறொர,் தூண்டுகிறொர,் பங்ழகற்கிறொர ்அல்லது திட்டமிடுகிறொர.் 

 

 

9. ஆல்கஹொல் அல்லது மருந்துகளிை் விதளவு அல்லது தொக்கம்: 

 உங்களுக்காகப் பரிந்துதரக்கப்படவில்தல (மற்றும் ெரியொகப் பயை்படுத்தப்படுகிறது); அல்லது  

 ழபொததப் பழக்கம், குடிப்பழக்கம் அல்லது மைழநொய்க்கொை சிகிெத்ெக்கொக பரிந்துதரக்கப்படுகிை்றை. 

 

10. மருத்துவப் பழகுனொல் பரிந்துதரக்கப்படொத வழக்கமொை சுகொதொரெ ் ழெொததைகள், ழெதவகள் மற்றும் 

விநிழயொகங்கள், அல்லது தடுப்பு பரொமரிப்பு அல்லது தடுப்பூசிகள் மற்றும் கருத்ததட உள்ளிடட் 

நடவடிக்தககள். 

 

11. பல் அறுதவ சிகிெத்ெ அல்லது சிகிெத்ெ, ஒரு விபத்தின் விதளவொக இது ழததவப்படுகிறது எை்றொலை்றி.  

 

12. அழகுக்கொை அறுதவ சிகிெத்ெ அல்லது பிளொஸ்டிக் அறுதவ சிகிெத்ெ, ஒரு விபத்தின் விதளவொக இது 

ழததவப்படுகிறது எை்றொலை்றி. 

 

13. ஏற்கனடவ இருக்கும் எந்த நிதலயும். 

 

14. குளிரக்ொல விதளயொடட்ுகளில் பங்ழகற்பது (பைி நதடக்கடத்ட சகொண்டு நடப்பது அல்லது பைிெெ்றுக்கு 

ழபொை்றதவ) சபரிய ழவடத்ட விதளயொடட்ு, மதலழயறுதல், பொதற ஏறுதல், நீருக்கடியில் செயல்பொடு 

(ஸ்ழநொரச்கல்லிங், ஸ்கிை் தடவிங் அல்லது ஸ்கூபொ தடவிங் ழபொை்றதவ) ழமொட்டொர ் விதளயொடட்ுகள், 

பந்தயம் அல்லது ழவகப் ழபொட்டி எந்த வதகயொை ழபொடட்ியொக இருந்தொலும் (கொல் நதடதயத ்தவிர) மற்றும் 

வொை்வழியொக இருப்பதத உள்ளடக்கிய எந்தசவொரு செயலும் (இதடநிறுத்தப்படட்ொலும் இல்லொவிட்டொலும்). 

 

15. நீங்கள் உங்கள் சதொழிலில் ஈடுபடட்ு இருக்கும் ழபொது நிெெ்யமொக ஏற்படும் காயம், ஏழதனும் 

பிை்வருவைவற்றில் உங்கள் சதொழிலில் இருந்தொல், அல்லது ெம்பந்தப்படட்ிருந்தொல். 

a) கடற்பதட, ரொணுவம், விமொைப்பதட, சிவில் பொதுகொப்பு, ழபொலீஸ், துதண ழபொலீஸ் பதடகளில் பங்கு 

சபறுதல் (CISCO பணியொளரக்ள் உட்பட) அல்லது தீயதணப்பு ழெதவ பயிற்சி, கடதமகள், ழெதவகள் 

அல்லது செயல்பொடுகள், ெமொதொை கொலத்தில் ரிெரவ்் பயிற்சி தவிர 

b) விமொைி, விமொைக் குழு உறுப்பிைர,் அல்லது விமொைத்தில் ழவதல செய்வதத உள்ளடக்கிய சதொழில் 

எந்தசவொரு வரத்்தகத்திை் ழநொக்கத்திற்கொகவும், சதொழில்நுட்ப செயல்பொடு, அல்லது முழு உரிமம் சபற்ற 

பயணிகதள ஏற்றிெ ் செல்லும் விமொை நிறுவைத்தில் கட்டணம் செலுத்தும் பயணிதயத ் தவிர 

ழமற்சகொள்ளும் ழவறு விமொைப் பயணம். 

c) சதொழில்முதற விதளயொடட்ு வீரர ் 

 

16. ரதாற்று வியாதி  

 இந்தப் பாலிசி ஆவணதத்ில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதற்கு மொறொக எததயும் சபொருட்படுத்தொமல், எதற்கு 

எல்லொம் பொலிசி எந்த ஒரு ஈடும் செய்யொது எை்றொல் ஏழதனும் உண்தமயொை அல்லது கூறப்படும் இழப்பு, 

சபொறுப்பு, ழெதம், ழநொய், கொயம் அல்லது இறப்பு, செலவுகள் அல்லது நீங்கள் செலுத்த ழவண்டிய சதொதககள், 

ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக நடந்தற்கு கொரணமொக இருந்தொல், ஒரு சதொற்றக்கூடிய ழநொயிலிருந்து 

அல்லது அதனுடை் சதொடரப்ுதடயது, அல்லது ஒரு சதொற்று ழநொயிை் பயம் அல்லது அெச்ுறுத்தல். 

 

இந்த விலக்கிை் ழநொக்கதத்ிற்கொக, ஒரு சதொற்று ழநொய் எை்பது ஒர ் உயிரிைத்திலிருந்து மற்சறொரு 

உயிரிைத்திற்கு ஒரு சபொருள் அல்லது முகவர ் மூலம் பரவக்கூடிய எந்தசவொரு ழநொயொகும், உட்பட (ஆைொல் 

வதரயறுக்கப்படவில்தல), ஒரு தவரஸ், பொக்டீரியம், ஒடட்ுண்ணி அல்லது உயிரிைம் வொழ்ந்தொலும் 

இல்லொவிட்டொலும், இரண்டில் எதுவொயினும் மற்றும் எங்கு: 

 ழநொய் பரவும் முதற, ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொகக் கொற்றில் உள்ள துளிகள் அல்லது துகள்கள் 

மூலம் உள்ளடக்கியது (ஆைொல் அது மடட்ும் அல்ல), உடல் திரவங்கள் அல்லது எந்த ழமற்பரப்புடை் 

சதொடரப்ு அல்லது சபொருளுடை் சதொடரப்ு - திட, திரவ அல்லது வொயு; மற்றும் 

 ழநொய், சபொருள் அல்லது முகவர ் மூலம் உடல் கொயம், ழநொய், மை உதளெெ்ல்,உடல்நலம் அல்லது 
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நல்வொழ்வுக்குெ ்ழெதம், அல்லது செொதத்ுக்குெ ்ழெதம் ஏற்படுத்தலொம். 

 

17. இகணய இழப்பு  

எததயும் சபொருட்படுத்தொமல் இந்தப் பாலிசி ஆவணதத்ில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது அல்லது ஏழதனும் ஒப்புதல் 

மொறொகப் பொலிசி இதணய இழப்தப ஈடுசெய்யொது. 

 

தெபர ்இழப்பு எை்றொல் உண்தமயொை அல்லது கூறப்படும் இழப்பு, ழெதம், கடை்பொடு, ழநொய், கொயம் அல்லது 

இறப்பு, செலவுகள் அல்லது நீங்கள் செலுத்த ழவண்டிய சதொதககள், ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக 

நடந்ததற்குக் கொரணமொக இருந்தொல், அல்லது எதிலிருந்து எழுகிறது அல்லது சதொடரப்ொக, ஏழதனும்: 

 

 அங்கீகரிக்கப்படொத அல்லது தீங்கிதழக்கும் செயல்; 

 எந்தசவொரு அங்கீகரிக்கப்படொத அல்லது தீங்கிதழக்கும் செயல் அல்லது செயல்கள் சதொடரப்ொை 

அெச்ுறுத்தல் அல்லது தவறொை அறிக்தக;  

 பிதழ, விடுபட்டது அல்லது விபத்து; அல்லது 

 ெட்ட அல்லது ஒழுங்குமுதற ழததவகதளப் பூரத்்திெ ்செய்யொத செயல்; 

எந்தசவொரு தரவு அல்லது கணிைி அதமப்தபயும் அணுகக்கூடிய அல்லது பயை்படுத்தக்கூடிய எந்தசவொரு 

நபர ்அல்லது குழுதவயும் உள்ளடக்கியது. 

 

இந்த விலக்கிை் ழநொக்கத்திற்கொக, கணிைி அதமப்பு எை்பது எந்த கணிைியும், வை்சபொருள், சமை்சபொருள், 

பயை்பொடு, செயல்முதற, குறியீடு, நிரல், தகவல் சதொழில்நுட்பம், தகவல் சதொடரப்ு அதமப்பு அல்லது 

மிை்ைணு ெொதைம். இதில் அடங்குவது சதொடரப்ுதடய எந்தெ ்ெொதைமும், உபகரணங்கள் அல்லது அதமப்பு, 

திதெவிகள் உட்பட, தரவு ழெமிப்புெ ் ெொதைங்கள், சநடச்வொரக்்கிங் உபகரணங்கள் அல்லது கொப்புப்பிரதி 

வெதிகள். 

 

18. மின்னணு டததி 

சமை்சபொருள் ழதொல்வியதடந்தது அல்லது ஏழதனும் கணிைி, மிை்ைணு உபகரணங்கள், தமக்ழரொசிப், 

ெரக்்யூட், ெொதைத்தொல் ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக ஏற்படும் அல்லது எழும் எந்த க்தளம்கதளயும் 

பாலிசி ஈடு செய்யொது: 

 எந்த ழததிதயயும் ெரியொக அங்கீகரிக்கவும்;  

 எந்தத் ழததியும் தவறொக இருப்பதை் விதளவொக, ழெமிக்கவும் அல்லது ெரியொக உடச்பொருதள 

சவளிப்படுத்துவும், எந்தசவொரு தரதவயும், தகவதலயும், அல்லது அறிவுறுத்ததலயும் செயலொக்கவும் 

அல்லது பயை்படுத்தவும்; அல்லது 

 ஏழதனும் கடட்தள அல்லது நிரல் விதளவொக ஒரு குறிப்பிட்ட ழததியிலிருந்து அல்லது அதற்குப் பிறகு 

ழவதல செய்யவில்தல எை்றொல், ழெமிக்கவும் அல்லது எந்தத் தரதவயும் ெரியொக உடச்பொருதள 

விளக்குவும், செயலொக்கவும் அல்லது பயை்படுத்தவும். 

 

19. தகேகள்  

நாங்கள் கொப்பீடு வழங்கியதொகக் கருதப்பட மொடழ்டொம், மற்றும் ழமலும் எந்தசவொரு க்தளம்தயயும் 

செலுத்தழவொ அல்லது பாலிசியின் கீழ் எந்தப் பலதையும் வழங்கழவொ சபொறுப்பொக மொட்ழடொம், அவ்வொறு 

செய்வது, எங்கள் கருத்துப்படி, எந்தசவொரு மொநிலம், நொடு அல்லது ழதசிய எல்தலகளுக்கு அப்பொல் 

செயல்படுகிற அதமப்பு (ததடகள்) மூலம் அதமக்கப்பட்ட எந்தசவொரு அனுமதி, ததட, வதறயதர அல்லது 

கடட்ுப்பொடுகள் மீறுவதற்கு அல்லது அதற்கு எதிரொகெ ்செல்ல வழிவகுக்கும். 

 

நீங்கள் அல்லது பாலிசியுேன் சதொடரப்ுதடய எந்தசவொரு நபர,் பாலிசிதாெெ், பயைீட்டொளர,் காப்பீடு 

ரசய்யப்பேே் நபெ் அல்லது பயைொளி (சதொடரப்ுதடய நபர)் ழபொை்றவரக்ள்: 

 ததடகள் சபொருந்தும் ஒரு நபரொகக் குறிக்கப்பட்ட அல்லது பட்டியலிடப்பட்ட;  

 எந்த வதகயிலும், ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக, சபொருளொதொரத் ததடகள் சபொருந்தும் ஒரு 

தரப்பிைருடை் ஈடுபடட்ுள்ளது; அல்லது  

 ததடகதளெ ் செயல்படுத்தும் விதளதவக் சகொடுக்கும் எந்தசவொரு உள்ளூர ் அல்லது சவளிநொடட்ுெ ்

ெட்டம் அல்லது ஒழுங்குமுதறகள் கீழ் குற்றம் ெொட்டப்பட்டது, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது அல்லது 

அவரக்ளுக்கு எதிரொகத் தீரப்்பு வழங்கப்படட்ுள்ளது; 

பிை்வருவைவற்றில் ஒை்று அல்லது பலவற்தறெ ் செய்ய நாங்கள் முடிவு செய்யலொம் அவ்வொறு நொங்கள் 

முடிவு செய்யும்ழபொது உங்களுக்டகா அல்லது சதொடரப்ுதடய நபரக்்ழகொ எந்தப் சபொறுப்பும் இருக்கொது. 

a) எந்தசவொரு பொலிசி, ஒப்பந்தம், பரிவரத்்ததை அல்லது வணிகத்தத ரத்துசெய்யவும் அல்லது 

எப்ழபொதும் அது இல்லொதது ழபொல் நடத்தப்படும்  

b) எந்தசவொரு நிதி தயொரிப்பு அல்லது முதலீடத்டயும் மூடவும் 

c) எந்தசவொரு நிதி தயொரிப்பு அல்லது முதலீடத்டயும் சரொக்கமொக்கவும்  

d) பணம் செலுத்துதல், பணப் பரிமொற்றம், பணத்ததத் திரும்பப்சபறுதல் அல்லது பலை் ஆகியவற்தற 

செய்யொதிருக்கவும் 

e) பணம் செலுத்துதல், பணப் பரிமொற்றம், பணத்ததத் திரும்பப்சபறுதல் அல்லது பலை் ஆகியவற்தற 

நிறுத்தி தவத்தல்  

f) எந்தசவொரு பரிவரத்்ததை அல்லது ழகொரிக்தகதய மறுக்கவும் அல்லது நிரொகரிக்கவும்  

g) எந்தசவொரு ததடகதளயும் மீறுவழதொ அல்லது அதற்கு எதிரொகெ ் செல்வதற்கொை 

ெொத்தியக்கூறுகதள அகற்ற, குதறக்க அல்லது சிறிதொக்க ழததவயொை எந்த நடவடிக்தகதயயும் 

எடுக்கவும் 

 

நீங்களும் மற்றும் சதொடரப்ுதடய எந்தசவொரு தரப்பிைரும் (அல்லது இருவரும்) எங்களுக்கு நடட் ஈடு செய்யும் 

உறுதிசமொழி வழங்குவீரக்ள் (முழுதமயொக ஈடுசெய்து மற்றும் எங்ககளப் சபொறுப்பொக்க ழவண்டொம்) 

எை்றொல் எதற்கும் மற்றும் அதைதத்ு இழப்புகள், ழெதங்கள், செலவுகள் மற்றும் செலவுகள் இதை் விதளவொக 

நாங்கள் பொதிக்கப்படலொம் அல்லது உங்கள் அல்லது சதொடரப்ுதடய தரப்பிைரிை் நடவடிக்தககள் 

சதொடரப்ொக அல்லது ததடகள் சதொடரப்ொகெ ்செயல்படத ்தவறிைொல், அல்லது a) முதல் g) வதர ழமழல உள்ள 

எந்த நடவடிக்தகயும் நொங்கள் எடுக்க.  
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20. தீவிெவாதம் 

எததயும் சபொருட்படுத்தொமல் இந்தக் பாலிசி ஆவணத்தில் அல்லது எந்த ஒப்புதலிலும் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளதற்கு மொறொக , ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொகப் பயங்கரவொதத்திை் விதளவொக 

அல்லது பயங்கரவொதத்திை் சதொடரப்ொல் ஏற்படும் எந்த உண்தமயொை அல்லது கூறப்படும் இழப்தபயும், 

சதொதகயும் விதலயும் அல்லது செலதவயும் பொலிசி ஈடுசெய்யொது.  

 

இந்த விலக்கிை் ழநொக்கத்திற்கொக, பயங்கரவொதம் எை்பது எந்தசவொரு நடவடிக்தக அல்லது நடவடிக்தக 

அெச்ுறுத்தல், நடவடிக்தகயில் பதட அல்லது வை்முதற ெம்பந்தப்பட்டழதொ இல்தலழயொ, அது: 

 அரசியல், மதம், கருத்தியல் அல்லது ஒத்த ழநொக்கங்களுக்கொக அரப்்பணிக்கப்பட்ட; 

 எந்தசவொரு அரெொங்கத்ததயும் செல்வொக்குடை் பொதிக்கும் ழநொக்கம் சகொண்டது; மற்றும் 

 சபொதுமக்கதளழயொ அல்லது சபொதுமக்களிை் எந்தப் பிரிவிைதரழயொ பயமுறுதத்ுவதற்கொக அல்லது 

மிரடட்ுவதற்கொக வடிவதமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

எந்தசவொரு பயங்கரவொதெ ் செயதலயும் கடட்ுப்படுத்த, தடுக்க அல்லது ஒடுக்க எடுக்கப்பட்ட 

நடவடிக்தகயொல் ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக ஏற்படும் எந்த இழப்பு, ழெதம், செலவு அல்லது 

செலதவயும் இந்தக் பாலிசி ஈடு செய்யொது. 

 

இந்தப் சபொதுவொை விலக்குகளில் ஏழதனும் இழப்பு, ழெதம் அல்லது சபொறுப்தபக் கொப்பீடு செய்வதிலிருந்து 

பாலிசி தடுக்கிறது எை்று நாங்கள் நிதைத்தொல், அதற்கு நீங்கள் உடை்படவில்தல எை்றொல், விலக்கு 

சபொருந்தொது எை்பதற்கொை ஆதொரத்தத நீங்கள் வழங்க ழவண்டும். நீங்கள் அவ்வொறு செய்யொவிட்டொல், 

இழப்பு, ழெதம், விதல அல்லது செலவு ஈடுசெய்யப்படொது. 

 

இந்த விலக்கிை் எந்தப் பகுதியொவது செயல்படுத்த முடியொவிட்டொல், மீதமுள்ள விலக்குகள் இை்னும் 

சபொருந்தும் மற்றும் அமல்படுத்த முடியும். 

 

21. ரமாத்த அஸ்ரபஸ்ோஸ் 

இந்த பாலிசி ஏழதனும் உண்தமயொை அல்லது கூறப்படும் க்தளம்களுக்குப் சபொருந்தொது மற்றும் ஈடு 

செய்யொது அததப்சபொறுத்தவதர அஸ்சபஸ்டொஸிை் விதளவொக ழநரடியொக அல்லது மதறமுகமொக ஏற்படும் 

இழப்பு எந்த வடிவத்தில் அல்லது அளவில் இருந்தொலும். 

 

  வகெயகறகள்  

 

விபத்து  

அதடயொளம் கொணப்படட் ழநரத்தில் மற்றும் இடத்தில் நடக்கும் திடீர ் எதிரப்ொரொத நிகழ்வு மற்றும் 

நீங்கள் ழகொரும் மரணம், காயம், இழப்பு அல்லது ழெதத்திற்கு ஒழர கொரணமொகும். 

 

பதிவு உறுதிப்படுத்தல் 

உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட சமொதபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்ட SMS மூலம், நீங்கள் இந்தப் பொலிசியிை் கீழ் 

கொப்பீடு செய்யப்படட்ுள்ளரீக்ள் எை்பதத நிரூபிக்கிறது, SMSயில் பாலிசி காலம் மற்றும் ரதாேக்கத் டததி 

விவரங்கள் உள்ளை.  

 

மருத்துவமகன  

ஒரு நிறுவைம் ெட்டப்பூரவ்மொக மருதத்ுவமதையொக இயக்கவும் மற்றும்: 

 உள்ழநொயொளிகளுக்கு முழுழநர பரொமரிப்பு மற்றும் சிகிெத்ெ அளிக்கிறது; 

 செவிலியர ்ஊழியரக்ள் உள்ளைர;் 

 எல்லொ ழநரங்களிலும் ஒை்று அல்லது அதற்கு ழமற்பட்ட மருத்துவப் பழகுனெக்ள் உள்ளைர;் மற்றும் 

 சபரிய அறுதவ சிகிெத்ெக்கொை (ழததவப்பட்டொல்) வெதிகள் உட்பட, ழநொயறிதலுக்கொை வெதிகள் உள்ளை.  

 

இதில் எந்த நிறுவைமும் அல்லது சிறப்புப் பிரிவும் பயை்படுத்தப்படவில்தல முக்கியமொக: 

 எை ஒரு ெமூக மருத்துவமதை, சிகிெத்ெயகம், மருத்துவ இல்லம், ஓய்வு இல்லம் அல்லது சுகவொழ்வு இல்லம் 

அல்லது இழத ழபொை்ற ஸ்தொபைம்; 

 எை தஹடழ்ரொ, ஸ்பொ அல்லது இயற்தக பரொமரிப்பு தஹட்ழரொ கிளிைிக்; அல்லது 

 மது அல்லது ழபொதத மருந்து பழக்கத்திை் சிகிெத்ெக்கொக. 

 

அதுவும் மை ழநொய் அல்லது நடத்ததக் ழகொளொறுக்கொை எந்த நிறுவைத்ததயும் அல்லது மருத்துவமதையிை் 

மைநலத் துதறதயயும் ழெரக்்கவில்தல. 

 

காயம்  

ழவறு எந்தக் கொரணமும் இல்லொமல், உடல் கொயம் ஒரு விபத்தால் மடட்ுழம ழநரடியொக ஏற்படுகிறது. அதைதத்ு 

மருத்துவ நிதலகதளயும் ஆழரொகியமிை்தம, வியொதி, உடல்நலமிை்தம, பொக்டீரியொ மற்றும் தவரஸ் 

சதொற்றுகள் ஆகியவற்தற இது விலக்குகிறது, அத்ததகய நிதலகள் விபத்தின் விதளவொக அல்லது எந்த 

வதகயிலும் சதொடரப்ுதடயதொக இருந்தொலும் கூட. 

 

காப்பீடு ரசய்யப்பே்ே நபெ ்(நீங்கள், உங்கள்) 

பொலிசிதொரரொல் இந்தப் பாலிசியின் கீழ் காப்பீடு ரசய்யப்படுபவெ் எை அறிவிக்கப்பட்ட தைிநபர ் மற்றும் 

இந்தப் பாலிசியில் கூறப்படட்ுள்ள தகுதித ்ழததவகதளப் பூரத்்திெ ்செய்பவர ்ஆவொர.் 

 

மருத்துவ பழகுனெ ்

ஒரு நபர ் மருத்துவரொகப் பதிவு செய்யப்படட்ுெ ் ெட்டப்பூரவ்மொக மருத்துவரொகத ் தகுதி சபற்றவர,் ழமற்கத்திய 

மருத்துவத்தில் மருத்துவப் பட்டம் சபற்றவர,் மற்றும் சிங்கப்பூரில் மருத்துவம் மற்றும் அறுதவ சிகிெத்ெ செய்ய 

அங்கீகொரம் மற்றும் உரிமம் சபற்றவர ்
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மருத்துவப் பலகுைரொக நீங்கள் இருக்க முடியொது அல்லது  

 உங்கள் குடும்பத்தில் அல்லது அவரக்ளது குடும்பத்தில் உள்ள எவரும்; அல்லது  

 உங்கள் அல்லது அவரக்ளிை் வணிக பங்குதொரர,் முதலொளி, பணியொளர ்அல்லது முகவர.் 

 

பாலிசி 

பாலிசிதாெருக்கும் எங்களுக்கும் இதடயிலொை கொப்பீடட்ு ஒப்பந்தம், நாங்கள் வழங்கிய ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

பதிவு உறுதிப்படுத்தல் உடப்ட. 

 

பாலிசி காலம்  

உங்களுக்கான பதிவு உறுதிப்படுத்தலில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, ரதாேக்கத் டததியிலிருந்து சதொடரந்்து 30 

நொடக்ள். 

 

பாலிசிதாெெ்  

SingCash Pte Ltd 

 

ஏற்கனடவ இருக்கும் நிகல  

இதை் அரத்த்ம்: 

 ஆழரொக்கியமிை்தம, வியொதி, கொயம், குதறபொடு அல்லது பிறவிக் குதறபொடு எந்த ஒை்றுக்கு நீங்கள் 

மருத்துவ ஆழலொெதை சபற்றது, கண்டறியப்பட்டது, மருத்துவமதையில் அனுமதிக்கப்பட்டது, மருதத்ுவெ ்

சிகிெத்ெ சபற்றது, அல்லது மருந்துகள் பரிந்துதரக்கப்பட்டது எை எந்த நிதலயும், பாலிசி சதொடங்குவதற்கு 

முை் கடந்த 12 மொதங்களில் அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்டது; அல்லது 

 பாலிசி சதொடங்குவதற்கு முை் கடந்த 12 மொதங்களில் ழதொை்றிய அதடயொளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள் 

அல்லது பொலிசி புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் இதற்கொக ஒர ் எெெ்ரிக்தகயொை நபர ் மருத்துவ ஆழலொெதை 

அல்லது கருத்துதர வழங்கல் ஆய்வுக்கு உட்பட்டது, ழநொயறிதல் ழெொததைகள், மருதத்ுவெ ்சிகிெத்ெ, அறுதவ 

சிகிெத்ெ, மருத்துவமதையில் அனுமதி அல்லது மருந்துகள் பரிந்துதர சபற்றிருப்பொர ் எை்று நியொயமொக 

எதிரப்ொரக்்கலொம். 

 

ரதாேக்க டததி 

பதிவு உறுதிப்படுத்தலில் கொட்டப்படட்ுள்ளபடி, இந்தக் பாலிசியின் கீழ் உங்கள் காப்பீடு ரதாேங்கும் ழததி. 

 

நாங்கள் (எங்களுக்கு, நமது)  

கிழரட் ஈஸ்டரை்் சஜைரல் இை்சூரை்ஸ் லிமிசடட.் 

 

 

 

பாலிசி உெிகமயாளெக்ளின் பாதுகாப்புத் திே்ேம் 

இந்தப் பொலிசி உரிதமயொளரக்ளிை் பொதுகொப்புத் திட்டத்திை் கீழ் பொதுகொக்கப்படுகிறது மற்றும் சிங்கப்பூர ் தவப்புத்சதொதக கொப்பீடட்ுக் 
கழகத்தொல் (SDIC) நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. உங்கள் பொலிசிக்கொை கவழரஜ் ஆட்ழடொமொடிக்கொக உள்ளது ழமலும் உங்களிடமிருந்து எந்த நடவடிக்தகயும் 
ழததவயில்தல. திட்டத்திை் கீழ் வழங்கப்படும் பலை்களிை் வதககள் மற்றும் கவழரஜ் வரம்புகள் பற்றிய ழமலும் தகவலுக்கு, சபொருந்தக்கூடிய 
இடங்களில், எங்கதளத் சதொடரப்ு சகொள்ளவும் அல்லது சபொதுக் கொப்பீடட்ுெ ் ெங்கம் (GIA) வருதக தொருங்கள் அல்லது SDIC இதணயதளங்கதள 
(www.gia.org.sg அல்லது www.sdic.org.sg) பொரத்வயிடுங்கள். 

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

