வாடிக் கையாளர் புகார் கையாளும் செயல் முறை

1.

புகார் செய் வது எவ் வாறு ?
உங் கள் புகார்கள் (காப்பீட்டு த ாகக ககாரிக்கக த ாடர்பான சர்ச்கசகள் உட்பட)
வாடிக்ககயாளர் கசகவ முகாகையாளர் திரு.தகவின் பண்டாரவிற் கு த ரிவிக்கப்படல்
கவண்டுை் .
சபாறுப் பதிகாரியின் நேரடித் சதாடர்பு விபரங் கள் ;
சபயர்

திரு. தகவின் பண்டார

பதவி

முகாகையாளர் - வாடிக்ககயாளர் கசகவகள்

முகவரி

வாடிக்ககயாளர் கசகவ பிரிவு, இல. 20, தசயின்ட்
கைக்கல் ஸ் வீதி, தகாழுை் பு 03

நேரடி சதாகலநபசி இகைப் பு
ககயடக்கத் சதாகலநபசி

011 2 990 990/ சுருக்கக் குறியீடு - 1330
0770336370

சதாகலேகல்

N/A

மின்னஞ் ெல்

info@unionassurance.com/ kevinb@unionassurance.com

பாலிசி ாரர்கள் ைற் றுை் எதிர்கால பாலிசி ாரர்கள் எை் கை பின் வருை் முகறகளின்
மூலை் அணுகலாை் ;
முகை
1.

இலக்கம் /மின்னஞ் ெல் முகவரி/ முகவரி

பால் மூலை் அல் லது கேரில்

- எங் கள் கிகளகள்
- வாடிக்ககயாளர் கசகவ பிரிவு
இல. 20, தசயின்ட் கைக்கல் ஸ் வீதி,
தகாழுை் பு 03

2. த ாகலகபசி

0112990990 / சுருக்கக் குறியீடு: 1330

3. மின் னஞ் சல்

info@unionassurance.com

4. இகணய ் ளை்

www.unionassurance.com

2.

புகாருடன் ெமர்ப்பிக்க நவை்டிய ஆவைங் கள் மை் றும் தகவல் கள்

✓

வாடிக்ககயாளர் ஒருவருக்கு அகைப்பு கைய ்தின் ஊடக வாய் தைாழி மூலை் புகாகர
பதிவு தசய் ய முடியுைாக இருப்பினுை் , கைலதிக ஆய் வுக்காக பின் வருை் ஆவணங் கள்
சைர்ப்பிக்கப்படு ல் சிறே் து
•

எழு ப்பட்ட புகார் கடி ை்

•

தபயர், முகவரி, காப்பீட்டு தகாள் கக இலக்கை் , காப்பீட்டு த ாகக ககாரிக்கக
இலக்கை் அல் லது அகடயாள இலக்கை் என்பன கடி

்தில் குறிப்பிடப்படல்

கவண்டுை் .
✓

புகாரின் மீது

ாக்க ்க

ஏற் படு ் க்கூடிய அகன ்து முக்கியைான

உண்கைககளயுை் (ேிகை் வுகள் உட்பட) வைங் குங் கள் .
✓

புகாருடன் த ாடர்புகடய அகன ்து ஆவணங் களின் ேகல் ககளயுை் வைங் குங் கள்
(கடி ங் கள் , விகலைனுக்கள் , முே்க ய கடி

✓

த ாடர்பு கபான்றகவ).

க கவப்படுை் இடங் களில் ஏக னுை் இைப்புகள் ஏற் பட்ட ற் கான ஆ ாரங் ககள
வைங் குங் கள் .

✓

உங் கள் புகாகர ் ேிவர் தி
் தசய் வ ற் கு ் க கவ என் று ேீ ங் கள் ேை் புை் தீர்வு/ தீர்வு
ேடவடிக்கககயக் குறிப்பிடுங் கள் .
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3.

ஒப் புதல் வழங் க எடுக்கப் படும் கால அவகாெம்
இது ஒரு
ானியங் கி தசயல் முகறயாகுை் . இதில் அகன ்து புகார்களுக்கான
ஒப்பு ல் களுை் SMS மூலை் உடனடியாக அனுப்பப்படுவதுடன் 3 கவகல ோட்களுக்குள்
பால் மூலை் ஒர் கடி ை் அனுப்பப்படுை் . மின் னஞ் சல் முகவரி வைங் கப்பட்டிருப்பின் ,
மின் னஞ் சல் ஒன் றுை் அனுப்பப்படுை் .

4.

புகாகரக் ககயாளும் செயல் முகை (காலக்சகடு உட்பட)
வகக

TAT

1.

புகாரின் ஒப்பு ல்

3 கவகல ோட்களுக்குள்

2.

தீர்வு வைங் கப்படு ல்

14 கவகல ோட்களுக்குள்

3.

பதினான் கு (14) கவகல ோட்களுக்குள் ஒரு

07 வது கவகல ோளில்

தீர்கவ வைங் க முடியாவிடின்

ைற் றுை் காரண ்துடன்

ாை ை்

வாடிக்ககயாளருக்கு அகைப்பு
ஏற் படு ் ப்படுை்
4.

கைல் முகறயீடு தசய் ல்

எை் மிடமிருே்து ஒப்பு ல் அல் லது
பதில் வைங் கப்பட்ட
திகதியிலிருே்து 4 வாரங் கள்

5.

புகார்கள் ைற் றுை் கைல் முகறயீடுகள்

எை் மிடமிருே்து ஒப்பு ல் அல் லது

த ாடர்பான அகன து
் விடயங் களுை்

பதில் வைங் கப்பட்ட

உங் களிடமிருே்து பதில் எதுவுை்

திகதியிலிருே்து 4 வாரங் கள் .

கிகடக்கப்தபறா

5.

பட்ச தி
் ல் மூடப்படுை் .

புகாரின் தை் நபாகதய ேிகலகய எவ் வாறு ெரிபார்க்கலாம் ?
ஒவ் தவாரு புகாருக்குை் ஒரு
னிப்பட்ட புகார் குறிப்பு எண் ஒதுக்கப்படுை் , இது
வாடிக்ககயாளருக்கு ஒப்புகக SMS ைற் றுை் கடி ை் மூலை் த ரிவிக்கப்படுை் .
வாடிக்ககயாளர்கள் 011 2 990 990/ சுருக்கக் குறியீடு - 1330 என்ற எண்ணிற் கு
அகைப்பிகன கைற் தகாண்டு, புகார் குறிப்பு எண்கணப் பயன்படு ்தி
புகாரின்
ற் கபாக ய ேிகலகயச் சரிபார்க்கலாை் . இது வார ்தின் ஏழு ோட்களிலுை் , 24
ைணிகேரமுை் திறே்திருக்குை் .

6.

சபாறுப் பதிகாரியின் ஆரம் ப தீர்மானத்தில் புகார்தாரர் திருப் தியகடயவில் கல
என்ைால் , இவ் விடயம் யாருக்கு (நமல் முகையீடு) பரிே் துகர செய் யப் படும்

சபயர்

திரு. சிே்திக்க கைகக

பதவி

உ வி துகண ் கலவர்

முகவரி

வாடிக்ககயாளர் கசகவ பிரிவு, இல. 20, தசயின்ட்
கைக்கல் ஸ் வீதி, தகாழுை் பு 03

நேரடி சதாகலநபசி இகைப் பு

011 2 990 990/ சுருக்கக் குறியீடு - 1330

ககயடக்கத் சதாகலநபசி
சதாகலேகல்

0742278651
N/A

மின்னஞ் ெல்

chinthaka@unionassurance.com
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7.

மாை் றுத் தகராறு தீர்வு வழிமுகைகள் (முகையீட்டின் இறுதித் தீர்மானத்தில்
புகார்தாரர் திருப் தி அகடயவில் கல என்ைால் )
உங் கள் வசதிக்காக காணப்படுை் கீகை குறிப்பிடப்பட்டுள் ள ைாற் று கராறு தீர்வு
வழிமுகறகளுக்கு உங் கள் புகார்ககள ேீ ங் கள் தகாண்டு தசல் லலாை் .

•

இலங் கக காப் புறுதி ஒம் புட்ஸ்நமன்
முகவரி

: இலங் கக காப்புறுதி ஒை் புட்ஸ்கைன், இல. 143 A, வஜிரா வீதி,
தகாழுை் பு 05.

த ாகலகபசி : +94 11 452 8671 / +94 11 250 5542
மின் னஞ் சல்

: info@insuranceombudsman.lk

இகணய ் ளை் : https://insuranceombudsman.lk/

•

இலங் கக காப் புறுதி ஒழுங் குமுகை ஆகைக்குழு
முகவரி

: புலனாய் வுப் பணிப்பாளர், இலங் கக காப்புறுதி ஒழுங் குமுகற
ஆகணக்குழு, 11ை் ேிகல, கிைக்கு ககாபுரை் , உலக வர் ் க கையை் ,
தகாழுை் பு 01

த ாகலகபசி : 011 2396184-9 / 011 2335167
மின் னஞ் சல்

: investigation@ircsl.gov.lk/info@ircsl.gov.lk

இகணய ் ளை் : https://ircsl.gov.lk/
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