DEPENDANTS’ PROTECTION SCHEME
INFORMATION LEAFLET
ϭ͘ tŚĂƚŝƐĞƉĞŶĚĂŶƚƐ͛WƌŽƚĞĐƟŽŶ^ĐŚĞŵĞ;W^Ϳ͍

W^ŝƐĂŶĂīŽƌĚĂďůĞƚĞƌŵͲůŝĨĞŝŶƐƵƌĂŶĐĞƐĐŚĞŵĞƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶƐƵƌĞĚ
ŵĞŵďĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĨĂŵŝůŝĞƐ ǁŝƚŚ ƐŽŵĞ ŵŽŶĞǇ ƚŽ ŐĞƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ĮƌƐƚĨĞǁǇĞĂƌƐƐŚŽƵůĚƚŚĞŝŶƐƵƌĞĚŵĞŵďĞƌƐƉĂƐƐĂǁĂǇ͕ƐƵīĞƌĨƌŽŵ
dĞƌŵŝŶĂů /ůůŶĞƐƐ Žƌ dŽƚĂů WĞƌŵĂŶĞŶƚ ŝƐĂďŝůŝƚǇ͘ W^ ŝƐ ĂŶ ŽƉƟŽŶĂů
ƐĐŚĞŵĞǁŚŝĐŚĐŽǀĞƌƐW&ŵĞŵďĞƌƐǁŚŽĂƌĞ^ŝŶŐĂƉŽƌĞŝƟǌĞŶƐŽƌ
WĞƌŵĂŶĞŶƚZĞƐŝĚĞŶƚƐĨŽƌĂŵĂǆŝŵƵŵƐƵŵĂƐƐƵƌĞĚŽĨΨϰϲ͕ϬϬϬ͘dŚĞ
ĐŽǀĞƌĂŐĞŝƐǁŽƌůĚǁŝĚĞĂŶĚǇŽƵǁŝůůďĞŝŶƐƵƌĞĚƵƉƚŽƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ƉŽůŝĐǇǇĞĂƌĚƵƌŝŶŐǁŚŝĐŚǇŽƵƚƵƌŶϲϬǇĞĂƌƐŽůĚ͘


ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ W^ ŝƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ ďǇ ƚǁŽ ŝŶƐƵƌĞƌƐ͕ 'ƌĞĂƚ ĂƐƚĞƌŶ >ŝĨĞ
ĂŶĚ Edh /ŶĐŽŵĞ͘ W& ŵĞŵďĞƌƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ŝƟǌĞŶƐ
Žƌ WĞƌŵĂŶĞŶƚ ZĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ Ϯϭ ĂŶĚ ϲϬ͕ ĂƌĞ
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇĞǆƚĞŶĚĞĚǁŝƚŚĂW^ĐŽǀĞƌǁŚĞŶƚŚĞǇŵĂŬĞƚŚĞŝƌĮƌƐƚ
W&ǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͘dŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞďĞůŽǁƚŚĞĂŐĞŽĨϮϭ͕ďƵƚ
ĂďŽǀĞƚŚĞĂŐĞŽĨϭϲĐĂŶĂƉƉůǇĨŽƌĂW^ĐŽǀĞƌ͘

Ϯ͘ Ž/ŚĂǀĞƚŽĚĞĐůĂƌĞŵǇŚĞĂůƚŚĐŽŶĚŝƟŽŶĨŽƌƚŚĞĐŽǀĞƌ͍

zĞƐ͕ ƚŚĞ ĞůŝŐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ Ă W^ ĐŽǀĞƌ ŝƐ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ǇŽƵ ďĞŝŶŐ ŝŶ ŐŽŽĚ
ŚĞĂůƚŚ͘zŽƵŵƵƐƚĚĞĐůĂƌĞĂŶĚĨƵůůǇĚŝƐĐůŽƐĞĂůůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ǇŽƵƌŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
 ůůǇŽƵƌƉĂƐƚĂŶĚĐƵƌƌĞŶƚŝůůŶĞƐƐĞƐ͖
 ŶǇ ƐƵƌŐĞƌǇͬƚƌĞĂƚŵĞŶƚͬŵĞĚŝĐĂů ƚĞƐƚ ƚŚĂƚ ǇŽƵ ŚĂĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ƵŶĚĞƌŐŽŶĞŽƌǁŝůůďĞƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ͖ĂŶĚ
 ŶǇƉŚǇƐŝĐĂůŽƌŵĞŶƚĂůŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͘
ϯ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞƉƌĞŵŝƵŵ/ŵƵƐƚƉĂǇ͍

zŽƵƌǇĞĂƌůǇƉƌĞŵŝƵŵŝƐĂƐĨŽůůŽǁƐ͗
ŐĞ;ǇĞĂƌƐͿDĂůĞͬ&ĞŵĂůĞ
ϯϰĂŶĚďĞůŽǁ
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家属保障计划
资讯单

ůĂŝŵďĞŶĞĮƚƐĂƌĞĂůƐŽŶŽƚƉĂǇĂďůĞŝĨ͗
;ĚͿ ǇŽƵ ƐƵīĞƌ ĨƌŽŵ ƐĞƌŝŽƵƐ ŝůůŶĞƐƐ͕ dĞƌŵŝŶĂů /ůůŶĞƐƐ Žƌ dŽƚĂů
WĞƌŵĂŶĞŶƚ ŝƐĂďŝůŝƚǇ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŽǀĞƌ͖
;ĞͿǇŽƵŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚĨĂůƐĞŽƌŵŝƐůĞĂĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͖Žƌ
;ĨͿ ǇŽƵƌ ĐůĂŝŵ ĂƌŽƐĞ ĨƌŽŵ ǁĂƌƐ Žƌ ĂŶǇ ǁĂƌůŝŬĞ ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ Žƌ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶĂŶǇƌŝŽƚ͘
ϴ͘ ,ŽǁĚŽ/ĂƉƉůǇĨŽƌĂĐůĂŝŵ͍
;ĂͿ ĞĂƚŚ
 dŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚĂƌĞ͗
;ŝͿ ĞĂƚŚĐůĂŝŵĨŽƌŵ;ĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŽƵƌǁĞďƐŝƚĞͿ
;ŝŝͿ ĞƌƟĮĞĚƚƌƵĞĐŽƉǇŽĨƚŚĞĚĞĂƚŚĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
;ŝŝŝͿ >ĞƩĞƌĨƌŽŵ/ŵŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚŚĞĐŬƉŽŝŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ;/Ϳ
ĨŽƌĚĞĂƚŚŽĐĐƵƌƌŝŶŐŽǀĞƌƐĞĂƐ
;ŝǀͿ ůĂŝŵĂŶƚ͛ƐŝĚĞŶƟƚǇĐĂƌĚĂŶĚƉƌŽŽĨŽĨƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚ
ĚĞĐĞĂƐĞĚ
;ǀͿ EĞǁƐƉĂƉĞƌĐƵƫŶŐĂŶĚͬŽƌƉŽůŝĐĞƌĞƉŽƌƚĨŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĚĞĂƚŚ
DĞĚŝĐĂů ƌĞƉŽƌƚ͕ ƉŽƐƚ ŵŽƌƚĞŵ ƌĞƉŽƌƚ ĂŶĚͬŽƌ ƚŽǆŝĐŽůŽŐǇ
ƌĞƉŽƌƚŵĂǇďĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͘/ĨĂŶǇŽƚŚĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕
ǁĞǁŝůůŝŶĨŽƌŵƚŚĞĐůĂŝŵĂŶƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘
;ďͿ dĞƌŵŝŶĂů/ůůŶĞƐƐͬdŽƚĂůWĞƌŵĂŶĞŶƚŝƐĂďŝůŝƚǇ
 dŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚĂƌĞ͗
;ŝͿ ŝƐĂďůĞŵĞŶƚĐůĂŝŵĨŽƌŵ;ĂǀĂŝůĂďůĞŽŶŽƵƌǁĞďƐŝƚĞͿ
;ŝŝͿ ƩĞŶĚŝŶŐ DĞĚŝĐĂů WƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͛Ɛ ^ƚĂƚĞŵĞŶƚ ;ĂǀĂŝůĂďůĞ
ŽŶ ŽƵƌ ǁĞďƐŝƚĞ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ďǇ ǇŽƵƌ
ŵĞĚŝĐĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌďĞĨŽƌĞƐƵďŵŝƫŶŐƚŽƵƐ͘Ϳ
;ŝŝŝͿ ZĞĐĞŝƉƚŽĨƩĞŶĚŝŶŐDĞĚŝĐĂůWƌĂĐƟƟŽŶĞƌ^ƚĂƚĞŵĞŶƚĨĞĞ
;ǁĞǁŝůůƌĞŝŵďƵƌƐĞƚŚĞĨĞĞƚŽǇŽƵĂŌĞƌĐŽŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ĐůĂŝŵͿ
;ŝǀͿ ůůĂǀĂŝůĂďůĞůĂďĂŶĚƚĞƐƚƌĞƐƵůƚƐ
/ĨĂŶǇŽƚŚĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ǁĞǁŝůůŝŶĨŽƌŵǇŽƵŽƌƚŚĞ
ĐůĂŝŵĂŶƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘

ϰ͘ ,ŽǁĚŽ/ƉĂǇƚŚĞƉƌĞŵŝƵŵ͍

&Žƌ ǇŽƵƌ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͕ ƉƌĞŵŝƵŵ ŝƐ ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ ĚĞĚƵĐƚĞĚ ĞǀĞƌǇ
ǇĞĂƌĨƌŽŵǇŽƵƌW&KƌĚŝŶĂƌǇĐĐŽƵŶƚĂŶĚͬŽƌ^ƉĞĐŝĂůĐĐŽƵŶƚ;͞W&
ĂĐĐŽƵŶƚ͟Ϳ͘ /ƚ ǁŝůů ŽŶůǇ ďĞ ĚĞĚƵĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ǇŽƵƌ ^ƉĞĐŝĂů ĐĐŽƵŶƚ ŝĨ
ƚŚĞƌĞĂƌĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚĨƵŶĚƐŝŶǇŽƵƌKƌĚŝŶĂƌǇĐĐŽƵŶƚ͘

ϵ͘ tŚŽǁŝůůƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞĂƉƉƌŽǀĞĚĐůĂŝŵďĞŶĞĮƚƐ͍
 &ŽƌĚĞĂƚŚĐůĂŝŵƐ͕ŝĨǇŽƵŚĂǀĞŵĂĚĞĂW^ŶŽŵŝŶĂƟŽŶ͕ŽƌŚĂǀĞ
ĂǁŝůůǁŚŝĐŚŝƐŵĂĚĞŬŶŽǁŶƚŽƵƐ͕ǇŽƵƌďĞŶĞĮĐŝĂƌǇ;ƐͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽƚŚĞŶŽŵŝŶĂƟŽŶŽƌƚŚĞǁŝůů;ǁŚŝĐŚĞǀĞƌƚĂŬĞƐĞīĞĐƚĂƚƚŚĞůĂƚĞƌ
ĚĂƚĞͿǁŝůůƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞďĞŶĞĮƚƐ͘/ĨŶŽŶŽŵŝŶĂƟŽŶŽƌǁŝůůŝƐŵĂĚĞ͕
ƚŚĞďĞŶĞĮƚƐǁŝůůďĞƉĂŝĚƚŽƉƌŽƉĞƌĐůĂŝŵĂŶƚ;ƐͿ͘ƉƌŽƉĞƌĐůĂŝŵĂŶƚ
ĐĂŶďĞƚŚĞĞǆĞĐƵƚŽƌŽĨƚŚĞĚĞĐĞĂƐĞĚ͛ƐĞƐƚĂƚĞŽƌĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌ͕
Ğ͘Ő͘ƐƉŽƵƐĞ͕ƉĂƌĞŶƚ͕ĐŚŝůĚŽƌƐŝďůŝŶŐ͘





/Ĩ ǇŽƵƌ W& ĂĐĐŽƵŶƚ ŚĂƐ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ ĨƵŶĚƐ ƚŽ ƉĂǇ ƚŚĞ ƉƌĞŵŝƵŵ ĨŽƌ
ĂĐŽǀĞƌŽĨΨϰϲ͕ϬϬϬ͕ǇŽƵĐĂŶĞŝƚŚĞƌďĞŝŶƐƵƌĞĚĨŽƌĂůŽǁĞƌĂŵŽƵŶƚ
;ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƐƵŵĂƐƐƵƌĞĚŝƐΨϱ͕ϬϬϬͿŽƌƉĂǇƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶĐĂƐŚ
ǁŝƚŚŝŶϲϬĚĂǇƐĨƌŽŵƚŚĞƉŽůŝĐǇƌĞŶĞǁĂůĚĂƚĞ͘zŽƵƌƉŽůŝĐǇǁŝůůĞŶĚŝĨ
ŶŽƉƌĞŵŝƵŵŝƐƉĂŝĚ͘

ϱ͘ tŝůů/ďĞŝŶĨŽƌŵĞĚǁŚĞŶŵǇĐŽǀĞƌŝƐƌĞŶĞǁĞĚ͍

ŶŽƟĮĐĂƟŽŶůĞƩĞƌǁŝůůďĞƐĞŶƚƚŽǇŽƵϭŵŽŶƚŚďĞĨŽƌĞǇŽƵƌƌĞŶĞǁĂů
ĚĂƚĞ͘EŽĨƵƌƚŚĞƌŶŽƟĮĐĂƟŽŶǁŝůůďĞƐĞŶƚƚŽǇŽƵƵƉŽŶƌĞŶĞǁĂůƵŶůĞƐƐ
ǇŽƵƌ W& ĂĐĐŽƵŶƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ĞŶŽƵŐŚ ƐĂǀŝŶŐƐ ĨŽƌ ĨƵůů ƉƌĞŵŝƵŵ
ĚĞĚƵĐƟŽŶ͘ zŽƵƌ ǇĞĂƌůǇ W& ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐĐŽƵŶƚ ǁŝůů ƐŚŽǁ ƚŚĞ
ƉƌĞŵŝƵŵƉĂŝĚĨƌŽŵǇŽƵƌW&ĂĐĐŽƵŶƚ͘


EŽƚĞ͗zŽƵƐŚŽƵůĚƌĞƉŽƌƚĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞĂĚĚƌĞƐƐƚŽ
ƵƐƐŽƚŚĂƚǇŽƵĐĂŶďĞŶŽƟĮĞĚŽĨĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨǇŽƵƌ
W^ĐŽǀĞƌ͘

ϲ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞĐůĂŝŵĐƌŝƚĞƌŝĂ͍

W^ƉƌŽƚĞĐƚƐǇŽƵĂŶĚǇŽƵƌĨĂŵŝůǇŝŶƚŚĞĞǀĞŶƚŽĨǇŽƵƌĚĞĂƚŚ͕ŽƌǁŚĞŶ
ǇŽƵƐƵīĞƌĨƌŽŵdĞƌŵŝŶĂů/ůůŶĞƐƐŽƌdŽƚĂůWĞƌŵĂŶĞŶƚŝƐĂďŝůŝƚǇĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƚĞƌŵŽĨǇŽƵƌƉŽůŝĐǇ͘


dĞƌŵŝŶĂů /ůůŶĞƐƐ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĂŶ ŝůůŶĞƐƐ ƚŚĂƚ Ă ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ ŵĞĚŝĐĂů
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƵŶĚĞƌƚŚĞDĞĚŝĐĂůZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĐƚĐĞƌƟĮĞƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĚĞĂƚŚǁŝƚŚŝŶϭϮŵŽŶƚŚƐ͘



dŽƚĂůWĞƌŵĂŶĞŶƚŝƐĂďŝůŝƚǇƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶĂŶǇ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ Žƌ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ůŽƐƐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů
ĨƵŶĐƟŽŶŽĨďŽƚŚĞǇĞƐ͕ďŽƚŚůŝŵďƐ͕ŽƌŽŶĞĞǇĞĂŶĚŽŶĞůŝŵď͘

ϳ͘ tŚĂƚĂƌĞƚŚĞĐůĂŝŵĞǆĐůƵƐŝŽŶƐ͍

ůĂŝŵďĞŶĞĮƚƐĂƌĞŶŽƚƉĂǇĂďůĞŝĨĂŶǇŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĞǀĞŶƚƐŽĐĐƵƌ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƉŽůŝĐǇǇĞĂƌ͗
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1. 什么是家属保障计划 (DPS)？
家属保障计划是一项在受保人不幸死亡、罹患末期疾病或完全永久
性残疾之际，为受保人与家人在首几年里提供资金援助的实惠定期
人寿保险计划。家属保障计划是一项保障新加坡公民或永久居民的
公积金会员的计划选项，而投保额顶限为$46,000。保障是全球性
的，而且您将受保至您满 60 岁的保单年度末。

7. 索赔不受保项目有哪些？
如果以下任何事件在保单生效日的第一年度发生，我们将不赔偿索赔
利益：
(a) 您进行自残或自杀行为；
(b) 您犯了可能被判处死刑的刑事罪；或
(c) 您自己蓄意的罪行所引起的索赔。

目前，家属保障计划是由两家保险公司所实施，分别是大东方人寿
保险和职总英康。新加坡公民或永久居民且年龄介于 21 至 60 岁的
公积金会员将在首次缴纳公积金时，自动受保于家属保障计划。21
岁以下及 16 岁以上的人士可申请受保于家属保障计划。

如果以下情况属实，我们也将不会赔偿索赔利益：
(d) 您在保单生效前，罹患严重疾病、末期疾病或完全永久性残疾；
(e) 您提供了虚假或误导性的资料；或
(f) 您的索赔是战争或任何相似的行动或参与任何暴乱而引起的。

2. 我是否需要为申请保障宣报我的健康状况？
需要，拥有良好的健康状况才能够加入家属保障计划。您必须完整
透露所有关于您健康的资料，包括
•
您目前和过去的患病记录；
•
您之前或即将进行的任何手术/治疗/医疗测试；以及
•
任何生理或心理的残疾。

8. 我能如何提出索赔？
(a) 死亡
所需文件：
(i) 死亡索赔表格（可从我们的网站索取）
(ii) 死亡证书的认证副本
(iii) 在国外发生的死亡必须附带移民与关卡局(ICA)的信函
(iv) 索赔者的身份证和与死者的关系证明
(v) 意外死亡需附上报章报道和/或警察报告
可能需要医疗报告、验尸报告和/或毒理学报告。
如果还需要其他文件，我们将根据个别情况通知索赔者。

3. 我必须缴付的保费是多少？
您的年度保费如下：
年龄（岁数）男性/女性
<=34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

年度保费
$36
$48
$84
$144
$228
$260

4. 我该如何缴付保费？
为了给您更多便利，保费将每年自动从您的公积金普通户头和/或特
别户头（“公积金户头”）扣除。若您的普通户头资金不足，我们
才会从您的特别户头扣除保费。

5. 我的保单续保时，我是否会获得通知？
我们将在您的续保日的 1 个月前把通知信邮寄给您。续保之际将不
会有任何进一步的通知，除非您公积金户头的储蓄不足以支付完整
保费。您的年度公积金户结单将显示从您公积金户头里所扣除的保
费数额。
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注：如果您的通讯地址有任何改变，请通知我们以便继续收到有关
您家属保障计划状况上的任何调整。
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2. Perlukah saya membuat pengakuan kesihatan saya untuk perlindungan
ini?
Ya, kelayakan bagi perlindungan DPS adalah berdasarkan kesihatan yang baik.
Anda harus membuat pengakuan dan mendedahkan sepenuhnya maklumat
berkenaan keadaan kesihatan anda, termasuk
•
Semua penyakit yang pernah dihidapi dan sedang dihidapi;
•
Sebarang pembedahan/rawatan/ujian perubatan yang telah anda jalani
atau akan anda jalani; dan
•
Sebarang kekurangan fizikal atau mental.
3. Berapakah premium yang perlu saya bayar?
Premium tahunan anda adalah seperti berikut:
Umur (tahun) Lelaki/Perempuan
Premium Tahunan
<=34
$36
35-39
$48
40-44
$84
45-49
$144
50-54
$228
55-59
$260
4. Bagaimana cara untuk saya membuat pembayaran premium?
Untuk kemudahan anda, premium akan ditolak daripada Akaun Biasa
dan/atau Akaun Khas CPF (“akaun CPF”) anda secara automatik setiap tahun.
Ia hanya akan ditolak dari Akaun Khas anda jika dana di dalam Akaun Biasa
anda tidak mencukupi.
Sekiranya simpanan CPF anda tidak mencukupi untuk bayaran premium bagi
jumlah perlindungan sebanyak $46,000, anda boleh diinsuranskan bagi jumlah
yang lebih rendah (jumlah minimum yang dijamin ialah $5,000) atau pun
membayar bakinya secara tunai dalam tempoh 60 hari dari tarikh
pembaharuan polisi. Polisi anda akan tamat jika tiada premium dibayar.
5. Adakah saya akan dimaklumkan apabila perlindungan saya diperbaharui?
Surat pemberitahuan akan dihantarkan kepada anda sebulan sebelum tarikh
pembaharuan anda. Tiada surat pemberitahuan lain akan diberi kecuali jika
simpanan akaun CPF anda tidak mencukupi untuk bayaran penuh premium.
Penyata tahunan CPF anda akan menunjukkan premium yang telah dibayar
melalui akaun CPF anda.
Nota: Anda perlu melaporkan sebarang penukaran alamat kepada kami
supaya anda boleh dimaklumkan tentang sebarang perubahan dalam status
perlindungan DPS anda.
6. Apakah kriteria bagi membuat tuntutan?
DPS melindungi anda dan keluarga anda sekiranya anda meninggal dunia,
atau apabila anda mengalami penyakit yang membawa maut atau hilang
seluruh keupayaan yang berkekalan semasa tempoh polisi anda.
Penyakit yang membawa maut merujuk kepada penyakit yang disahkan oleh
Doktor perubatan yang berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perubatan
dimana penyakit dijangka akan menyebabkan kematian dalam masa 12 bulan.
Hilang keupayaan secara keseluruhan yang kekal merujuk kepada hilang
keupayaan untuk mengambil bahagian dalam sebarang bentuk pekerjaan
secara kekal, atau kehilangan fungsi fizikal kedua-dua belah mata, dua
anggota badan (kedua dua tangan /kaki), atau sebelah mata dan satu anggota
badan (sebelah tangan/kaki) secara kekal.

10. 我能如何为家属保障计划进行提名？
若您至少 18 岁，并想要把死亡索赔利益支付给指定人士/机构，即受
益者，请递交家属保障计划的提名表格（可从我们的网站索取）给我
们，以进行提名。您能通过进行新的提名来取消先前的提名。
11. 什么是持久授权书？
持久授权书是份法律文件，意让 21 岁或以上(授权人)及拥有心智能力
的人士来自愿委任一名或以上的被授权人。当他在未来失去心智能力
的时候，被授权人就能够代替他做决定和执行意愿。

6. 索赔标准是什么？
受保期间， 家属保障计划在您不幸遭遇死亡、罹患末期疾病或完全
永久性残疾时，将保障您与您家人。
末期疾病是指经由一名登记于医生注册法令下的合格医生所证实预
计将在 12 个月内导致死亡的疾病。

欲知更多有关家属保障计划的详情，请浏览我们的网站、播打我们的
热线或电邮我们：
网站: www.greateasternlife.com
客户热线: 1800-248 2888
电邮: wecare-sg@greateasternlife.com

完全永久性残疾是指永久无法进行任何就业活动，或完全永久丧失
双眼、双肢或单眼和单肢的身体功能。

SKIM PERLINDUNGAN TANGGUNGAN
RISALAH MAKLUMAT

Pada masa ini, DPS ditadbirkan oleh dua syarikat insurans, Great Eastern Life
dan NTUC Income. Skim ini dilanjutkan secara automatik kepada ahli CPF yang
merupakan Warganegara atau Penduduk Tetap Singapura, berusia 21 hingga
60 tahun, apabila mereka melakukan sumbangan CPF yang pertama. Mereka
yang berusia di antara 16 hingga 20 tahun boleh memohon untuk
mendapatkan perlindungan DPS.

我们将把末期疾病或完全永久性残疾索赔利益支付给您。失去心智能
力的受保人的索赔将根据法院指令(Order of Court)支付给代理人或持
久授权书(Lasting Power of Attorney)中的被授权人。

1 Pickering Street #13-01
Great Eastern Centre
Singapore 048659
Tel (65) 6248 2000 Fax (65) 6532 2214
greateasternlife.com

Great Eastern Holdings Limited (Reg. No. 1999 03008M)
The Great Eastern Life Assurance Company Limited (Reg. No. 1908 00011G)
The Overseas Assurance Corporation Limited (Reg. No. 1920 00003W)

1. Apakah itu Skim Perlindungan Tanggungan (DPS)?
DPS merupakan skim insurans tempoh yang berpatutan, yang menyediakan
sejumlah wang bagi ahli yang diinsuranskan serta ahli keluarga mereka untuk
menampung keperluan beberapa tahun pertama, sekiranya ahli yang
dilindungi meninggal dunia, mengalami penyakit yang membawa maut atau
hilang seluruh keupayaan yang berkekalan. DPS adalah skim pilihan yang
melindungi ahli CPF yang merupakan Warganegara atau Penduduk Tetap
Singapura untuk jumlah maksimum sebanyak $46,000 sehingga akhir tahun
polisi apabila anda mencapai usia 60 tahun. Perlindungan ini meliputi seluruh
dunia.

9. 谁将收到获批准的索赔利益？
若您针对死亡索赔进行一项家属保障计划的提名，或拟定一个我们知
悉的遗嘱，提名或遗嘱（视何者较迟生效）的受益人将获得该利益。
若您没有提名或拟定遗嘱，利益将支付给适当的索赔者。适当的索赔
者将为死者遗产的执行者或家属，如配偶、父母、孩子或兄弟姐妹。

若您的公积金户头没有足够的资金缴付$46,000 投保额的保费，您可
选择降低投保额（最低投保额为$5,000）或在续保日的 60 天内缴付
现金差距。若您没有缴付任何保费，您的保单将终止。

ϭϭ͘ tŚĂƚŝƐĂ>ĂƐƟŶŐWŽǁĞƌŽĨƩŽƌŶĞǇ͍
  >ĂƐƟŶŐ WŽǁĞƌ ŽĨ ƩŽƌŶĞǇ ŝƐ Ă ůĞŐĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ Ă
ƉĞƌƐŽŶ ǁŚŽ ŝƐ Ϯϭ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ĂŐĞ Žƌ ŽůĚĞƌ ;ĚŽŶŽƌͿ͕ ĂŶĚ ǁŚŽ ŚĂƐ
ŵĞŶƚĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƚŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇ ĂƉƉŽŝŶƚ ŽŶĞ Žƌ ŵŽƌĞ ƉĞƌƐŽŶƐ
ĐĂůůĞĚĚŽŶĞĞƐƚŽŵĂŬĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚĂĐƚŽŶŚŝƐďĞŚĂůĨǁŚĞŶŚĞ
ůĂĐŬƐŵĞŶƚĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘

ᙼгৃҹ⌣㾜៥Ӏⱘ㔥キ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƌĞĂƚĞĂƐƚĞƌŶůŝĨĞ͘ĐŽŵͬ
ĚƉƐͲŝŶĨŽͲůĞĂŇĞƚ ᶹ䯙Ϟ䗄ֵᙃⱘЁ᭛⠜ᴀ㟈⬉៥Ӏⱘ⛁㒓
⬉䆱ϭϴϬϬͲϮϰϴϮϴϴϴҹњ㾷䆺ᚙǄ

(b) 末期疾病/完全永久性残疾
所需文件：
(i) 全残索赔表格（可从我们的网站索取）
(ii) 问诊医生的证明（可从我们的网站索取。您的医生必须填妥这份
表格，才可递交给我们）
(iii) 问诊医生证明的收费单（我们将在完成索赔后报销费用给您）
(iv) 所有医疗检验和化验结果
如果还需要其他文件，我们将根据个别情况通知您或索赔者。

7. Apakah yang dikecualikan daripada tuntutan?
Faedah tuntutan tidak akan dibayar jika mana-mana kejadian berikut berlaku
dalam tahun polisi pertama:
(a) anda mencederakan diri sendiri atau membunuh diri;
(b) anda melakukan kesalahan jenayah yang membawa hukuman mati; atau
(c) tuntutan timbul daripada perbuatan jenayah yang sengaja anda lakukan.

ொர்ந் ிருப்கபார் பாதுைாப்புத்
1. ொர்ந் ிருப்கபார் பாதுைாப்புத்

8. Bagaimanakah cara untuk saya membuat tuntutan?
(a) Kematian
Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:
(i) Borang tuntutan kematian (tersedia di laman web kami)
(ii) Salinan sijil kematian yang diakui sah
(iii) Surat daripada Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan (ICA) bagi
kematian yang berlaku di luar negara
(iv) Kad pengenalan dan bukti perhubungan pihak yang menuntut dengan si
mati
(v) Keratan akhbar dan/atau laporan polis bagi kematian akibat kemalangan
Laporan perubatan, laporan bedah siasat dan/atau laporan toksikologi
mungkin diperlukan. Jika ada dokumen lain diperlukan, kami akan
memaklumkan pada pihak yang menuntut.
(b) Penyakit yang membawa maut/hilang seluruh keupayaan yang berkekalan
Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:
(i) Borang tuntutan Hilang Upaya (tersedia di laman web kami)
(ii) Kenyataan Doktor yang merawat (tersedia di laman web kami. Ini mesti
dilengkapkan oleh doktor anda sebelum diserahkan kepada kami)
(iii) Resit yuran laporan kesihatan Doktor yang merawat (kami akan membayar
balik yuran ini kepada anda setelah menerima tuntutan)
(iv) Semua keputusan ujian makmal yang ada
Jika ada dokumen lain yang diperlukan, kami akan memaklumkan pada pihak
yang menuntut.
9. Siapakah yang akan menerima faedah tuntutan yang diluluskan?
Bagi tuntutan kematian, jika anda telah membuat penamaan waris untuk DPS,
atau mempunyai wasiat yang dimaklumkan kepada kami, pewaris anda
mengikut penamaan waris atau wasiat (yang mana berkuat kuasa pada tarikh
yang kemudian) akan menerima faedah tuntutan. Sekiranya tiada penamaan
waris atau wasiat dibuat, faedah tuntutan akan dibayar kepada pihak tuntut
yang sebenar iaitu sama ada pentadbir harta atau ahli keluarga si mati, seperti
suami, isteri, ibu bapa, anak atau adik-beradik.

ிட்டம் (DPS) என்பது என்ன?

சோர்ந்திருப்கபோர் போதுகோப்புத் திட்டம் (DPS) என்பது ஒரு தோங்கத்தகு ஆயுள் கோப்பீட்டுத்
திட்டைோகும். இது, கோப்பீடு தசய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இைந்துவிடும் கபோது, தீரோத கநோய்
அல்ைது தைோத்த நிரந்தர உடற்குலையினோல் அவதியுறும் கபோது, கோப்பீடு தசய்யப்பட்ட
உறுப்பினர்களுக்கும்
சிைிது

பணத்லத

சிங்கப்பூரர்கள்

Faedah tuntutan juga tidak akan dibayar jika:
(d) anda mengalami penyakit yang serius, penyakit yang membawa maut atau
hilang seluruh keupayaan yang berkekalan sebelum perlindungan bermula;
(e) anda memberi maklumat palsu atau menyeleweng; atau
(f) tuntutan anda timbul akibat perang, sebarang operasi yang mirip perang
atau penyertaan dalam rusuhan.

அதிகபட்ச

அவருலடய

குடும்பத்தினர்களுக்கும்

வழங்குகிைது.

அல்ைது

கோப்புறுதித்

விருப்பத்கதர்வோன

சோர்ந்திருப்கபோர்

சிங்கப்பூர்

நிரந்தரவோசிகளோன

ததோலகயோன

திட்டைோகும்.

முதல்

போதுகோப்புத்

$46,000

இந்தக்

-க்குக்

கோப்புறுதி

சிை

ைகசநி

(DPS)

என்பது

உறுப்பினர்களுக்கு

கோப்புறுதி

உைகம்

ஆண்டுகளுக்கு

திட்டம்

அளிக்கின்ை

முழுவதும்

ஒரு

வழங்கப்படும்.

நீங்கள் 60 வயலத அலடயும் கபோது போைிசி ஆண்டின் இறுதி வலர நீங்கள் கோப்பீடு
தசய்யப்படுவர்கள்.
ீ
தற்சையம்,
ைற்றும்

சோர்ந்திருப்கபோர்

NTUC

இன்கம்

போதுகோப்புத்

ஆகிய

திட்டத்லத

இரண்டு

(DPS)

கோப்பீட்டு

கிகரட்

நிறுவனங்கள்

ஈஸ்ட்டர்ன்

லைஃப்

நிர்வகிக்கின்ைன.

21

ைற்றும் 60 வயதுக்கு இலடயிைோன, சிங்கப்பூரர்கள் அல்ைது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவோசிகளோக
உள்ள ைகசநி உறுப்பினர்கள் தங்களுலடய முதல் ைகசநி சந்தோலவச் தசலுத்தும் கபோது,
அவர்கள் தன்னியக்கைோக ஒரு DPS கோப்புறுதிலயக் தகோண்டு நீட்டிக்கப்படுகிைோர்கள். 21
வயதிற்குட்பட்ட,

ஆனோல்

16

வயதிற்கு

கைற்பட்டவர்கள்

என்னுகடய

ஆகராக்ைிய

ஒரு

DPS

கோப்புறுதிக்கோக

விண்ணப்பம் தசய்ய முடியும்.
நான்

2.

நிகலகைகய

அறிவிக்ை

கவண்டியிருக்குைா?
ஆம்,

நீங்கள்

ஒரு

தபோறுத்ததோகும்.

DPS-க்குத்

தகுதிதபறுவது,

பின்வருவன

உள்பட,

சிைந்த

உங்கள்

ஆகரோக்கியத்தில்

ஆகரோக்கியம்

இருப்பலதப்

ததோடர்போன

எல்ைோ

தகவல்கலளயும் நீங்கள் அைிவிப்பதும், முழுலையோக தவளிப்படுத்துவதும் அவசியைோகும்
•

உங்களின் எல்ைோ கடந்தகோை ைற்றும் தற்கபோலதய சுகவனங்கள்;
ீ

•

நீங்கள்

இதற்கு

முன்னர்

தசய்துதகோண்ட

அல்ைது

தசய்துதகோள்ளப்

கபோகும்

ஏகதனும் அறுலவச்சிகிச்லச/சிகிச்லச/ைருத்துவப் பரிகசோதலன; ைற்றும்

3. நான் எவ்வளவு

வகணத்த ாகைகயச் தெலுத்

<=34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

$36
$48
$84
$144
$228
$260

ததோலகக்

ககோரிக்லகயோனது,

விலளவோககவோ

யுத்தங்கள்

அல்ைது

அல்ைது

ஏகதனும்

யுத்தம்

கைவரத்தில்

கபோன்ை

பங்ககற்ைதன்

கோரணைோககவோ ஏற்பட்டிருந்தோல்.
8. நான் எவ்வாறு ஒரு த ாகைக் கைாரிக்கைக்கு விண்ணப்பம் தெய்வது?
(a) இைப்பு
கதலவப்படும் ஆவணங்கள்:
(i) இைப்புக்கோன ததோலகக் ககோரிக்லகப் படிவம் (எங்கள் இலணயத்தளத்தில் கிலடக்கிைது)
(ii) இைப்புச் சோன்ைிதழின் சோன்ைளிக்கப்பட்ட அசல்படி
(iii) தவளிநோட்டில் நிகழ்ந்த இைப்புக்கோக குடிநுலழவு, கசோதலனச் சோவடிகள்
ஆலணயத்திடைிருந்து (ICA) கடிதம்
(iv) ககோரிக்லகயோளரின் அலடயோள அட்லட ைற்றும் இைந்தவருடனோன உைவுமுலையின்
சோன்று

ைகசநி

கழிக்கப்படுகிைது.

ைருத்துவ

அைிக்லக,

அைிக்லக

கதலவப்படைோம்.

பிகரதப்

பரிகசோதலன

கவறு

அைிக்லக

ைற்றும்/அல்ைது

நச்சியல்

ஆவணம்

கதலவப்பட்டோல்,

நோங்கள்

ஏகதனும்

அதற்ககற்ப ககோரிக்லகயோளருக்குத் தகவல் ததரிவிப்கபோம்.
(b) தீரோத கநோய் / தைோத்த நிரந்தர உடற்குலை
கதலவப்படும் ஆவணங்கள்:
(i) உடற்குலைக்கோன ததோலகக் ககோரிக்லகப் படிவம் (எங்கள் இலணயத்தளத்தில்

தகோடுப்கபோம்)
(iv) கிலடக்கின்ை எல்ைோ ஆய்வக ைற்றும் பரிகசோதலன முடிவுகள்
கவறு ஏகதனும் ஆவணம் கதலவப்பட்டோல், நோங்கள் அதற்ககற்ப உங்களுக்ககோ,
ககோரிக்லகயோளருக்ககோ தகவல் ததரிவிப்கபோம்.
9. ஒப்பு ல் அளிக்ைப்பட்ட த ாகைக் கைாரிக்கை நன்கைைகள யார் தபறுவார்?
இைப்புக்கோன ததோலகக் ககோரிக்லகக்கோக, நீங்கள் ஒரு சோர்ந்திருப்கபோர் போதுகோப்புத் திட்ட

வகணத்த ாகைகயச் தெலுத்துவது?
உங்களுலடய

அைிக்லக

ககோரிக்லக இறுதிதசய்யப்பட்ட பிைகு இந்தக் கட்டணத்லத நோங்கள் திருப்பிக்

சோதோரணக்

கணக்கு

ைற்றும்/அல்ைது

உங்களுலடய

சோதோரணக்

கணக்கில்

கபோதுைோன

(DPS) வோரிசுதோரர் நியைனத்லதச் தசய்திருந்தோல், அல்ைது எங்களிடம் ததரிவிக்கப்பட்ட
ஒரு

உயிலைக்

(இவற்ைில்

தகோண்டிருந்தோல்,

இறுதியோக

வோரிசுதோரர்

நியைனம்

நலடமுலைப்படுத்தியது)

$46,000

ைதிப்பிைோன

வழங்கப்படும். முலையோன ககோரிக்லகயோளர் என்பவர் இைந்தவரின் நியைனதோரரோககவோ

ைகசநி

கணக்கில்

கோப்புறுதிக்கோன

தவலணத்ததோலகலயச்

ததோலக

இல்லை

என்ைோல்,

தசலுத்துவதற்கு
நீங்கள்

ஒரு

உங்கள்

குலைவோன

ததோலகக்கு (குலைந்தபட்ச கோப்புறுதித்ததோலக $5,000 ஆகும்) கோப்பீடு தசய்துதகோள்ளைோம்
அல்ைது போைிசிலயப் புதுப்பிப்பதற்கோன கததியிைிருந்து 60 நோட்களுக்குள் வித்தியோசத்
ததோலகலய தரோக்கைோகச் தசலுத்தைோம். தவலணத்ததோலக தசலுத்தப்படவில்லை எனில்
உங்கள் போைிசி முடிவலடயும்.

10. Bagaimanakah cara untuk saya membuat penamaan waris untuk DPS?
Sekiranya anda berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan ingin faedah
tuntutan kematian dibayar kepada individu/organisasi tertentu iaitu pewaris,
maka anda dinasihatkan supaya membuat penamaan waris dengan
mengemukakan borang penamaan waris DPS (tersedia di laman web kami)
kepada kami. Anda boleh membatalkan penamaan waris dengan membuat
penamaan yang baru.
11. Apakah itu Surat Kuasa Berkekalan?
Surat Kuasa Berkekalan ialah sebuah dokumen undang-undang yang
membolehkan individu berusia 21 tahun ke atas (pemberi kuasa – donor),
dan yang mempunyai upaya akal untuk melantik secara sukarela seseorang
atau lebih dari seorang penerima kuasa (donee) untuk membuat keputusan
dan bertindak bagi pihaknya apabila dia kehilangan keupayaan akal di masa
hadapan.

நீங்கள்

ைாப்புறு ி

புதுப்பிக்ைப்படும்

கபாது

எனக்குத்

ைவல்

த ரிவிக்ைப்படுைா?
உங்களுலடய புதுப்பித்தல் கததிக்கு 1 ைோதத்திற்கு முன்னர் உங்களுக்கு ஒரு அைிவிப்புக்
கடிதம்

அனுப்பிலவக்கப்படும்.

கசைிப்புகள்

உங்களுலடய

கைற்தகோண்டு

எந்த

முழு

ைகசநி

அைிவிப்பும்

தவணத்ததோலகலயக்
கணக்கில்

உங்களுக்கு

கழிப்பதற்குப்

இருக்கும்வலர,

கபோதுைோன

புதுப்பித்தப்

அனுப்பிலவக்கப்படோது.

பிைகு

உங்கள்

ைகசநி

கணக்கு அைிக்லக கோண்பிக்கும்.

தகவல்

நியைனம்

முலையோன

அல்ைது

உயில்

ககோரிக்லகயோளர்(களுக்கு)

எதுவும்
நன்லைகள்

அல்ைது குடும்ப உறுப்பினரோககவோ இருக்கைோம், எ.கோ., வோழ்க்லகத்துலண, தபற்கைோர்,
பிள்லள அல்ைது உடன் பிைந்தவர்.
தீரோத

கநோய்

அல்ைது

தைோத்த

நிரந்தர

உடற்குலைக்கோன

ததோலகக்

ககோரிக்லக

நன்லைகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். ைனநைத் திைலன இழந்த கோப்பீட்டோளர்களுக்கு,
தசல்ைத்தக்க நீண்டகோை அதிகோரப் பத்திரத்தின் அதிகோரம் தபறுநருக்கு வழங்கப்படும்.
10. நான் ொர்ந் ிருப்கபார் பாதுைாப்புத்

ததரிவிக்க

கவண்டும்.

இதன்மூைம்

உங்களுலடய

DPS

கோப்புறுதியின் நிலைலையில் உள்ள ஏகதனும் ைோற்ைங்கலள உங்களுக்குத் ததரிவிக்க
முடியும்.

ிட்டத் ிற்ைாை (DPS) எவ்வாறு வாரிசு ாரகர

நியைனம் தெய்வது?
நீங்கள் குலைந்தபட்சம் 18 வயது நிரம்பியவரோக இருந்து, குைிப்பிட்ட நபர்/அலைப்புக்கு,
அதோவது

பயனோளர்(களுக்கு)

இைப்புத்

ததோலகக்

ககோரிக்லக

நன்லைகலள

வழங்க

விரும்பினோல், நீங்கள் DPS வோரிசுதோரர் நியைனப் படிவத்லத (எங்கள் இலணயத்தளத்தில்
கிலடக்கிைது)

எங்களிடம்

தசய்துதகோள்ளுைோறு

குைிப்பு: ததோடர்புதகோள்வதற்கோன முகவரியில் ஏகதனும் ைோற்ைங்கள் இருப்பின் நீங்கள்
அதுகுைித்துத்

எனில்,

ககோரிக்லகத் ததோலக நீதிைன்ை ஆலணக்கு இணங்க துலணவர்(களுக்கு) அல்ைது ஒரு

கணக்கிைிருந்து தசலுத்தப்பட்ட தவலணத் ததோலகலய உங்களுலடய ஆண்டு ைகசநி

என்னுகடய

தசய்யப்படவில்லை

வோரிசுதோரர்

உயிைின்படி
பயனோளர்(கள்)

நன்லைகலளப்

கபோதுைோன

தபறுவர்.

அல்ைது

உங்களுலடய

ததோலக இல்லை என்ைோல் ைட்டுகை, உங்கள் சிைப்புக் கணக்கில் இருந்து கழிக்கப்படும்.

5.

Laman web: www.greateasternlife.com
Hotline Pelanggan: 1800-248 2888
Emel: wecare-sg@greateasternlife.com

உங்கள்

நடவடிக்லககளின்

(iii) சிகிச்லசயளிக்கின்ை ைருத்துவரின் அைிக்லகக் கட்டணத்தின் இரசீது (ததோலகக்

சிைப்புக் கணக்கில் (”ைகசநி கணக்கு”) இருந்து ஒவ்தவோரு ஆண்டும் தவலணத்ததோலக
தன்னியக்கைோக

(f)

இது உங்கள் ைருத்துவரோல் பூர்த்திதசய்யப்பட்டிருக்க கவண்டும்)

ஆண்டுத் தவலணத்ததோலக

வசதிக்கோக,

அல்ைது

கிலடக்கிைது. ததோலகக் ககோரிக்லகப் படிவத்லத எங்களிடம் சைர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர்

வயது (ஆண்டுகள்) ஆண்/தபண்

உங்களின்

கநோய் அல்ைது தைோத்த நிரந்தர உடற்குலையினோல் அவதியுற்ைோல்;
(e) நீங்கள் தவைோன அல்ைது தவைோக வழிநடத்துகின்ை தகவல்கலள அளித்திருந்தோல்;

(ii) சிகிச்லச அளிக்கின்ை ைருத்துவரின் அைிக்லக (எங்கள் இலணயத்தளத்தில்

கவண்டும்?

உங்களுலடய ஆண்டுத் தவலணத்ததோலக பின்வருைோறு:

4. நான் எவ்வாறு

(d) நீங்கள் கோப்புறுதி ததோடங்குவதற்கு முன்னர் கடுலையோன உடல்நைக் குலைவு, தீரோத

கிலடக்கிைது)

ஏகதனும் உடல் அல்ைது ைனநை ரீதியோன குலைபோடு.

•

பின்வரும் சூழ்நிலைகளிலும் கூட ககோரிக்லக நன்லைகள் வழங்கப்படோது:

(v) விபத்து சோர்ந்த இைப்புக்கோன தசய்தித்தோள் தவளியீடு ைற்றும்/அல்ைது கோவல்துலை

ைாப்புறு ிக்ைாை

Faedah tuntutan bagi penyakit yang membawa maut atau hilang seluruh
keupayaan yang berkekalan akan dibayar kepada anda. Bagi pemegang polisi
yang kurang upaya akal, tuntutan akan dibayar kepada timbalan selaras
dengan Perintah Mahkamah atau penerima kuasa Surat Kuasa Berkekalan
yang sah.

Untuk maklumat lanjut mengenai DPS, sila kunjungi laman web kami, hubungi
talian hotline kami atau emel kepada kami:

ிட்டம்

ைவல் விளக்ைப்பிர ி

சைர்ப்பிப்பதன்

அைிவுறுத்தப்படுகிைீர்கள்.

மூைம்
ஒரு

வோரிசுதோரலர

புதிய

வோரிசுதோரர்

நியைனம்

நியைனத்லதச்

தசய்வதன் மூைம் நீங்கள் பலழய வோரிசுதோரர் நியைனத்லத இரத்து தசய்யைோம்.
11. நீ ண்டைால அ ிைாரப் பத் ிரம் என்பது என்ன?
நீண்டகோை

அதிகோரப்

பத்திரம்

என்பது

ஒரு

சட்ட

ஆவணைோகும்.

இது
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அல்ைது

அதற்கு கைற்பட்ட வயதுலடய, ைனநைத் திைலனக் தகோண்ட ஒரு நபலர (அதிகோரம்

6. த ாகைக் கைாரிக்கை நிபந் கனைள் என்பது என்ன?
இைந்தோல்

அல்ைது

உங்கள்

போைிசி

கோைத்தின்

வழங்குநர்),
கபோது

நீங்கள்

தீரோத

கநோய்

சோர்போக

அவர்

எதிர்கோைத்தில்

முடிவுகலள

ைனநைத்

எடுப்பதற்கும்

திைலன

இழக்கும்

தசயல்படுவதற்கும்

கவலளயில்
அதிகோரம்

அவர்

தபறுநர்

அல்ைது தைோத்த நிரந்தர உடற்குலையினோல் போதிக்கப்படும் கபோது, உங்களுக்கும் உங்கள்

என்ைலழக்கப்படும் ஒன்று அல்ைது அதற்கு கைற்பட்ட நபர்கலளத் தன்னோர்வத்துடன்

குடும்பத்திற்கும் DPS போதுகோப்பளிக்கிைது.

நியைிப்பதற்கு அனுைதிக்கிைது.

12 ைோதங்களுக்குள் ைரணம் ஏற்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுவதோக ைருத்துவப் பதிவுச்

DPS

சட்டத்தின்கீ ழ் பதிவு தசய்யப்பட்ட ஒரு ைருத்துவர் சோன்ைளிக்கின்ை ஒரு கநோகய தீரோத
கநோய் என்று குைிப்பிடப்படுகிைது.
தைோத்த

நிரந்தர

உடற்குலை

குைித்த

கைலும்

தகவல்களுக்கு,

நீங்கள்

எங்களுலடய

இலணயத்தளத்லதப்

போர்லவயிடைோம், எங்களுலடய கநரடித் ததோலைகபசி எண்லண அலழக்கைோம் அல்ைது
எங்களுக்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்பைோம்:

என்பது

எந்ததவோரு

கவலைலயயும்

நிரந்தரைோகச்

தசய்வதற்கோன இயைோலைலய அல்ைது இரண்டு கண்கள், இரண்டு லககோலுறுப்புகள்,
அல்ைது ஒரு கண் ைற்றும் ஒரு லககோலுறுப்பின் நிரந்தர தசயைிழப்லபக் குைிக்கிைது.

இலணயத்தளம்:

www.greateasternlife.com

வோடிக்லகயோளருக்கோன கநரடித் ததோலைகபசி எண்:
ைின்னஞ்சல்:

1800-248 2888

wecare-sg@greateasternlife.com

7. த ாகைக் கைாரிக்கை விலக்ைளிப்புைள் எகவ?
முதல்

போைிசி

ஆண்டிற்குள்

பின்வரும்

நிகழ்வுகள்

ஏகதனும்

நிகழ்ந்தோல்,

ததோலகக்

ககோரிக்லக நன்லைகள் வழங்கப்பட ைோட்டோது:
(a)

நீங்கள்

கவண்டுதைன்கை

சுயைோக

கோயத்லத

ஏற்படுத்திக்

தகோண்டோல்

அல்ைது

தற்தகோலை தசய்துதகோண்டோல்;
(b)

ைரண தண்டலன விதிக்கப்படக் கூடிய ஒரு குற்ைச் தசயலை நீங்கள் தசய்தோல்;

(c)

நீங்கள்

அல்ைது
உள்கநோக்கத்கதோடு

ஒரு

குற்ைச்

தசயலை

கைற்தகோள்வதன்

விலளவோக

எழும் ததோலகக் ககோரிக்லக.
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