
 

 

 

 

 

 

புகார் முகாமைத்துவக் ககாள்மக 
 

        பதிப்பு 01  

          ஜூலை 01ம் திகதி 2020 அன்று வெளியிடப்பட்டது  



புகார் முகாமைத்துவக் ககாள்மக 

எங்கள் அர்ப்பணிப்பு ைற்றுை் இந்தக் ககாள்மகயின் நநாக்கை் 

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பி.எை்.சி. (PQ12) ஆகிய நாம் எமது ொடிக்லகயாளரக்லள எமது 

நடெடிக்லககளின் லமயமாக லெத்திருக்கின்ற ாம் . றபாட்டி நில ந்த த ்றபாலதய ெணிகச ்

சூழ்நிலையிை், ொடிக்லகயாளர ்றசலெயிை் சி ந்து விளங்குெது நீடித்த ம ்றும் வதாடர ்

ெளரச்ச்ிக்கான மிக முக்கியமான கருவியாகும். 

ஒரு றசலெ நிறுெனமாக, ொடிக்லகயாளர ்றசலெ ம ்றும் ொடிக்லகயாளர ்திருப்தி என்பன எமது 

முதன்லமயான கெனமாக இருக்கின் து. புதிய ொடிக்லகயாளரக்லள ஈரப்்பத ்கு மட்டுமை்ைாமை், 

ஏ ்கனறெ உள்ளெரக்லளத் தக்கலெத்துக் வகாள்ெத ்கும் உடனடி ம ்றும் வசயை்தி னுடன் கூடிய 

றசலெலய ெழங்குெது அெசியம் என நாங்கள் நம்புகிற ாம். ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு சி ந்த 

ொடிக்லகயாளர ்றசலெ ம ்றும் சி ந்த புகாரக்லள நிெரத்்தி வசய்யும் வபாறிமுல லய ெழங்குதை் 

என்பனெ ்ல  றநாக்கமாகக் வகாண்ட பை முய ்சிகலள நாங்கள் வகாண்டு ெந்துள்றளாம். 

புகாலரக் லகயாள்ெத ்கான எங்கள் வகாள்லக பின்ெருெனெ ்ல க் கருத்தி ் வகாண்டு 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது: 

• த ்றபாதுள்ள பாலிசிதாரரக்ள் ம ்றும் எதிரக்ாை பாலிசிதாரரக்ள் ஆகிய அலனத்து 

ொடிக்லகயாளரக்ளும் நியாயமான முல யிை் நடதத்ப்படை். 

• ொடிக்லகயாளரக்ளாை் எழுப்பப்படும் புகாரக்ள் உரிய கெனிப்பு, மரியாலதயுடன் சரியான 

றநரதத்ிை் லகயாளப்படுகின் ன 

• அலனத்து புகாரக்ளும் வசயை்தி னுடனும் ம ்றும் நியாயமாகவும் லகயாளப்படுகின் ன 

• யூனியன் அஷ்யூரன்ஸிை் உள்ள, புகாரக்ள்/குல கலள அடுத்த மட்டத்தி ்கு வகாண்டுவசை்லும் 

ெழிகள் ம ்றும் அெரக்ளின் புகாரக்ளுக்கு காப்பீட்டாளரின் பதிலிை் அெரக்ள் முழுலமயாக 

திருப்தி அலடயவிை்லை என் ாை், மா ்றுத் தீரவ்ுக்கான அெரக்ளின் உரிலமகள் குறித்து 

ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு முழுலமயாகத் வதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• எங்கள் உழியரக்ள் நை்ை நம்பிக்லகயுடனும், ொடிக்லகயாளரின் நைன்களுக்கு எந்த 

பாரபட்சமும் இை்ைாமலும் பணிபுரிகின் னர.் 

புகார ்வபாறிமுல லய மிகவும் அரத்த்முள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மா ்றுெத ்காக, ஒரு 

கட்டலமக்கப்பட்ட அலமப்பு உருொக்கப்பட்டு நலடமுல ப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. றகாரப்படும் 

முல ப்பாடு நியாயமானதும், வகாடுக்கப்பட்ட றசலெ நிலை உடன்படிக்லககளுக்குள்ளும், 

இைங்லகயின் காப்புறுதி ஒழுங்குமுல  ஆலணயதத்ாை் நிரெ்கிக்கப்படும் காப்புறுதித் வதாழிை்துல  

குல தீரப்்பாளர ்லமயத்தின் கட்டலமப்பி ்குள்ளும் இருப்பதலன இந்த அலமப்பு உறுதிப்படுத்தும். 

புகார ்என்றால் என்ன? 

புகார ்என்பது பின்ெனெ ்றிை் ஏறதனும் ஒன்றின் வெளிப்பாடாகும்: 

• நியாயம ்  ெணிக நலடமுல கள், சட்டம் அை்ைது ஒழுங்குமுல கலள மீறும் நடத்லத 

அை்ைது வநறிமுல ய ்  நடத்லத றபான் ன மட்டும் அை்ைாமை், எங்கள் தயாரிப்புகள் 

அை்ைது றசலெகலள ெழங்குெது (அை்ைது ெழங்கத் தெறியது) வதாடரப்ான ஒரு விமரச்னம். 

• பாலிசிதாரர ்ஒருெர ்அனுபவித்த அை்ைது அனுபவிக்கக்கூடிய உண்லமயான அை்ைது 

சாத்தியமான தீங்லக அலடயாளம் காணுதை் 

• தீரவ்ு நடெடிக்லகக்கான றகாரிக்லக 

ஒரு பாலிசிதாரரின் அதிருப்தியின் ஆரம்பகட்ட வெளிப்பாடானது, சாதாரண ெணிகப் றபாக்கிை் 

தீரக்்கப்படும் ஆயின் அது ஒரு புகாராகக் கருதப்படாது, ஆனாை் பாலிசிதாரர ்அை்ைது ெருங்காை 

பாலிசிதாரர ்எங்கள் ஊழியரக்ள் (கிலள/ தலைலம அலுெைகம்/அலழப்பு லமயம்) ெழங்கும் 

றசலெ/தகெை்களிை் வதாடரந்்தும் அதிருப்தியுடன் இருப்பின், "உங்கள் புகாலர நிெரத்த்ி வசய்தை்" 

என்பதன் கீழ் பின்ெரும் ெழிகளிை் ஒன்றிை் அெர ்எங்களிடம் புகார ்அளிக்கைாம்; 



உங்கள் புகாமர நிவர்த்தி கெய்தல் 

நிறுெனத்தின் ொடிக்லகயாளர ்றசலெ உத்தியானது, ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு பை ெழிமுல களின் 

மூைம் அதன் றசலெகலளப் வபறுெத ்கு உதவுகி து. 

பாலிசிதாரரக்ள் ம ்றும் எதிரக்ாை பாலிசிதாரரக்ள் எங்கலள பின்ெரும் முல களின் மூைம் 

அணுகைாம்; 

முமற இலக்கை் /மின்னஞ்ெல் முகவரி/ முகவரி 

1. தபாை் மூைம் அை்ைது றநரிை்        - எங்கள் கிலளகள் 

       - ொடிக்லகயாளர ்றசலெ பிரிவு 

         இை. 20, வசயின்ட் லமக்கை்ஸ் வீதி, வகாழும்பு 03 

2. வதாலைறபசி    0112990990 / சுருக்கக் குறியீடு: 1330 

3. மின்னஞ்சை்  info@unionassurance.com 

4. இலணயத்தளம் www.unionassurance.com 

உங்கள் முல ப்பாடுகள், ொடிக்லகயாளர ்றசலெ முகாலமயாளர ் திரு. வகவின் பண்டாரவி ்கு 

அனுப்பப்படை் றெண்டும். 

எைது ஆறு அை்ெ புகார் மகயாளுை் கெயல்முமற 

1. நாங்கள் ஒப்புக்ககாள்கிநறாை் 

அலனத்து புகாரக்ளும் மூன்று (3) றெலை நாட்களுக்குள் எழுத்து மூைமாக ஒப்புக் வகாள்ளப்பட்டு 

உங்களுக்கு மின்னஞ்சை், வதாலைநகை் அை்ைது தபாை் மூைம் அனுப்பப்படும். புகாரின் றபாது நீங்கள் 

பயன்படுதத்ிய அறத வமாழியிை் எழுத்து மூைமாக உங்களுடன் வதாடரப்ிலன றம ்வகாள்றொம். கிலள 

ெருலககளின் றபாது ொடிக்லகயாளருக்கு அந்த இடத்திறைறய ஒப்புதை் ெழங்கப்படும். புகாலரப் 

பதிவுவசய்த பின் ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு புகார ்குறிப்பு எண்ணுடன் 'SMS' மூைம் தானியங்கு ஒப்புதை் 

வதாடரப்ு விெரங்களுடன் அனுப்பப்படும்.  

மூன்று (3) றெலை நாட்களுக்குள் தீரவ்ு ெழங்கப்பட்டாை், ஒப்புதை் அதனுடன் ஒன் ாக அனுப்பப்படும். 

2. நாங்கள் ைதிப்பாய்வு கெய்கிநறாை் 

உங்கள் புகாரின் ஆரம்ப மதிப்பாய்லெ நாங்கள் றம ்வகாள்ெதுடன், விசாரலணலய முடிப்பத ்கு 

ஏறதனும் கூடுதை் தகெை் அை்ைது ஆெணங்கள் றதலெப்படுமா என்பலத தீரம்ானிக்கிற ாம். 

சிை விெரங்கலளத் வதளிவுபடுத்திக் வகாள்ெத ்கு அை்ைது றதலெப்படும் இடங்களிை் றமைதிக 

தகெை்கலளக் றகார நாங்கள் உங்கலளத் வதாடரப்ுவகாள்ள றெண்டியிருக்கைாம். 

• ெழங்கவும்: காப்பீடு வசய்தெரின் வபயர,் முகெரி ம ்றும் காப்பீட்டு வகாள்லக இைக்கம், 

காப்பீட்டு வதாலக றகாரிக்லக இைக்கம் அை்ைது அலடயாள இைக்கம். 

• புகாலரப் ப ்றி திட்டெட்டமாக இருப்பதுடன் புகாரின் மீது தாக்கத்லத ஏ ்படுத்தக்கூடிய 

அலனத்து முக்கியமான உண்லமகலளயும் (நிகழ்வுகள் உட்பட) ெழங்குங்கள். 

• புகாருடன் வதாடரப்ுலடய அலனத்து ஆெணங்களின் நகை்கலளயும் (கடிதங்கள், 

விலைமனுக்கள், முந்லதய கடித வதாடரப்ு றபான் லெ) ெழங்குங்கள். 

• றதலெப்படும் இடங்களிை் ஏறதனும் இழப்புகள் ஏ ்பட்டத ்கான ஆதாரங்கலள ெழங்குங்கள். 

• உங்கள் புகாலரத் நிெரத்த்ி  வசய்ெத ்குத் றதலெ என்று நீங்கள் நம்பும் தீரவ்ு/ தீரவ்ு 

நடெடிக்லகலயக் குறிப்பிடுங்கள். 

3. நாங்கள் விொரிக்கிநறாை் 

உங்கள் புகார ்கிலடக்கப்வப ் வுடன், நீங்கள் எங்களுக்கு ெழங்கிய தகெை்கலளக் கருதத்ி ் 

வகாண்டு, உங்கள் புகாலர நடுநிலையாகவும் பாரபட்சமின்றியும் விசாரிப்றபாம். 



4. நாங்கள் பதிலளிக்கிநறாை் 

விசாரலணலயத் வதாடரந்்து, எங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் ம ்றும் உங்கள் புகார ்வதாடரப்ாக நாங்கள் 

எடுத்த நடெடிக்லககள் குறித்து உங்களுக்குத் அறியத்தருறொம். இத ்கான காைக்வகடு பின்ெருமாறு 

காணப்படும். 

 ெலக TAT 

1. புகாரின் ஒப்புதை் 3 றெலை நாட்களுக்குள் 

2. தீரவ்ு ெழங்கப்படுதை்  14 றெலை நாட்களுக்குள் 

3. பதினான்கு (14) றெலை நாட்களுக்குள் ஒரு தீரல்ெ 

ெழங்க முடியாவிடின் 

07 ெது றெலை நாளிை் தாமதம் ம ்றும் 

காரணத்துடன் ொடிக்லகயாளருக்கு 

அலழப்பு ஏ ்படுதத்ப்படும் 

4. றமை்முல யீடு வசய்தை் எம்மிடமிருந்து ஒப்புதை் அை்ைது பதிை் 

ெழங்கப்பட்ட  திகதியிலிருந்து 4 

ொரங்கள் 

5. புகாரக்ள் ம ்றும் றமை்முல யீடுகள் வதாடரப்ான 

அலனத்து விடயங்களும் உங்களிடமிருந்து பதிை் 

எதுவும் கிலடக்கப்வப ாத பட்சத்திை் மூடப்படும். 

எம்மிடமிருந்து ஒப்புதை் அை்ைது பதிை் 

ெழங்கப்பட்ட  திகதியிலிருந்து 4 

ொரங்கள். 

      

5. நாங்கள் நடவடிக்மக எடுக்கிநறாை் 

எங்களின் மதிப்புமிக்க ொடிக்லகயாளரக்ளுக்கு சி ந்த றசலெலய ெழங்குெத ்குத் தகுந்தா ்றபாை் 

எங்களின் ெழக்கமான ெணிக நலடமுல  அை்ைது வகாள்லககளிை் நாங்கள் திருதத்ங்கலள 

றம ்றகாள்கின்ற ாம். சிக்கலைச ்சரிவசய்ெத ்கு றதலெயான நடெடிக்லககலள உடனடியாக 

எடுப்றபாம், றமலும் சாத்தியமான றபாவதை்ைாம் எதிரக்ாைத்திை் சிக்கை்கள் எழாது தடுக்கத் 

றதலெயான திருதத் நடெடிக்லககலளயும் எடுப்றபாம். றமலும், எழுப்பப்பட்ட புகாருக்கான தீரல்ெ 

நாம் ெழங்கியவுடன், ஒரு விரிொன கடிதம் தபாை் மூைம் உங்களுக்கு அனுப்பப்படும். தீரவ்ு 

வதாடரப்ான கடிதம் கிலடத்த நாளிலிருந்து அடுத்த 4 ொரங்களுக்குள் உங்களிடமிருந்து பதிை் எதுவும் 

கிலடக்கப்வப ாத பட்சதத்ிை், நீங்கள் எமது முடிவுக்கு உடன்படுகிறீரக்ள் என்று நாங்கள் கருதுெதுடன், 

புகார ்மூடப்படும். 

6. நாங்கள் பதிவிமன நைற்ககாள்கின்நறாை்  

எதிரக்ாைதத்ிை் சி ந்த றசலெலய ெழங்குெத ்காகவும், வசயை்முல  ம ்றும் நலடமுல கலள 

வதாடரந்்து றமம்படுத்துெத ்கும், ெழக்கமான மதிப்பாய்வு மூைம் கண்காணிப்பத ்கும் உங்கள் 

புகாலர பதிவு வசய்றொம். 

நைல்முமறயீடு கெய்வது எவ்வாறு? 

ஆரம்ப தீரவ்ிை் உங்களுக்கு அதிருப்தி எனிை், றமை்முல யீடு வசய்ய பின்ெரும் வதாடரப்ு நபர ்

காணப்படுகின் ார.் 

ொடிக்லகயாளர ்றசலெ றமைாளர ் 

இை. 20, வசயின்ட் லமக்கை்ஸ் வீதி, வகாழும்பு 03 

வதாலைறபசி: +9411-2990 990 லகயடக்க வதாலைறபசி: +94770336374 

மின்னஞ்சை்: kevinb@unionassurance.com / info@unionassurance.com  
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தகராறு கதாடர்பான தீரவ்ுக்கான ைாற்று (ADR) முமறகள் 

உங்கள் புகாலரப் வப ்  30 நாட்களுக்குள், UA இனாை் உங்கலள திருப்திப்படுத்தும் ெலகயிை் புகார ்

வதாடரப்ிை் தீரவ்ொன்றிலன ெழங்க முடியவிை்லை என் ாை், றமலும் இந்த விடயத்லத நீங்கள் வதாடர 

விரும்பினாை், உங்கள் புகாலர காப்பீட்டுத் துல  குல தீரக்்கும் லமயத்தி ்கு (IIOC) வகாண்டு 

வசை்ைைாம். 

ஒம்புட்ஸ்றமனுக்கான வதாடரப்ு விெரங்கள் பின்ெருமாறு: 

• முகெரி - தி ஒம்புட்ஸ்றமன், 143 A, ெஜிரா வீதி, வகாழும்பு 05. 

• வதாலைறபசி - +94 11 452 8671 / +94 11 250 5542 

• வதாலைநகை் - +94 11 452 8670 / +94 11 259 5625 

• மின்னஞ்சை் - info@insuranceombudsman.lk 
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