அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்விகள்

செய
் தி ககக்கணினி பாதுகாப்புத் திட்டம் (புதிய ெந்தாதாரர்கள்)
சபாருள் காப்புறுதி
1.

செய
் தி ககக்கணினி பாதுகாப்புத் திட்டம் என
் பது என
் ன?
தகுதிபெறும் பெய்தி ககக்கணினி ெந்தாவுக்குெ் ெதிவு பெய்த ெந்தாதாரர்களுக்கு
வழங்கெ்ெடும் பெய்தி ககக்கணினிக்கான இலவெக் காெ்ெுறுதித் திட்டம் இது. பெய்தி
ககக்கணினி ொதுகாெ்ெுத் திட்டத்திற்கு கிரரட் ஈஸ
் டர்ன் பெனரல் இன்ஷுரன்ஸ
்
லிமிபடட் நிறுவனம் எழுத்துறுதி அளிக்கிறது.

2. செய
் தி ககக்கணினி பாதுகாப்புத் திட்டம் என
் ன காப்புறுதி வழங்குகிறது?
இழெ்ெினால் அல்லது விெத்து, திடர், எதிர்ொர்க்கமுடியாத, எதிர்ொராத நிகழ் வுகளால்
ீ
உங்கள் பெய்தி ககக்கணினி இரண
் டு (2) முகற ெழுதுொர்க்கெ்ெடும் அல்லது ஒரு (1)
முகற மாற்றித் தரெ்ெடும், உங்கள் ககக்கணினியின் காெ்ெுறுதித் பதாககயின் வரம்ெு
வகர.
ொம்ெங்

பமமரி

காெ்ெுறுதித் பதாகக

ககக்கணினியின் மாடல்
32GB Wifi
S$398
32GB LTE
S$498
128GB Wifi
S$598
S6 Lite
128GB LTE
S$698
முழுகமயான விதிமுகறகளும் நிெந்தகனகளும் அறிய காெ்ெுறுதிக் பகாள்கக
Tab A 10.1 / 10.4

வரிககளெ் ொர்க்கவும்.
3. வழங்கப்படும் காப்புறுதியின
் காலகட்டம் என
் ன?
உங்கள் பெய்தி ககக்கணினி ொதுகாெ்ெுத் திட்டம் நடெ்ெிலிருக்கும் காலகட்டம், உங்கள்
பெய்தி ககக்கணினி ெந்தாவின்ெடி, 24 மாதங்களாக அல்லது 30 மாதங்களாக இருக்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக, நீ ங்கள் 30 மாதகால பெய்தி ககக்கணினி ெந்தாவுக்குெ் ெதிவு
பெய்திருந்தால், உங்கள் காெ்ெுறுதியின் காலகட்டம் 30 மாதங்களாக இருக்கும்.
தகுதி நிபந்தகனகள்
1.

செய
் தி ககக்கணினி பாதுகாப்புத் திட்டத்திற்கு யாசரல்லாம் தகுதி சபறுவார்கள்?
18 வயதுக்கு ரமலான ெிங்கெ்ெூரர்கள், நிரந்தரவாெிகள், பவளிநாட்டு ஊழியர்கள்
அகனவரும் தகுதி பெறுவார்கள். இவர்கள் ெிங்கெ்ெூரில் வெிெ்ெரதாடு, ெந்தா
விண
் ணெ்ெம் தாக்கல் பெய்யெ்ெட்ட கீ ழ்க்காணும் ரததியிலிருந்து குகறந்தது 24
மாதங்களுக்குெ் பெல்லுெடியாகும் ரவகல அனுமதிெ் ெீட்டு அல்லது அட்கட
கவத்திருக்கரவண
் டும்.

News Tablet Device Protection Plan_FAQ_Dec2020

Page 1 of 5

சவளியீடு

காப்புறுதிக்குத் தகுதி சபறும்
ெந்தாக்களின
் சதாடக்கம்

The Business Times News Tablet

15 செப்டம்பர் 2020

The Straits Times News Tablet

1 டிெம்பர் 2020

Chinese News Tablet

1 டிெம்பர் 2020

Berita Harian News Tablet

1 டிெம்பர் 2020

Tamil Murasu and The Straits Times
News Tablet Bundle

1 டிெம்பர் 2020

2. காப்புறுதிக்கு நான
் பணம் செலுத்த கவண
் டுமா?
உங்களது

எஸ
் ெிபெெ்

பெய்தி

ெந்தாவுடன்

கிகடக்கும்

பெய்தி

ககக்கணினியின்

காெ்ெுறுதி இலவெமாக வழங்கெ்ெடுகிறது. ெணம் பெலுத்த ரவண
் டியதில்கல.
3. செய
் தி ககக்கணினி பாதுகாப்புத் திட்டத்தின
் காப்புறுதி எப்கபாது சதாடங்கும்?
பொருள்மீட்ெு ரெீதில் காட்டெ்ெட்டுள்ள பொருள்மீட்ெு ரததிக்கு ஒரு (1) நாளுக்குெ் ெிறகு
உங்கள் பெய்தி ககக்கணினி ொதுகாெ்ெுத் திட்டம் நடெ்ெுக்கு வரும்.
4. காப்புறுதி காலகட்டத்திற்குப் பிறகு காப்புறுதிகய நான
் கமற்சகாண
் டு நீ ட்டிக்க
முடியுமா?
இல்கல, காெ்ெுறுதி காலகட்டத்தின் முடிவில் காெ்ெுறுதி காலாவதியாகிவிடும். அதகன
நீ ட்டிக்க முடியாது.
5. எனது ககக்கணினிக்குக் காப்புறுதி இருக்கிறதா என
் பகத நான
் எப்படி சதரிந்து
சகாள்வது? அதிகாரபூர்வ பத்திரங்கள் ஏகதனும் எனக்குத் தரப்படுமா?
பெய்தி ககக்கணினி ெந்தா ஏற்கெ்ெட்டவுடன் எஸ
் ெிபெெ் உங்களுக்கு மின்னஞ்ெல்
அனுெ்ெி கவக்கும். உங்கள் ககக்கணினிகய மீட்ெதற்கான விவரங்களும், பெய்தி
ககக்கணினி ொதுகாெ்ெுத் திட்டத்தின் உறுதிெ்ொடும் அதில் உள்ளடங்கியிருக்கும்.
6. நான
் சவளிநாட்டில் இருக்கும்கபாது எனது ககக்கணினி சதாகலந்துவிட்டால்,
திருட்டுப்கபானால்,

அல்லது

தற்செயலாகெ்

கெதமகடந்தால்

காப்புறுதி

ககார

முடியுமா?
இல்கல, காெ்ெுறுதி ெிங்கெ்ெூரில் மட்டுரம பெல்லுெடியாகும்.
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ககாரிக்கககள்
1.

நான
் எத்தகன ககாரிக்ககககளத் தாக்கல் செய
் யமுடியும்?
காெ்ெுறுதி

பெய்யெ்ெட்ட

ஒவ்பவாரு

பெய்தி

ககக்கணினியும்,

காெ்ெுறுதி

நடெ்ெிலிருக்கும் காலகட்டத்தில், இரண
் டு (2) ெழுதுொர்ெ்ெுகளுக்கு அல்லது ஒரு (1)
மாற்றுக் ககக்கணினிக்கு மட்டுரம தகுதிபெறும். ஐயெ்ொட்கடத் தவிர்க்க, உங்களது
முதல் ரகாரிக்கக ெழுதுொர்ெ்ொக இருந்தால், நீ ங்கள் இன்பனாரு ெழுதுொர்ெ்ெுக்கு
மட்டுரம தகுதி பெறுவ ீர்கள், மாற்றுக் ககக்கணினிக்குத் தகுதி பெறமாட்டர்கள்.
ீ
காெ்ெுறுதி காலகட்டத்தில் ஏரதனும் ரகாரிக்ககக்கு நாங்கள் ெணம் பெலுத்தியிருந்தால்,
காெ்ெுறுதித் பதாகக (ரதய்மானம் கழித்து) எஞ்ெியிருக்கும் காெ்ெுறுதி காலகட்டத்தில்
ரகாரக்கூடிய பதாககயிலிருந்து தானாகக் குகறக்கெ்ெட்டுவிடும் .
2. நான
் எவ
் வாறு ககாரிக்கக தாக்கல் செய
் வது?
ரெதமகடந்த ககக்கணினிகயெ் ெழுதுொர்க்க, ெிங்கெ்ெூரில் உள்ள ொம்ெங் ரெகவ
நிகலயத்திற்கு (கீ ரழ ெட்டியலிடெ்ெட்டுள்ளது) நீ ங்கள் பெல்லரவண
் டும்.
SAMSUNG SERVICE CENTRE @ Plaza
Singapura
68 Orchard Road #B2-23, Singapore 2388393
Operating Hours:
11:00am to 8:00pm (Monday - Saturday)
11:00am to 5:00pm
(Sunday and Public Holidays)
SAMSUNG SERVICE CENTRE @ Westgate
3 Gateway Drive #02-01, Singapore 6085324
Operating Hours:
11:00am to 8:00pm (Monday - Saturday)
11:00am to 5:00pm
(Sunday and Public Holidays)

SAMSUNG SERVICE CENTRE @ VivoCity
1 Harbourfront Walk #02-28/29, Singapore
0985852
Operating Hours:
11:00am to 9:00pm
(Monday - Sunday and Public Holidays)
SAMSUNG SERVICE CENTRE @ Causeway
Point
1 Woodlands Square #01-01/02, Singapore
738099
Operating Hours:
11:00am to 9:00pm
(Monday - Sunday and Public Holidays)

A) கெதமகடந்த ககக்கணினிகளுக்கு:
●

ரெதத்கதெ்

ெற்றி

நிறுவனத்திடம்

ெதினான்கு

(14)

நாட்களுக்குள்

(wecare-sg@greateasternlife.com)

என்ற

கிரரட்

மின்னஞ்ெல்

ஈஸ
் டர்ன்
முகவரி

வழியாகரவா அல்லது 1800 248 2888 என்ற வாடிக்ககயாளர் ரெகவ எண
் ணில்
பதாடர்ெுபகாண
் ரடா பதரியெ்ெடுத்தரவண
் டும்.
●

ரெதமகடந்த உங்கள் ககக்கணினிகயெ் ெழுதுொர்க்க, ெிங்கெ்ெூரில் உள்ள
ொம்ெங் ரெகவ நிகலயத்திற்குெ் பெல்லரவண
் டும்.

●

ெழுதுொர்த்த ெிறகு, ெழுதுொர்ெ்ெு விவரங்களும் பெலவும் உள்ளடங்கிய ரெகவ
அறிக்கககய ொம்ெங் ரெகவ நிகலயம் உங்களுக்குத் தரும். ெழுதுொர்ெ்ெுக்கு
நீ ங்கள் முதலில் ெணம் பெலுத்தரவண
் டும்.

●

ெழுதுொர்க்கெ்ெட்டு முெ்ெது (30) நாட்களுக்குள் ரகாரிக்கக ெடிவத்கதயும்
ரெகவ அறிக்கககயயும் கிரரட் ஈஸ
் டர்ன் நிறுவனத்திடம் தாக்கல் பெய்து
ெணத்கதத் திரும்ெெ்பெற ரகாரிக்கக பெய்யரவண
் டும். ெழுதுொர்ெ்ெு பெலவில்
90% அல்லது உங்கள் ககக்கணினியின் காெ்ெுறுதித் பதாகக ஆகிய இரண
் டில்
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எது குகறரவா அந்தத் பதாகக உங்களுக்கு

திருெ்ெி தரெ்ெடும். மீதி 10%

பதாகககய நீ ங்கள் பெலுத்துவ ீர்கள். இது மிகக கட்டணம் என்றறியெ்ெடும்.
B) பழுதுபார்க்க முடியாத அளவுக்குெ் கெதமகடந்த ககக்கணினிகளுக்கு:
●

ரெதத்கதெ்

ெற்றி

நிறுவனத்திடம்

ெதினான்கு

(14)

நாட்களுக்குள்
என்ற

(wecare-sg@greateasternlife.com)

கிரரட்

ஈஸ
் டர்ன்

மின்னஞ்ெல்

முகவரி

வழியாகரவா அல்லது 1800 248 2888 என்ற வாடிக்ககயாளர் ரெகவ எண
் ணில்
பதாடர்ெுபகாண
் ரடா பதரியெ்ெடுத்தரவண
் டும்.
●

ரெதமகடந்த உங்கள் ககக்கணினிகயெ் ெழுதுொர்க்க, ெிங்கெ்ெூரில் உள்ள
ொம்ெங் ரெகவ நிகலயத்திற்குெ் பெல்லரவண
் டும்.

●

ெழுதுொர்க்க முடியாத அளவுக்குக் ககக்கணினி ரெதமகடந்திருந்தால், ொம்ெங்
ரெகவ நிகலயம் அதன் ரெகவ அறிக்ககயில் அதற்குெ் ொன்றளிக்கும்.

●

நீ ங்கள் மாற்றுக் ககக்கணினி வாங்குவதற்கு எஸ
் ெிபெெ் நிறுவனத்துடன்
ரநரடியாகத் பதாடர்ெு பகாள்ளரவண
் டும். ககக்கணினிக்கு நீ ங்கள் முதலில்
ெணம் பெலுத்தரவண
் டும்.

●

ரெதம் ஏற்ெட்டு முெ்ெது (30) நாட்களுக்குள் ரகாரிக்கக ெடிவத்கதயும் ரெகவ
அறிக்கககயயும், மாற்றுக் ககக்கணினி வாங்கியதற்கான ரெீகதயும் கிரரட்
ஈஸ
் டர்ன் நிறுவனத்திடம் தாக்கல் பெய்து ெணத்கதத் திரும்ெெ்பெற ரகாரிக்கக
பெய்யரவண
் டும். மாற்றுக் ககக்கணினிககளெ் பொறுத்தவகர, ககக்கணினி
ரெதமகடந்த ெமயத்தில் அதற்கிருந்த மதிெ்ெு, மாதாந்தர அடிெ்ெகடயிலான 20
விழுக்காடு

ரநர்ரகாட்டுத்

ககக்கணினியின்

ரதய்மானத்தின்வழி

விகலயில்

90%

அல்லது

கணக்கிடெ்ெடும்.

உங்கள்

ககக்கணினியின்

காெ்ெுறுதித் பதாகக இவற்றில் எது குகறரவா அந்தத் பதாகக திருெ்ெித்
தரெ்ெடும். மீதி 10% பதாகககய நீ ங்கள் பெலுத்துவ ீர்கள். இது மிகக கட்டணம்
என்றறியெ்ெடும்.
C) சகாள்கள

அல்லது

பலவந்தமான

நுகழவினால்

திருட்டுப்கபாகும்

ககக்கணினிகளுக்கு:
●

திருட்டு

ெற்றி

காவல்துகறயிடம்

ெுகார்

பெய்து,

ெுகாரின்

நககலெ்

கிரரட்

ஈஸ
் டர்ன்

பெறரவண
் டும்.
●

ரெதத்கதெ்

ெற்றி

நிறுவனத்திடம்

ெதினான்கு

(14)

நாட்களுக்குள்

(wecare-sg@greateasternlife.com)

என்ற

மின்னஞ்ெல்

முகவரி

வழியாகரவா அல்லது 1800 248 2888 என்ற வாடிக்ககயாளர் ரெகவ எண
் ணில்
பதாடர்ெுபகாண
் ரடா பதரியெ்ெடுத்தரவண
் டும்.
●

மாற்றுக்

ககக்கணினி

வாங்குவதற்கு

எஸ
் ெிபெெ்

நிறுவனத்துடன்

ரநரடியாகத் பதாடர்ெு பகாள்ளரவண
் டும். ககக்கணினிக்கு நீ ங்கள் முதலில்
ெணம் பெலுத்தரவண
் டும்.
●

முெ்ெது (30) நாட்களுக்குள் ரகாரிக்கக ெடிவத்கதயும் காவல்துகறயிடம்
பெய்த

ெுகார்

ரெீகதயும்

அறிக்கககயயும்,

கிரரட்

ஈஸ
் டர்ன்

மாற்றுக்

ககக்கணினி

நிறுவனத்திடம்

தாக்கல்

வாங்கியதற்கான

பெய்து

ெணத்கதத்

திரும்ெெ்பெற ரகாரிக்கக பெய்யரவண
் டும். மாற்றுக் ககக்கணினிககளெ்
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பொறுத்தவகர, ககக்கணினி இழக்கெ்ெட்ட ெமயத்தில் அதற்கிருந்த மதிெ்ெு,
மாதாந்திர

அடிெ்ெகடயிலான

வருடாந்திர

20

விழுக்காடு

ரநர்ரகாட்டுத்

ரதய்மானத்தின்வழி கணக்கிடெ்ெடும். திககக்கணினியின் விகலயில் 90%
அல்லது

உங்கள்

ககக்கணினியின்

காெ்ெுறுதித்

பதாகக

இவற்றில்

எது

குகறரவா அந்தத் பதாகக திருெ்ெித் தரெ்ெடும். மீதி 10% பதாகககய நீ ங்கள்
பெலுத்துவ ீர்கள். இது மிகக கட்டணம் என்றறியெ்ெடும்.
ரகாரிக்கக ெடிவத்கத sg.gelife.co/sphtabnew இகணயெ்ெக்கத்திலிருந்து ெதிவிறக்கம்
பெய்யலாம்.

அகனத்து

இகணயெ்ெக்கத்தின்வழி

ரகாரிக்கககளும்
கிரரட்

ஈஸ
் டர்ன்

nonmotorclaims-sg@greateasterngeneral.com
நிறுவனத்திடம்

ரநரடியாகத்

தாக்கல்

பெய்யெ்ெடரவண
் டும்.
3. எனது ககக்கணினிகய கவறு எங்காவது பழுதுபார்க்கலாமா அல்லது மாற்றிப்
சபறலாமா?
இல்கல.

ெிங்கெ்ெூரில்

உள்ள

ொம்ெங்

ரெகவ

நிகலயத்தில்

பெய்யும்

ெழுதுொர்ெ்ெுகளும் மாற்ற ீடுகளும் மட்டுரம ரகாரிக்கக பெய்வதற்குத் தகுதிபெறும்.
மற்றகவ
1.

கூடுதல் தகவல்ககளப் சபற யாகர அணுகுவது?
நீ ங்கள் +65 6248 2888 என்ற பதாகலரெெி எண
் ணில் கிரரட் ஈஸ
் டர்ன் நிறுவனத்கத
அகழக்கலாம் (காகல 9 மணி முதல் மாகல 5.30 மணி வகர, திங்கள் முதல் பவள்ளி).
அல்லது wecare-sg@greateasterngeneral.com முகவரிக்கு மின்னஞ்ெல் அனுெ்ெலாம்.
நாங்கள் வழங்கும் தயாரிெ்ெுகள் ெற்றி ரமலும் பதரிந்துபகாள்ள, அன்ெுகூர்ந்து
www.greateasterngeneral.com இகணயெ்ெக்கத்திற்குெ் பெல்லுங்கள்.

முக்கிய குறிப்புகள்
இது காெ்ெுறுதித் திட்டம் ெற்றி ெுருக்கமாக விவரமளிக்கும் அடிக்கடி ரகட்கெ்ெடும் ரகள்விகள்
மட்டுரம, காெ்ெுறுதி ஒெ்ெந்தம் அல்ல. காெ்ெுறுதித் திட்டத்தின் துல்லியமான
விதிமுகறககளயும் நிெந்தகனககளயும் அறிய காெ்ெுறுதித் திட்டெ் ெத்திரத்கதெ் ொர்க்கவும்.
இந்த அடிக்கடி ரகட்கெ்ெடும் ரகள்விகள் ெகுதி ஆங்கிலம், ெீனம், மலாய், தமிழ் ஆகிய
பமாழிகளில் கிகடக்கும். ஆங்கிலெ் ெதிெ்ெுக்கும் மற்ற பமாழிபெயர்ெ்ெுகளுக்கும் இகடயில்
ஏரதனும் முரண
் ொடுகள் இருந்தால் ஆங்கிலெ் ெதிெ்ரெ எெ்ரொதும் ரமரலாங்கி இருக்கும்.
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