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அ யான்ஸ் 

 

 

எச.்எஸ். .  ரி யர் கார்ட் 

மற் ம் 

 ேவரல்்ட ் ேகாபேரட் மாஸ்டர் கார்ட்   
உரிைமயாளரக் க் ரிய  

 பயணக் காப்  

 

 

 

உல ன் எப்பாகத் ந் ம் உத க்  அைழக்க ம் 

அ யான்ஸ் ேளாபல் அ ஸ்டன்ஸ் 

ேமல க தகவல்க க் த் ெதாடர்  ெகாள்க 

அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட் 

இல: 675, டாக்டர் டனிஸ்டர்  ல்வா மாவத்த 

ெகா ம்  -09, இலங்ைக 

ெதா.ேப: +94 11 2303 300  

வைலத்தளம்: WWW.allianz.lk  ஈ ெம ல் :info@allianz.lk    
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ப் த்தல் அட்டவைண 

காப் க்ெகாள்ைக  உரிைமயாளர் : ஹாங்காங் & சங்காய் 
பாங் ங் ேகாபேரசன்  

காப் க்ெகாள்ைக  இலக்கம்  : TPS/449520 

காப்  ெசய்யப்பட்டவர ் : கடனடை்ட உரிைமயாளர ்
ரி யர ்கடன் அடை்ட  மற் ம் 

எச.்எஸ். . (இலங்ைக) னால் 
வழங்கப்படட் ேவரல்்ட ்ேகாபேரட் 
மாஸ்டர ்கடன் அடை்ட 
உரிைமயாளரக்ள்          

காலம் :  31.12.2021 – 31.12.2022 

யல் பரப்     : இலங்ைக த ரந்்த  உலகம் வ ம் 

காப் ப்பத் ர ப வம்   : அ யான்ஸ் இன் ரன் ன் 
ெபா வான          வாரத்்ைதப் 

ரேயாகம் 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:இ  வ ப் பயணத் க்கான 
மானச் ட் க்  கட்டணம்  பயணி ன் 
ரி யர ் அடை்ட அல்ல  ேவரல்்ட ்

ேகாபேரட ் மாஸ்டர ் அடை்ட ஊடாக 
ெச த்தப்பட் க்க ேவண் ம் 

அல்ல  
பயணத் க்  ந் ய மாதத் ல் 
அல்ல  பயணம் ெசய் ம் மாதத் ல் 

ஒ  லடச்ம்   ( பா 100,000/=) இலங்ைக 

பாய்கள் ள் நிரப்  
ெசய்யப்பட் ப் ன் ரி யர ் கடன் 
அடை்ட  மற் ம் ேவரல்்ட் ேகாபேரட ்
மாஸ்டர ் கடனடை்ட உரிைமயாளரக்ள் 
காப் க் த ்த  ெப வர.் 

 

பயணிகளின் அ ய வய  அவர  
அ த்த றந்த நாளன்  (கடனட்ைட 
உரிைமயாளர ் மற் ம் அவர  

உடன க் ம்ப அங்கத்தவரக்ள்) 75 

க்  ேமற்படக் டா .  
அடை்ட உரிைமயாளர ் தன  
உடன க் ம்ப அங்கத்தவர ்

 
 

காப் க்கான தகைம 
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உடன க் ம்ப அங்கத்தவர ் என்ப  
காப்  ெசய்யப்படட்வரின் 
சடட் ரவ் மைன , மணமாகாத 

ள்ைளகள் (18 வய க் டப்டட் அல்ல   

ைமயான  கற்றல் 
ெசயற்பா களில் ஈ ப ம் 
ெபற்ேறாரின் ரண பராமரிப் ல்  

தங் க் ம் 23 வய க் டப்டட் 

ள்ைளகள் ). 

ஒ  பய த் க்கான அ  ய    
காலம் 

 

ரத் செ்சய்தல்     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ெவளிேய ச ்ெசன்ற ல் இ ந்  

ெதாடரச்் யான 90 நாடக்ள் வைர. 

ெவளிசெ்சல் ம் நாள் காப்  
ெசல் ப யா ம்  காலப் 
ப க் டப்டேவண் ம்  

தாசார அ ப்பைட ல்    
(ரத் செ்சய்தல்  
ெதாடரப்ாக “ெபா  நிபநத்ைன” களில்  
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பலாபலன்கள் அட்டவைண 

 
ரி  

 
பலாபலன்கள் 

 

    தன்ைம 
அடை்ட  

மற் ம் ேவரல்்ட ்
ேகாபேரட ்
மாஸ்டர் 

அடை்ட(அ.ெடால
ர)் 

வைரயைற 
(அெமரிக்க 
ெடாலர)் 

 

 

 
அ 

 

 

 

 

அவசர பத்  மற் ம் ம த் வச ்
ெசல கள், ெவளிேயற் தல்,  நாட் க் த் 

ப் ய ப் தல்   
( ன்னேர உள்ள நிைல அல்லாத)  

பத்  அல்ல  ேநாய் காரணமாக 
ம த் வமைன அ ம , ம த் வ 
ெவளிேயற்றம், ேதைவ ஏற்ப ன் நாட் க்  

ப் ய ப் வதற்கான ம த் வ ெசல கள்  
  

தல் ஐம்ப  ெடாலர ்($50) ஒவ்ெவா  
ேகாரிக்ைக ன் ேபரி ம் க க்கப்ப வ டன் 
பயணி / வா க்ைகயாளர ்அதைனச ்ெச த்த 
ேவண் ம்  

 

75,000 

 
ஆ 

பத்  மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் 
ண் ப்   

இழப்  அட்டவைண ன் ரகாரம் மரணம் 
அல்ல  நிரந்தர ஊனத் க் ரிய ெதாைக   
 

 

250,000 

 
இ 

பத்  மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் 
ண் ப்  (ெபா ப் ேபாக் வரத் ச ்சாதனம்) 

“ஆ” ல்  உள்ள  ேபான் , பத்  ெபா ப் 
ேபாக் வரத்  சாதனெமான் ல் நிக டத்  
மட் ம்  
 

 

500,000 

 
ஈ 

ெபா ப்ேபாக் வரத்  சாதனத் ல் 
பயணப்ெபா கள் ெதாைலதல் 
(25% ஒவ்ெவா  ெபா க் ம்  5% ஒவ்ெவா  
ெபா க் ம்) 

 

2,000 
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ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட பயணப்ெபா ன் நிரந்தர 
இழப் க்ெக ராக காப்  ெசய்யப்பட்டவ க்
இழப்  

 

 
உ 

பயணப்ெபா கள் தாமதம் 
இலங்ைகக்  ெவளிேய த்த இடத்ைத 
அைடந்ததன் ன்னர ் நான்  
மணித் யாலங்க க்  ேமல் காப்  
ெசய்யப்பட்டவரின் பயணப்ெபா  தாமதமான 
காரணத் னால் அவசர ேதைவக்காகக் 
ெகாள்வன  ெசய்யப்ப ம் ம ந் கள், 
க வைறப்பாவைனப் ெபா டக்ள் , 

ணிமணிகள்   

500 

 
ஊ 

கட ச் ட் த் ெதாைலதல் 
கட ச் ட் ப் ர ெயான் ைனப் 
ெப வதற்காக அல்ல  பயண ஆவணம் 
ஒன்ைறப் ெப வதற்காக ஏற்பட்ட நியாயமான 
ெசல   

 

750 

 
எ 

தனிப்பட்ட ெபா ப்  
ல் ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் ன்றாம் 

தரப் ன க்  பயணத் னிைடேய  காப்   
ெசய்யப்பட்டவர ்தனிப்பட்ட ைற ல் ெச த்த 
ேவண் ய கடப்பாட் த்ெதாைக(உடற்காயம் 
மற் ம் ெசாத் சே்சதம்) 

 

50,000 

 

 

 
ஏ 

 
சட்ட உத க்  கட்டணங்கள் 
ஏேத ம் அரசாங்கத் னால் அல்ல  
ெவளிநாட்  சக்  னால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தவறான ைக  மற் ம் ைழயான த த்  
ைவத்தல் காரணமாக காப்  
ெசய்யப்பட்டவர ்ெச த் ய சட்ட உத க் 
கட்டணங்கள்   ளளிப்  
 

 

25000 

 
ஐ 

கடத்தல் 
மானம் கடத்தப்பட் க் காப்  

ெசய்யப்பட்டவர ்கடத்தல்காரரக்ளால் த த்  
ைவக்கப் பட் ந்த காலத் க்  நட்ட ஈ   

1,000 

 

 
ஒ 

பயணத்தாமதம் / இைட  
காப்  ெசய்யப்பட்டவரின் பயணம் 

மானத் ன் ெதா டப்க் ேகாளா , 
ெசய ழப் , பாதகமான காலநிைல, 
ேவைலநி த்தம் அல்ல  ெதா ற்சங்க 
நடவ க்ைக   காரணமாக நான்  மணி 
ேநரத் க் ம் அ கமான ேநரம் 
தாமதமைடந்தைம காரணமாக உண  மற் ம் 
தங் ட வச க்காகச ்ெசய்த ெசல கள்   

ளளிப்  
 

1,500 
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பயணக்காப் க்ெகாள்ைக 

க க் யமான   

இலங்ைக ந்  ரயாணத்ைத ஆரம் க்க ன்னதாக இந்த 
ஆவணத்ைத ைமயாக  வா த்  ரிந்  ெகாண் ரக்ள் என்பதைன  
உ  ெசய்  ெகாள்ள ம். 

உத கைள ம் மற் ம் ேகாரிக்ைககைள ம் ெபற் க் ெகாள்வதற்கான 
வ ைறகள் த்த ைமயான பரங்கைள கக் கவனமாக வா த்  

ளங் க் ெகாள்ள ம். 

தரப்பட் ள்ள  அ த்தல்கைளப் ன்பற்றத் தவ டத்  ேகாரிக்ைக 
நிராகரிக்கப்பட வாய்ப் ண் . 

சரவ்ேதசத் தைடகள்: 

ரேயா க்கப்படக் ய ஏேத ம் சடட்ங்கள் அல்ல  நிய கைள 
ன்ற ஏேத ம்  ெசயற்பா க க்  இக்காப் னால் எ த 

நன்ைமேயா, பலாபலேனா அல்ல  ேசைவேயா வழங்கப்படமாட்டா . இ  
எ த கட் ப்பா க ன்  ெபா ளாதார/வரத்்தக தைடகைள ம் 
உள்ளடக் ம்.    

 

 
ஓ 

பயணம் ரத் ச ்ெசய்யப்படல் 
ைறகள் மற் ம் நிபந்தைனகளில் 

ப் டப்பட் ள்ள இடரக்ள் காரணமாகப் 
பயணம் ரத் செ்சய்யப்பட்டால் 
பயணத் க்காக ம் மற் ம் / அல்ல  தங் ட 
வச க்காக ம் பயணம் ஆரம் க்க ன்னர ்
ெசய்த த ரக்்க யாத ெசல க க்கான 

ளளிப் . 
  

 
1,000 

 
 

 24 மணிேநர ம த் வ  உத சே்சைவகள் 
-பயணத் க்  ந் ய   தகவல் ேசைவகள்  
- தரகத் ெதாடர் கள் 
-வானிைல மற் ம் நாணய மாற்   தம் 
ெதாடரப்ான தகவல் உத  
-அவசரகாலத்  தகவல் பரிமாற்ற உத   
-அவசரகால  நிைல ன் ேபா  உள் ர ்  
வச  
-உைர ெபயரப்்பாளைர ெதாடர்  ப த்தல் 
-பயணப்ெபா க்கான உத   
- ெதாைலந்த கட ச ் ட் க்கான உத  

உள்ளடக்கப்பட்
ள்ள  
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இங்ேக அடட்வைண ல் பரிக்கப்பட் ள்ள காப் ப் பத் ரம் 
ைவத் ப்பவர,் இவ்ெவாப்பந்தத் ன் அ ப்பைடயாக அைமய 
ேவண் ெமன   இணங்   ஏற் க் ெகாண்ட   எ த்  ல ன்ெமா ைவ 
“அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட”் (இதனகத் ப் ன்னர ் “கம்பனி” 
என அைழக்கப்ப ம்)நி வனத் க்  ன்ைவத்  அடட்வைண ல் 

ப் டப்பட் ள்ள காப் க் கட்டணத்ைத ம் ெச த் ள்ளார.் 

எனேவ , கம்பனி  இதனகத்  உள்ளடக்கப்பட் ள்ள கள், லக் கள், 
நிபநத்ைனகள் அல்ல  வைரயைறக க் டப்ட் , இதனகத்  ஏற்பா   
ெசய்யப்படட்வா  காப்  ெசய்யப்பட் ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய 

ஞ்சாத வைக ல்  நிகழ்ந்த ேசதம் அல்ல   இழப் க க் , க த ்
ெதாைகக்  ேமல கமான ெதாைகைய காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  
இழப் டாக  வழங்க  இணங் ற . 

 

அ) ெசயற்பாட் ப் ப  

1. ரி   “அ” : ெவளிநாட் ல்  ர ்  பத் , க ன ம த் வச ்ெசல  , 
ெவளிேயற் தல் மற் ம் ப் ய ப் தல் 

1.1 ன்வ ம் டயங்க க்காக காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  ரி  “அ” 
ல் உ ெசய்யப்பட் ள்ள  ெதாைக ல் சாதாரணமான ம், 

நைட ைற ல் உள்ள மான  ெதாைகைய (ஒவ்ெவா  இழப்  / 

ேகாரிக்ைக ன் ேபரி ம்  ஐம்ப  அெமரிக்க ($50) ெடால க்  ேமற்படட் 

ெதாைக) பலாபலன்கள்  அடட்வைண ல் ப் டப்பட் ள்ளவா  
இழப் டாக வழங் ம்            

1.1.1 காப்  ெசய்யப்படட்வரால் இலங்ைகக்  ெவளிேய ம த் வத ்
ேதைவக க்காக ெபறப்படட்  ம த் வ சை்சகள் மற் ம் அத டன் 
ெதாடர் ைடய ெசல கள். அதாவ  ம த் வரின் ேசைவகள், 
ம த் வமைன மற் ம் ம த் வ ேசைவகள் மற் ம் உள் ர ் அவசர 
ம த் வப் ேபாக் வரத் ச ்ெசல கள்.  

பத் க் காரணாமான பல்வ க்  உடன  நிவாரணம் வழங் வதற்கான 
பற் சை்ச ேசைவக க்   500 அெமரிக்க ெடாலரக்ள் வைர இழப்  
வழங்கப்ப ம். 

1.1.2 காப் க் ள் அடங் ம் ஒ  ரயாணத் னிைடேய 
தன் ைறயாகத் ேதாற்றம் ெபற்ற  அல்ல  ெவளிப்பட்ட க னம் மற் ம் 

/ அல்ல  ேநாய் மற் ம் அல்ல  பத் ன் ைளவாக ஏற்பட்ட உடற் 
காயங்க க்கான  சை்சக்காக  இலங்ைக ல்  உள்ள ஒ  
ம த் வமைனக்  ெவளிேயற்றப்ப தல் நி வனத் ன்  ேகாரிக்ைக 
நிரவ்ா னால் ன்னதாக அ ம க்கப்பட் க்க ேவண் ம். 
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1.1.3 ேமேல 1.1.2 ல் உள்ளவாறாக இலங்ைக ல் உள்ள ம த் வமைனக்  
ேகாரிக்ைக நிரவ்ா ன் அ ம ேயா  ெவளிேயற்றப்ப ம்ேபா , ரி  
“அ” ன் ழ் காப்  ெசய்யப்படட் ெதாைக ல்  ஏேத ம் 
காணப்ப ன், காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  ெவளிநாட் ப்பயணத் ன் 
ேபா  ஏற்பட்ட பத் க்காயம் அல்ல  மற் ம் ேநாய் / க னத் க்காக 
ெவளிநாட் ல் ஆரம் த்த ம த் வ சை்சைய இலங்ைகக் ள் ம் 
ெதாடரவ்தற்   கம்பனி இழப்  வழங் ம். அத்தைகய சந்தரப்்பத் ல் 
கம்பனி ன் ெபா ப்   பத் க்காயம் ஏற்பட்  மற் ம்/அல்ல  ேநாய் 
மற் ம் /அல்ல  க னம் தற்தடைவயாக  ெவளிப்பட்  60 நாடக் க் ம் 
மற் ம் நைட ைற ல் உள்ள வழைமயான  ம த் வ ேசைவக் 
கட்டணங்க க் ம் மட் ப்ப த்தப்பட்டதாக இ க் ம். 

1.1.4 காப் ப்பத் ரம் காலாவ யானதன் ன்னர ் ெசய்யப்ப ம் 

ம த் வச ்ெசல கைள “1.1.5” இன் ழ் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ள்ள   ேபான்    

ள வழங்க ேவண் ய எ த ெபா ப் ம் கம்பனிக் க் ைடயா . 

1.1.5 காப் க் ட்பட்ட பயணெமான் னிைடேய தன் ைறயாக 
ேதாற்றம் ெபற்ற  அல்ல  ெவளிப்பட்ட க னம் மற் ம் / அல்ல  ேநாய் 
மற் ம்/அல்ல  பத் ன் ைளவாக ஏற்பட்ட உடற் காயங்களினால் 
இறப்  நிக டத்  காப்  ெசய்யப்படட்வரின் த உடைல 
இலங்ைகக்  ப் ய ப் வதற்கான ெசல  அல்ல  ம் தல் 

மானப்பயணச் ட் ல் ப் டப்பட் ள்ள நாட் ல்   எரித்தல் அல்ல  
அடக்கம் ெசய்த க் ரிய ெசல தெ்தாைக  அல்ல  னா, ஹாங்காங், 
ெமேகா & தாய்வான் ேபான்ற ரேதசங்களில் மரணம் சம்ப த்தல் (இறப்  
இலங்ைகக்  ெவளிேய நிக டத் ) 
இவ்வைகயான ெசல கள் காப் க் கம்பனி ன் ேகாரிக்ைக 
நிரவ்ா னால் இலங்ைகக்  அ ப் வதற்காக த உடைலத் தயார ்ெசய்ய 

ன்னர ் அல்ல  உள் ரில் அடக்கம் அல்ல  தகனம் ெசய்ய  ன்னதாக 
அ ம க்கப்பட் க்க ேவண் ம். 

இக்காப் ப்பத் ரத் ன் ழ் ெசய்யப்ப ம் ஒவ்ெவா  ேகாரிக்ைக ன் 
ேபரி ம் ெதரி  ெசய்யப்பட் ள்ள காப் த் டட்த் ன் ரகாரம் க க்க 
ேவண் ய ெதாைக ெபா ந் ம் மற் ம் கம்பனி ன் ெபா ப்  ப  “அ” 

ன் ழ் காப்  ெசய்யப்பட் ள்ள ெதாைகக்  மட் ப்ப த்தப்படட்தாக 
இ க் ம்.  

ரி   “அ” க் ரித்தான லக்கல்கள் 

1.2 உடல் நலத் க் ப்  பங்கம் ஏற்ப த்தக் ய அ கள் ஏ ம் இல்லாத 
சந்தரப்்பத் ல் வழைமயான அல்ல  உடல் ரீ யான அல்ல  ேவ  

பரிேசாதைனக க்கான  ெசல கள் மற் ம் ரி  “1.1.3” இன் ழ் ஏற்பா  

ெசய்யப்பட் ள்ள   ேபான்    இலங்ைகக் ள் ெபறப்படட் ம த் வ 
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சை்சக் ரிய ெசல க க் க் ெகா ப்பன  ெச த்த ேவண் ய எந்த 
தமான ெபா ப் ம் கம்பனிக்  ைடயா . 

1.3 காப்  காலாவ யானதன் ன்னர ் ம த் வச ் ெசல க க்  
ெகா ப்பன  ெச த்த ேவண் ய எந்த தமான ெபா ப் ம் கம்பனிக் க் 

ைடயா . 

1.4 ன்வ வனவற் னால் ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக ஏற்பட்ட / 
அ ப்பைட ல் அைமந்த / ேதாற்றம் ெபற்ற அல்ல  ஏேதா வைக ல் 

ன்வ வனவற் டன்  ெதாடர் ைடய  ெசல க க் க் ெகா ப்பன  
ெச த்த ேவண் ய எந்த தமான ெபா ப் ம் கம்பனிக் க் ைடயா . 

1.4.1 அதாவ  காப்  ெசய்யப்படட்வர,் 

1.4.1.1 ம த் வரின் ஆேலாசைனைய ப் ரயாணம் ெசய்தல் ; அல்ல  

1.4.1.2  ஒ   ப் ட்ட ம த் வ சை்ச ெப ன்ற அல்ல  அதற்காகக் 
காத் ப் ப் பட் ய ல் உள்வாங்கப்பட் ள்ள  நிைல ல் அல்ல  

1.4.1.3 ம த் வ சை்ச ெப வதற்காகப் ரயாணம் ெசய் ம் நிைல ல், 
அல்ல  

1.4.1.4 ஒ  ம த் வ நிைலைமக் ரிய ன்ம ப்  ெதாடரப்ாகப் 
ரயாணம் ெசய் ம் நிைல ல். 

1.4.2 தற்ெகாைல, தற்ெகாைல யற் கள் அல்ல  ேவண் ெமன்ேறா 
அல்ல  தாமாகேவா ஏற்ப த் க்ெகாண்ட காயம்,ேநாய், உள நல ரே்க , 
அ த ஆரவ்ம், மன அ த்தம் அல்ல  ேசார் , பா யல் ேநாய்கள், 

ப்பழக்கம், ம ேபாைத அல்ல  ேபாைதப் ெபா ள்  ஸ் ரேயாகம். 

1.4.3 எச ் ஐ டன் ெதாடர் ைடய ஏேத ம் காயங்கள், ேநாய்கள், மரணம் 
அல்ல  ெசல கள் அல்ல  ேவ  ெபா ப்  ( மனித உட ல் ேநாெய ரப்்  
சக்  ைற , றழ்  அல்ல  வ த்ேதான்றல் அல்ல  அத டாக ஏற்பட்ட 
மா பா  ஆ யவற் டன் ெதாடர் ைடய) 

1.4.4 ேமற் ப் ட்டைவ காரணமாக ேதாற்றம் ெபற்ற க த்தரிப் , 
மகப்ேப , க ச் ைத , க க்கைலப்  அல்ல  க்கல்கள். மலட் த்தன்ைம 
அல்ல  க த்தரித்த டன் ெதாடர் பட்ட ேவ  ரச் ைனகள், ேசைவகள், 

ம்பக்கட் ப்பா  என்பன சாரந்்த ேசைவகள், வழங்கல்கள், சத் ர 
சை்ச மற் ம் க கள் அடங்கலாக.      

1.4.5 ெசயற்ைகப் பற்கள், பற்சாதனங்கள், ெசயற்ைக அவயவங்கள், 
ேகள் சச்ாதனம், ெதா  ல்ைல அல்ல   ண் ல்ைலகள் அல்ல  

க் க் கண்ணா  ( ம த் வ பார் ன் ேபரில் அல்ல  ேவ  தமாக 
ெபறப்ப ம்)    
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1.4.6 இலங்ைகைய ட்  ெவளிசெ்சல்ல ன்னர ்  காணப்பட்ட ேநாய்/ 
க னத் க் ரிய சை்ச. 

1.4.7 றப் ன்ேபாேத காணப்பட்ட ைறபா கள்/ உடல் ஊனங்க க்கான 

சை்சகள் 

1.4.8 ம த் வர ் அவ யமான  எனக் க தாத சநத்ரப்்பத் ல் 

ம த் வமைன ல் அல்ல   சை்ச நிைலயத் ல் அல்ல  தனியார ்
ம த் வமைன ல்  தனியாள் அல்ல  ரத் ேயக அைறக்   ஏற்பட்ட 
ேமல க ெசல  

1.4.9 ம த் வ ரீ யாக அவ யமான  என ம த் வர ் பாரி  ெசய்யாத 

அ ம க்காத  ேசைவகள், ம ந் கள், சை்சகள் ைவத் யசாைல ல் 
தங் க் ம் காலப்ப     

1.4.10 பத்  த ரந்்த சநத்ரப்்பங்களில் ேதர் ெசய்த ஒப்பைன அல்ல  

ளாஸ் க் சத் ர சை்ச    

1.4.11 கப்ப க்கான ேநாய்நிரண்யம் மற் ம் சை்ச 

1.4.12 ம த் வ நி ணரக்ள் பரீடச்ாரத்்த ரீ லான  எனக் க ம்  

உட ப்  மாற் ட் ச ் சை்ச. 

1.14.13  ம த் வ பரிேசாதைன, த ப்  ம ந்  ெச த்தல் மற் ம் 

ேநாெய ரப்்  சக்  ேபான்ற ழந்ைத பராமரிப்  அம்சங்கள் 

1.4.14 ரணமான ம த் வத் தன்ைம ெகாண் ராத  ெசல கள் 

1.4.15 இலங்ைகக் ள் ேமற்ெகாண்ட  ெசல கள் 

1.4.16 காயமைடதல், க னம் காரணமாக ஏற்படாத பாரை்வக் ைறபா  

அல்ல  ேகள் க் ைறபா . கண்ணா , ெதா ல்ைல, ேகள் ச ்
சாதனங்கள்,மற் ம் அவற்ைறப் ெபா த் வதற்கான பரிேசாதைன. 

1.4.17 அரச ம த் வ மைன ல் சை்ச அல்ல  ஏேத ம் இலவச 

சை்சகள்/ ேசைவகள்   

1.14.18 எந்தெவா  ெதா லாளர ்இழப் ட் த ் ட்டத் னா ம் உத்தரவாதப் 

ப த்தபட் ள்ள  ம த் வச ்ெசல கள்   

1.4.19 ஆ ரே்வத சை்சகள் 
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1.4.20 ஏற்கனேவ  காணப்பட்ட ேநாய் அ கள் காரணமாக மற் ம் / 

அல்ல  ஏற்கனேவ  காணப்பட்ட அத்தைகய அ களினால் ண் தல் 
ெசய்யப்படட்  ேநாய் மற் ம் / அல்ல   க னம். 

1.4.21 ம த் வமைன ந்  க்கப்பட்ட ன்னர ் பயன்ப த் ம் 

ஊன் ேகால் உடப்ட ெசயற்ைக அவயவங்கள் அல்ல  /மற் ம் ஏைனய 
ம த் வ உபகரணங்கள்  

 
2. ரி  “ஆ”: தனிப்படட் பத் கள்  

2.1 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் அத்தைகய காப் க் ட்படட் 
பயணெமான் னிைடேய  பத் ன் காரணமாக காயமைட டத்  
பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் காட்டப்பட் ள்ள தத் ைன கம்பனி 
வழங் ம். அத்தைகய உடல் காயம் ஏற்பட்  அதன் காரணமாக பனிெரண்  
மாத காலத் க் ள்  ன்வ ம் நிகழ் க க்  ஏ வாக அைம டத் : 

2.1.1 காப்  ெசய்யப்படட்வரின் மரணம், ேழ ள்ள இழப்  

அடட்வைண ன் ப ; 

2.1.2 ரணமாண உடல் ெசய ழப்  ,    ேழ ள்ள இழப்  அடட்வைண ன் 
ப ; 

2.2. ஒ  த்த பத் ன் ேபரில் ேமற்ெசான்ன உப களில் ஒன் க்  

ேமற்படட் உப ன் ழ் அல்ல  பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் 
ப் டப்பட் ள்ள ெதாைகைய டக் தலாக இக்காப் ன்  ழ் 

ெகா ப்பன  ெசய்யப்பட மாட்டா . 

2.3 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் 18 வய ற்  ைறந்தவராக  இ க்ைக ல் 

மரணமைட ம் பட்சத் ல்  அெமரிக்க ெடாலர ் பத்தா ரம் (USD10,000) 

அல்ல  பலாபலன்கள்  அடட்வைண ல் ப் டப்பட் ள்ள ெதாைக ன் 
50% தத் ைன, எ  ைறவானேதா அதைன,  வழங்க  கம்பனி 
கடைமப்பட் ள்ள .  

 

இழப்  அட்டவைண:  

 
இழப் ன் தன்ைம 
 

 
காப் த் 
ெதாைக ன்  
தம்  

உ ரிழப்  100% 
இ  ைககள் அல்ல   இ  கால்கள்  100% 
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இ  கண்களின ம் பாரை்வத் றன்   100% 
ஒ  ைக மற் ம் ஒ  கால்  100% 
ைககளில் அல்ல  கால்களில் ஒன் ம் ஒ  கண்ணில் 
பாரை்வ ம்  

100% 

ேபச்  மற் ம் இ  கா களின ம் ேகள் த் றன்  100% 
ைககளில் அல்ல  கால்களில் ஒன்   50% 
ஒ  கண்ணிண் பாரை்வத் றன் 50% 
ேபச் த் றன்  50% 
இ  கா களின ம் ேகள் த் றன்  50% 
ஒேர ைக ன் ெப  ரல் மற் ம் ட்  ரல்   25% 

 

2.4. ரி   “ஆ” க் ரிய லக் தல்கள் 

2.4 ன்வ ம் எந்தக் காரணி னா ம் ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக 

ஏற்ப ற, ேதான் ற அல்ல  அவற்ைற அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ள 
அல்ல  அவற் டன் ெதாடர் ப த்தக் ய எந்தெவா  ேகாரிக்ைகக் ம் 
ெகா ப்பன  ெசய்ய ேவண் ய ெபா ப்  கம்பனிக் க் ைடயா .  

2.4.1அ த்தவ டன் ெதா ைகைய அவ யமாக் ம் கற் க் ட் த்தனமான 

ைளயாட் க்கள் மற் ம் ெபா ேபாக்  நிகழ்ச் கள் அல்ல  
ைளயாட்  நிகழ்ச் கள் என வைர லக்கணப்ப த்தப்பட் ள்ள 

நடவ க்ைககள். ஆகாயத் ந்  த்தல், பறத்தல், 
த் க்கரணம த்தல், சாகசசெ்சயல், மைலேய தல், பாைறேய தல், 

பங் ப் பாய்சச்ல் அல்ல  க  மற் ம் வ காட் ன் ைண டன் 
மைலேய தல், ைககள் அல்ல  நிலதத் க் ைகக க் ள்  ரேவ த்தல், 
6 ம் தரத் க்   ேமற்படட் நீர் ழ்ச் ல்                ெதப்பம் மற் ம் ேதாணி 
ெச த்தல், இறங் ைட(பர ட)் ல் த்தல், பரா ைள ங், 
காேராட்டப்பந்தயங்கள் அல்ல  ேபாட்  நிகழ்ச் கள், ேவடை்டயா தல், 

ைரப் பந்தயங்கள், ஆழ்கடல் பட ப்பந்தயங்கள் (கைர ந்  12 
ைமல்க க்கப்பால்), 30 டட்ர ் ஆழக்கட ல் நீசச்ல த்தல், ைறசார ்

ைளயாட் கள், பந்தய நிகழ் களில் சவாரி ெசய்தல் அல்ல  வாகனம் 
ெச த் தல் . 

2.4.2. ெசல் ப யான பரி ரணமான சரவ்ேதச சார  அ ம ப்பத் ரம் 

தம்வசம் இல்லாத நிைல ல் இயந் ரம் ெபா த் ய வாகனங்கைள ( 
ேமாட்டார ் வாகனம்) ெச த் வதன் காரணமாக சம்ப க் ம்  பத் ன் 

ைளவாக ஏற்ப ம் இழப்  அல்ல  பா காப்  தைலக்கவசம் அணியாத 
நிைல ல் ஈ ளிையச ்ெச த் தல். 

2.4.3 ஒ  கட்டணம் ெச த் ம் பயணியாக, மானப்பணியாளராக, அல்ல  

மானியாக ேநரி ம் அைனத்  ஆகாயமாரக்்க இடரக்ள்.      
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2.4.4 சாதாரணமான ைகேவைல காரணமாக ேநர யாக அல்ல  

மைற கமாக ஏற்ப ம் இழப் கள் (ம பானக் கைட, உண  ப மா தல், 
பழம் ப த்தல் அ  ேபான்ற இயந் ரங்களின் அல்ல  

ன் பகரணங்களின் ைண ன்  ெசய்யக் ய இல  பணிகள் 
த ரந்்த)அல்ல  அபாயகரமான ெதா ல்கள், அவ யமற்ற இடரக் க்  
தம்ைம உள்ளாக் வ  (மனித  உ ைரக்காப்பாற் வ  த ரந்்த) அல்ல  
ஏேத ம்  ற்றசெ்சயல் அல்ல  சடட் ேராதச ்ெசய ல் ஈ படல் 

2.4.5. ளிரக்ால ைளயாட் க்கள் 

2.4.6 பக் ரியா தாக்கம் காரணமாக ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக, 

ைகயாக, அல்ல  ப யள ல் நிக ம் இழப்  (தவ தலாக ஏற்ப ம் 
ெவட் க்காயம் மற் ம் காயம் ஊடாக ஏற்ப ம் ெதாற்  த ரந்்த) 

2.4.7 ன்னேர காணப்பட்ட நிைலைம 

2.4.8 மரம்மான ைற ல் அல்ல  ேவ தமாக காப்  ெசய்யப்படட்வர ்

காணாமல் ேபாதல். 

2.4.9 ரி  “அ” க் ரிய அைனத்  லக்கல்க ம் 

 

3 ரி   “இ” தனிப்படட் பத்  / மரணம்-ெபா ப்ேபாக் வரத் ச ்
சாதனம் 

3.1 பத் ன் காரணமாக ேழ அடட்வைண ல் காண் க்கப்பட் ள்ள 

ஏேத ம் இழப்  காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  ஏற்ப ன் இழப் க்  எ ேர 
காண் க்கப்பட் ள்ள தப்ப  கம்பனி நடட்ஈ  வழங் ம். காயமான  
பயணியாக வாகனத் ல் பயணிக் ம்ேபாேதா அல்ல  மானத் ல் 
ஏ ம்ேபா  அல்ல  இறங் ம்ேபா   நிகழ்ந்ததாக இ க்க ேவண் ம்.  

பத் க் காரணமான இழப்  பத்  நிகழ்ந்  365 நாடக் க் ள் இடம் 

ெபற ேவண் ம். 

ஒ  பத்  காரணமாக ஒன் க்  ேமற்படட் இழப் கள் சம்ப க் டத்  
ய ெதாைக எ ேவா அ  மாத் ரம் வழங்கப்ப ம்.   

3.2 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் 18 வய ற்  ைறந்தவராக இ க்ைக ல் 

மரணமைட ம் பட்சத் ல்  அெமரிக்க ெடாலர ் பத்தா ரம் (USD 10,000) 

வழங்க  கம்பனி கடைமப்பட் ள்ள .  
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இழப் ன் தன்ைம 
 

காப் த் 
ெதாைக ன்  
தம்  

உ ரிழப்  100% 
இ  ைககள் அல்ல   இ  கால்கள்  100% 
இ  கண்களின ம் பாரை்வத் றன்   100% 
ஒ  ைக மற் ம் ஒ  கால்  100% 
ைககளில் அல்ல  கால்களில் ஒன் ம் ஒ  கண்ணில் 
பாரை்வ ம்  

100% 

ேபச்  மற் ம் இ  கா களின ம் ேகள் த் றன்  100% 
ைககளில் அல்ல  கால்களில் ஒன்   50% 
ஒ  கண்ணிண் பாரை்வத் றன் 50% 
ேபச் த் றன்  50% 
இ  கா களின ம் ேகள் த் றன்  50% 
ஒேர ைக ன் ெப  ரல் மற் ம் ட்  ரல்   25% 

 

 

3.3 “இழப் ”எ ம்ேபா : 

(அ) ைக அல்ல  காைலப் ெபா த்தவைர  மணிக்கட்  அல்ல  க க்கால் 
ஊடாக அல்ல  அவற் க்  ேமல் ண் க்கப்ப தைல ம், 

(ஆ) கண்ைணப் ெபா த்தவைர  ளப்ெபற யாத கண்ணின் 
ைமயான பாரை்வைய ம்,  

(இ) ெப ரல், ட்  ரல் என்ப  த்த ரல் உள்ளங்ைக டன் 
இைண ம் இடத் ன் ஊடாக அல்ல  அதற்  ேமலாக 

ண் க்கப்ப வதைன ம், 

(ஈ)  ேபச் , ேகள்  என்ப  ளப்ெபற யாத ைமயான ேபச் த் றன்  
இழப்  அல்ல  ேகட் ம் றன் இழப்ைப ம் ,  க் ம்.  

3.4 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் 18 வய ற்  ைறந்தவராக இ க்ைக ல் 

மரணமைட ம் பட்சத் ல் பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் 

ப் டப்பட் ள்ள ெதாைக ல்  அெமரிக்க ெடாலர ்பத்தா ரம் (USD 10,000) 

வழங்க  கம்பனி கடைமப்பட் ள்ள .  

3.5 ன்வ ம் எந்தக்காரணி னா ம் ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக, 

ைமயாக அல்ல  ப யள ல் ஏற்ப ம் இழப் க்கள் 
த ரக்்கப்பட் ள்ளன. 
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(அ) பக்ரீ யா ெதாற் ( பத் க்காயம் அல்ல  காயம் ஊடாக ஏற்ப ம் 
ெதாற்  த ரந்்த) அல்ல  ேவ  ஏேத ம் ேநாய்கள் 

(ஆ) காயமைடவதனால் மாத் ரம்  அவ யமா ம்  ம த் வ சை்ச 
அல்ல  சத் ர சை்ச 

(இ) ட றக்கத்ைத(ெஹரன்ியா)ஏற்ப த்தக் ய பத்    

(ஈ) ன்னேர காணப்பட்ட நிைலைமக க்காக ம த் வரின் பாரி ன் 
ேபரில்  ஆேலாசைன ெப தல், சை்ச ெப தல் மற் ம்   பராமரிப்        

3.6 மரம்மான ைற ல் அல்ல  ேவ தமாகக் காப்  

ெசய்யப்படட்வர ்காணாமல் ேபாதல். 

3.7 ஒ  கட்டணம் ெச த் ம் பயணியாக, மானப்பணியாளராக, அல்ல  

மானியாக ேநரி ம் அைனத்  ஆகாய மாரக்்க  இடரக்ள்.      

4 ரி   “ஈ” ெதாைலந்  ேபான ஏற்கப்பட்ட மானப்பயணப்ெபா கள் 

4.1 காப்  ெசய்யப்படட்வரினால் இலங்ைக ன் யல் பரப் க்   

ெவளிேய அவரால் மான நி வனத் டம் ைகயளிக்கப்பட்  ைமயாக 
மற் ம்  நிரந்தரமாக ெதாைலந்  ேபான பயணப்ெபா களின் ேபரில்  
பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் ரி  “ஈ” க் ரியதாக ப் டப்பட் ள்ள 
ெதாைக வைர காப்  ெசய்யப்படட்வ க் க் கம்பனி இழப்  வழங் ம்.  

 

ரி  “ஈ” க் ரிய ேசட நிபந்தைனகள் 

4.2 உங்கள  உைடைமப்ெபா ள் மான நி வனத் ன் அல்ல  ேவ  

பயண நி வனத் ன் கட் ப்பாட் ல் இ க் ன்ற ேபா , காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் உைடைம ெதாைலந்  ேபானைம சம்பந்தமாக மான 
நி வனத் க்  அல்ல  ேவ  பயண நி வனத் க்  அ த்  
அவரக்ளிட ந்  உைடைம ெதாைலந்தைம பற் ய  ரண்பாட்  
அ க்ைகைய / உத் ேயாக ரவ்க்  க தத் ைனப் ெபற்   ேகாரிக்ைக 
நிரவ்ா டம்  ைகயளிக்க ேவண் ம். 

4.3 அத்தைகய ைமயான நிரந்தர இழப்ைப மான நி வனம் 

ெபா ப்ேபற்காத வைர  இழப்  வழங் ம் ெபா ப்  கம்பனிக்  ஏற்படா . 
கம்பனி ன் ெபா ப்  மான நி வனத் னால் வழங்கப்படட் / 
வழங்கப்படக் ய ஏேத ம் நடட்ஈட் த ் ெதாைகக்  ேமற்படட் 
ெதாைகயாக இ க் ம். 



அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட ் Page 16 

 

4.4 அத்தைகய பயணப்ெபா கள் ேவ   காப் களினால் 

உத்தரவாதப்ப தத்ப்பட் ள்ள நிைல ல் அவற் ன் ம ப் ட்  
தப்ப ேய இக்காப் ன் ழ் இழப்  வழங்கப்ப ம். 

4.5 மானப் பயணங்களின் ேபா  ெதாைலந்த பயணப்ெபா களின்  

ேபரிலான காப்  உத்தரவாதம் ெபா களின் மற் ம் ெப ம வாய்ந்த 
உைடைமகள்  சம்பந்தமான சான் கள் சமரப்் க்கப்படட்ால் மட் ேம 
ெசல் ப யா ம் 

4.6 ெதாைலந்த உைடைமைய மாற்  ெசய்வதற் ம் அல்ல  பலாபலன்கள் 

அடட்வைன ல் ப் டப்பட் ள்ள அ க பட்சதெ்தாைக வைரயான 
உைடைம ன் உண்ைமப் ெப ம ைய வழங் ம் உரிைம கம்பனிக்ேக 
உரிய . 

 

ரி  “ஈ” க் ரிய லக்கல்கள் 

4.7 ன்வ ம் சந்தரப்்பங்களில் ெகா ப்பன  ெசய் ம் ெபா ப்  கம்பனி 

 சாடட்ப்படா : 

4.7.1 ங்க அல்ல  ேபா ஸ் அல்ல  ேவ  அ காரிகளினால் ப தல் 

ெசய்யப்ப தல், த த்  ைவக்கப்ப தல் காரணமாக காப்  
ெசய்யப்படட்வரின் உைடைம அல்ல  பயணப்ெபா க க்  ஏற்ப ம் 
இழப் . 

4.7.2 உைடைம அல்ல  பயணப்ெபா க க்  ஏற்படக் ய இழப் க க்  

எ ராக காப்  ெசய்யப்படட்வர ் பா காப்  நடவ க்ைககள் 
எ க்கத்தவ யைம காரணமாக ஏற்ப ம் இழப் . 

4.7.3 த் ைரகள், பணம், எல்லா தமான ைணப்பத் ரங்கள், 

பயணச் ட் , ஆவணங்கள், ெதா ல்ைல /  ண் ல்ைல, 
க் க்கண்ணா , ெசயற்ைகப்பற்கள், ேகள் சச்ாதனம், இல ல் 

உைடயக் ய ெபா டக்ள் அல்ல  யாபாரப் ெபா டக்ள் அல்ல  
மா ரிகள் 

4.7.4 லங் கள், பறைவகள் அல்ல  ன்கள் 

4.7.5 கர் ப்ெபா டக்ள் மற் ம் அ யக் யைவ 

4.7.6 ெசயற்ைக அவயவங்கள் 

4.7.7 இைசக்க கள் 
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4.7.8 ேகள் ப் லன் உபகரணங்கள் 

4.7.9 உள்ளாரத்த்மான  ெப மானத ்ேதய்  

4.7.10 ச்  க்களினால் ஏற்ப ம் பா ப்   

4.7.11 ைகேயா  ெகாண்  ெசல் ம் பயணப்ெபா கள் காப் க் ட்படா   

4.7.12 ெபா ன் ப யான ேசதம் அல்ல  அத்தைகய ெபா ந்  

ெதாைலந்த ெபா டக்ள் காப் க் டப்டா   

ரி  “உ” : மானப் பயணப்ெபா கள்  தாமதமாதல் 

5.1 காப்  ெசய்யப்படட்வர ்இலங்ைகக்  ெவளிேய ள்ள ஒ  இடத் க்   

வ ைக தந்  4 மணி ேநரத் க்  ேமலா ம்  அவர  பயணப்ெபா  வந்  

ேசராத டத்  அவர  ஏற்கப்படட் பயணப்ெபா ள்ள  க வைறப் 
பாவைனப் ெபா ட்கள், ம ந்  வைககள், ணிமனிக க்  மாற் டாக  
அவசரக்  ெகாள்வன கைள ேமற்ெகாள்வதற் ரிய ெதாைகைய 
பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் ரி  “ஈ” இன் ழ் ப் டப்பட் ள்ள 
ெதாைக வைர  கம்பனி  ளளிப்  ெசய் ம்.   

ரி  “உ” : க் ரிய ேசட நிபந்தைனகள்  

5.2 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் பயணப்ெபா  தாமதமாவைத அ ந்த 

ைகேயா  அ  ெதாடர் ல், மான நி வனத் னால் அவர  பயணப்ெபா  
ைகயளிக்கப்பட ல்ைல என்பைத ம் தாமதமான காலப்ப ைய ம் 
உ ப்ப த்    எ த்  ல ஆவணம் ஒன்ைற ேகாரிக்ைக நிரவ்ா டம் 
சமரப்் க்க ேவண் ம் என்ப  கம்பனி ெபா ப்ைபக் ைகேயற்பதற்  ஒ  

ன்  நிபநத்ைனயா ம். 

5.3 மான நி வனம் தாமதத் க் ப்  ெபா ப்ேபற்காத வைர இழப்  

வழங் ம் ெபா ப்  கம்பனிக்  ஏற்படா .கம்பனி ன் ெபா ப்  மான 
நி வனத் னால் வழங்கப்படட் / வழங்கப்படக் ய ஏேத ம் நடட்ஈட் த ்
ெதாைகக்  ேமற்பட்ட ெதாைகக்  மட் ப் ப த்தப்ப ம். 

5.4 ேகாரிக்ைக ன் ேபரிலான ெகா ப்பனைவ ேமற்ெகாள்வதற்  

ெகாள்வன ப் பற் ச் ட் க்களின் லப் ர க டன் தாமதத்ைத 
நி க் ம் சான் க ம் சமரப்் க்கப் படேவண் ம் 

5.5 தாமதம் ஏற்ப வதற்  ன்னர ்ெசய்யப்படட் ெசல  

6 ரி : “ஊ” கட ச் ட் த் ெதாைலதல் 
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6.1  காப்  ெசய்யப்படட்வரின் கட ச் ட்  ெதாைலந்  ேபா ம் 

சந்தரப்்பங்களில் இலங்ைக ன் யல் பரப் க்   ெவளிேய அதன் 
ர ெயான்ைற அல்ல  ய ஒன்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற் த ்

ேதைவயான ெசல கைள பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் ரி  “ஊ” க்  
எ ேர ப் டப்பட் ள்ள ெதாைக வைர கம்பனி காப்  
ெசய்யப்படட்வ க்  இழப் டாக  வழங் ம்.  

ரி  “ஊ” க் ரிய லக்கல்கள் 

6.2  ங்க அல்ல  ேபா ஸ் அல்ல  ேவ  அ காரிகளினால்  காப்  

ெசய்யப்படட்வரின் கட ச் ட்   ப தல் ெசய்யப்ப வதனால்  அல்ல   
த த்  ைவக்கப்ப த னால் இழப்  ஏற்ப ன் கம்பனி இழப்  வழங்கா .  

6.3)ெதாைலந்  ேபானைத அ ந்த ேநரம் தல் 24 மணித் யாலங்க க் ள் 

சம்பந்தப்படட் ேபா ஸ் நிைலயத் க்  உரிய ேநரத் ல்  அதற் ரிய 
உத் ேயாக ரவ் சான்  ெபறப்பட்  ைறப்பா  ெசய்யப்படாத 
சந்தரப்்பம்.  

6.4) கட ச் ட் க்   ஏற்படக் ய  இழப் க க்  எ ராக காப்  

ெசய்யப்படட்வர ்  உரிய பா காப்  நடவ க்ைகள் எ க்கத்தவ யைம 
காரணமாக ஏற்ப ம் இழப் . 

6.5) ய  கட ச் ட்   ெப வ ல் ஏற்பட்ட ேபாக் வரத்  ெசல கள் 

  

7. ரி : “எ” தனிப்படட்ெபா ப்  

7.1 தனிப்பட்ட ைற ல் காப்  ெசய்யப்படட்வர ்ெபா ப்ேபற்க ேவண்  

ஏற்ப ம் சடட் ரீ யான ெபா ப் கள் அதாவ  காப் க் ள் அடங் ம் 
ஒ  ரயாணத் ன்ேபா  ன்றாம் தரப் க்  ஏற்ப ம் காயங்கள் ெசாத்  
அ கள் காரணமாகச ் ெச தத் ேவண்  ஏற்ப ம் ல் ேகாரிக்ைககள் 

தான ெகா ப்பன க க்   பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் ரி  “எ” க்   
உரியதாக ப்பாக றப்பட் ள்ள ெதாைக (க தெ்தாைக நீங்கலாக) 
வைர கம்பனி காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  இழப்  வழங் ம்.  

 

 

ரி  “எ”  க் ரிய ேசட நிபந்தைனகள்  
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7.2 தனிப்படட் ைற ல் காப்  ெசய்யப்படட்வர ் ன்றாம் 

தரப் ன க்  ஏற்பட்ட உடற் காயத் ன் ேபரில் ெபா ப்ேபற்க ேவண்  
ஏற்ப ம் சட்ட ரீ யான ெபா ப் க க்  க தெ்தாைக ரேயா க்கப்பட 
மாட்டா . 

7.3 இப் ரி ன் ழ் காப்  ெசய்யப்படட்வ க் க் கம்பனி இழப்  
ெசய்ய ேவண் ய ெதாைக ெவளிநாட்  நீ மன்றம் ஒன் ன் இ த ்

ரம்ானத் ன்ப யான ெசல த ் ெதாைகயா ம் அல்ல  ேவ  தமாக  
கம்பனியால் ன்னதாக சம்மதம் அளிக்கப்பட்ட ெதாைகயாக இ க் ம். 
காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  எ ராக இலங்ைகக் ள் சடட் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப டத்  , அவர,் 

7.3.1 அடட்வைண ல் ப் டப்பட் ள்ள கம்பனி ன் கவரிக்  அ  
த்  உடன யாக  எ த்  ல அ த்தல் ெகா க்கப்பட  ேவண் ம்.. 

7.3.2 கம்பனி ன் எ த்  ல ன்ன ம ன்  எந்த த பா காப் ச ்
ெசல கைளச ் ெசய்யேவா, ெபா ப் ைனப் பாரம் எ க்கேவா, பணம் 
ெச த்தேவா அல்ல   ெச தத் யற் க்கேவா அல்ல  ஏேத ம் 
ேகாரிக்ைக அல்ல  ேகாரிைகயாளரின் ேபரில் ஏற் கைள ெசய்யேவா, 
அல்ல  ஒப்பந்தக் கடப்பா கைள ஏற் க்ெகாள்ளேவா டா . எனி ம் 
கம்பனி காப்  ெசய்யப்படட்வரின் சார் ல் எந்த ேநரத் ம் ஏ ம் 
வழக்  நடவ க்ைக ைனக் ைகேயற்  ( கம்பனிக்  எ த 
கடைமப்பா ம்  ைடயா )  அவ க்  ஆதரவாக வழக்ைக நடாத்  
வழக் ன் ேபரில் அல்ல  ேகாரிக்ைக ன் ேபரில்  ர் ைனப் 
ெப வதற்காக சடட்த்தரணிகைள நியமனம் ெசய்தல் ேபான்ற  
ெசயற்பா க க்   காப்  ெசய்யப்படட்வர ் தம  உத , 
ஒத்தாைசகைள   வழங்க ேவண் ம்  

7.4காப்  ெசய்யப்படட்வரின் சம்மத ன்  கம்பனி எந்த தக் 

ேகாரிக்ைகக் ெகா ப்பன கைள ம் ேமற்ெகாள்ள மாட்டா . ஆனால் 
கம்பனியால் பரிந் ைர ெசய்யப்படட்  ஒ  ேகாரிக்ைகைய  காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் ம த் ைரக் ம் சந்தரப்்பத் ல் கம்பனி ன் ெபா ப்  
ேகாரிக்ைகையத் ர்  ெசய்வதற் ச ் ெச த்தப்    ேபா மான ெதாைகக்  
மட் ப்ப த்தப்படட்தாக இ க் ம். 

ரி  “எ”  க் ரிய லக்கல்கள் 

7.5 ன்வ ம் சந்தரப்்பங்களில் கம்பனி ன் ெபா ப்  த ரக்்கப்பட் ள்ள ; 

7.5.1 ஊ யர ் ஒ வரின் ேபரில் உள்ள ெபா ப்  (நிரந்தர அல்ல  தற்கா க 

ெதா ல் ஒப்பந்தத் ன் ழ்) 

7.5.2 காப்  ெசய்யப்படட்வரின் ம்ப உ ப் னரக் க் , சக 

ஊ யரக் க் , ெதா லாளிக க் ச ் ெசாந்தமான அல்ல  உடன் 
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பயணிக் ம் ரயாணிக் ச ் ெசாந்தமான உைடைமக க்  ஏற்ப ம் 
இழப்  அல்ல  / மற் ம் அவரக்ள  உடற் காயங்கள். 

7.5.3 ஏேத ம் உடற்காயங்கள் அல்ல  / மற் ம் உைடைமக் ப் ன்வ ம் 

காரணிகளால் ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக ஏற்ப ம் இழப்  அல்ல  
ேசதம்; 

7.5.3.1 காப்  ெசய்யப்படட்வ க் ச ் ெசாந்தமான அல்ல   அவரின் 

கண்காணிப் ல், கட் ப்பாட் ல்,  ெதா ல் ைற ல் உள்ள கால்நைடகள். 

7.5.3.2 ஏேத ம் ேவண் ெமன்ேற, ங் ைழக் ம் ேநாக்கம் ெகாண்ட, 

ற்ற யல், அல்ல  சடட் ேராத நடவ க்ைக, தவ  அல்ல   
கவைல னம். 

7.5.3.3 வரத்்தக, யாபார அல்ல  உயர ்ெதா ல், ெதா ல் அல்ல  பத ன் 

ன் ைள  

7.5.3.4 (பர ட)் இறங்  ைட ந்  த்தல், மானத் ந்  

த்தல், டான காற்  நிரப் ய ப னில் சஞ்சரித்தல் அல்ல  
கலன்கள் பாவைன அல்ல  ேவ  ஏ ம் அபாயகரமான அல்ல  

ஆபத்தான ெசயற்பா களில் ஈ படல்.   

7.5.3.5 வாகனம், மானம் அல்ல  கப்ப ன்   உைடைம, உரிைம அல்ல  

பாவைன.  

7.5.3.6 ம , மாயத்ேதாற்றவஸ் , ேபாைதவஸ்  (ம த் வ ரீ யாகப் 

பரிந் ைர ெசய்யப்படட்ைவ அல்லாத ) க்களின்  பாவைன அல்ல  தவறான 
பாவைன அல்ல  ேபாைத வஸ் க்  அ ைமயாதல். 

7.5.3.7 காணி, கட்டடம் சம்பந்தமான ஏேத ம் வைகயான உைடைம அல்ல  

த்தல் (தற்கா கமாக தங் தத்ல் த ரந்்த) 

8. ரி  “ஏ” சடட் ரீ யான கட்டணங்கள் 

8.1 காப் க் ட்படட் ஒ  பயணத் னிைடேய ஏேத ம் அரெசான் னால் 

அல்ல  ெவளிநாட் சச்க்  ஒன் னால் தவ தலான ைக  அல்ல  
ைழயான த த்  ைவப் ன்ேபா  ஏற்ப ம் ெசல க க் ப் 

பலாபலன்கள் அடட்வைண ன் “ஏ” ரி ன் ழ் ப் டப்பட் ள்ள 
ெதாைகைய கம்பனி ளளிப்  ெசய் ம்.    

9. ரி  “ஐ”: கடத்தல் பா காப்  
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9.1 தாம் பயணம் ெசய்த கடத்தப்பட்ட மானம் ஒன் ல் 

கடத்தல்காரரக்ளினால் காப்  ெசய்யப்படட்வர ் த த்  
ைவக்கப்பட் ந்த காலப்ப க்  பலாபலன்கள் அடட்வைண “ஐ” ரி ன் 

ழ் ப் டப்பட் ள்ள ெதாைகையக் கம்பனி வழங் ம். 

10. ரி  “ஒ”: தாம த்த பயணம்/இைடத்தடங்கல் 

10.1 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் காப் க் ட்படட் பயணம் ஒன் ைன 

ேமற்ெகாள்வதற்காகப் ப  ேமற்ெகாண்ட மானம் ெதா டப்க் 
ேகாளா  /  ேவ  ேகாளா  / ெசய ழப் , பாதகமான காலநிைல, 
ைகதெ்தா ல் ேவைல நி தத்ம், மான ஊ யரக்ளின் பணிப்ப ஸ்கரிப்  

காரணமாகப் பயணதை்த ஆரம் க்க ேவண் ய ேநரத்ைத ட 4 மணி 

ேநரத் க்  ேமற்பட்ட  தாமதம் ஏற்ப ன் ேதைவயான ேமல க ெசல க்காக 
(உண , தங் டம் மட் ம்) கம்பனி ேபா மான ெதாைகையப் 
பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் “ஒ” ரி ன் ழ் ப் டப்பட் ள்ள 
அ கபடச்த்  ெதாைகைய இழப் டாக வழங் ம்.  

ரி  “ஒ” க் ரிய லக்கல்கள் 

ன்வ ம் சந்தரப்்பங்களில் கம்பனி இழப்  வழங்கா ; 

10.1.1 மான நி வனத் ன் அ ைரக க்  ஏற்ப காப்  

ெசய்யப்படட்வர ் உரிய ேநரத் க்  வ ைகதந்  உரிய ைற ல் பயண 
நைட ைறகைள (ெசக்-இன்) ேமற்ெகாள்ளத் தவ வதன் காரணமாக 
ஏற்ப ம் தாமதம்  

10.1.2  ல் மானப் ேபாக் வரத்  அ காரசைப ன் அல்ல  

அதைனெயாத்த அ கார சைப ன்  அ த்தல்க க்  அைமவாக 
மானம் ேசைவ ந்  அகற்றப்படல். 

10.1.3 ெதா டப்க் ேகாளா  /  ெசய ழப் , பாதகமான காலநிைல, ெபா  

மக்க க் ப் ப ரங்கப்ப த்தப்படட்  அல்ல  காப்  ெசய்யப்படட்வர ்
காப் க் ட்படட் பயணம் ஆரம்பமாக ன்னேர அ ந் ந்த ஒ   
ைகதெ்தா ல் ேவைல நி த்தம் 

10.1.4 அடட்வைணப்ப த்தப்பட்ட மானத் ல் ஏ வ  த க்கப்படல் 

10.1.5 காப்  ெசய்யப்படட்வர ்அவர  பயணத் ைணவர,் அவர  ம்ப 

அங்கத்தவரக்ளின் யாபாரம் அல்ல  ஒப்பந்தம் காரணமான கடப்பா .   

10.1.6 ட்டத் ல் மாற்றம் நிகழ்தல் அல்ல  காப்  ெசய்யப்படட்வர ்

அவர  பயணத் ைணவர ் , அவர  ம்ப அங்கத்தவரக்ள் த்த 
காப் க் ட்படட் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள ம்பாைம.  
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10.1.7 தாமதத் ற்  ன்னர ்ஏற்பட்ட ெசல  

10.1.8 இலங்ைகக் ள் ெசய்யப்படட் ெசல   

10.1.9 ஏேத ம் அ கார சைப னால் சா ம க்கப்படல் 

10.1.10 ைழயான இைணப் க் காரணமாக ேதாற்றம் ெப ம் ேகாரிக்ைக 

ரி  “ஒ” க் ரிய ேசட நிபந்தைன    

மான நி வனம் ெபா ப்ைப ஏற்காதவைர ெகா ப்பன க்கான  
ெபா ப்ைப கம்பனி ஏற்கா . மான நி வனம் ஏேத ம் இழப் ட்ைட 
வழங் னாேலா அல்ல  வழங்க ன்வ டத்ேதா , கம்பனி ன் ெபா ப்  
ேமல க ெதாைக ஏ ப் ன் அ வா ம்.  

 

 

11.  ரி  “ஓ” : பயணம் ரத் ச ்ெசய்யப்படல் 

11.1 பயணச் ட் க்கட்டணம் ெச த் ய  தல் பயணத் க  வைரயான 

காலப்ப ல் பயணம் ரத் செ்சய்யப்ப வதன் ைளவாகக் காப்  
ெசய்யப்படட்வர ்  சடட் ரீ யாக ெபா ப் சச்ாட்டப்பட் ள்ள ம் ேவ  

லங்களி ந்  ளப்ெபற யாதைவ மான அவரால் ன்னேர 
ெச த்தப்பட்ட,  பயணம் மற் ம் / அல்ல  தங் ட வச க க்கான   
ெசல கைள கம்பனி பலாபலன்கள் அடட்வைண ல் “ஓ” ரி ல் 

ப் டப்பட் ள்ள ெதாைகவைர ளளிப்  ெசய் ம்.       

(i) காப்  ெசய்யப்படட்வரின் அல்ல  அவர  பயணத் ைணவரின் 

அல்ல  அவர  உடன் ம்ப அங்கத்தவரின் எ ரப்ாராத மரணம், 

பார ரமான காயம் அல்ல  க னம்.  

(ii) காப் டப்டட் ஒ  பயணம் ஆரம் க்க ன்னர ் 10 நாடக் க்  

அல்ல  அதற் க் ைறவான நாடக் க் ைடேய காப்  
ெசய்யப்படட்வரின் வாசஸ்தலம் தற்ெசயலாக நிகழ்ந்த 

பத் க்காரணமாகச ் ேசதமைடதல் அல்ல  க்கத் த யற்றதாக 
ஆக்கப்ப தல் அல்ல  ஒ  ட் சச்ம்பவம், காப்  ெசய்யப்படட்வரின் 

ட் ன் , யாபார நிைலயத் ன்   தாக் தல் எசச்ரிக்ைக 
ெதாடரப்ான சாரைணக்காகக் காப்   ெசய்யப்படட்வரின் ரசன்னம் 
ேதைவப்ப தல்.     

ரி  “ஓ” க் ரிய லக்கல்கள் 
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ன்வ ம் சந்தர்ப்பங்களில் கம்பனி ன் ெபா ப்   
த ரக்்கப்பட் ள்ள :  

11.1 மன அ த்தம் அல்ல  ஆரவ்ம், மன நிைலக் ைறப்பா , நரம் யல் 

ைறபா , ம  அ ந் தல், ேபாைதப்ெபா க்  அ ைமயாதல், ைகதத் 
ம ந் ப்பாவைன டன் ெதாடர் பட்ட ேகாரிக்ைக. 

11.1.2 பத் க் காரணமாக அல்லாத ஒப்பைன அல்ல  ளாஸ் க் சத் ர 

சை்சக்கான ேகாரிக்ைக 

11.1.3. க த்தரிப்  மற் ம் அத டன் ெதாடர் ைடய நிைலைமக க்கான 

ேகாரிக்ைக 

11.1.4.ஏேத ம் நாடப்டட் நிைலைமகள் 

11.1.5 ம த் வரின் ேயாசைனைய க் காப்  ெசய்யப்படட்வர ்

பயணித்தல் 

11.1.6 அ) ேபாக் வரத்  வழங் நர ் (ஆ) அவர  கவர(்இ) காப்  

ெசய்யப்படட்வரின் கவர,் ஆ ேயாரின் தவ கள். 

11.1.7 அரச கள் அல்ல  ெபா  அ காரசைப ன் கள் 

11.1.8 காப் க் ட்படட் பயணத் க்கான ப  ேமற்ெகாள்ள ன்னேர 

ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த அல்ல  ன்ன ப்  ெசய்யப்பட் ந்த   ேவைல 
நி தத்ம், ெதா ல் ணக் . 

11.1.9 பயணச் ட் ல் ப் டப்பட் ள்ள நாட் ன் அல்ல  னா, ஹாங்காங், 

மேகா(macau) & தாய்வான் ஆ ய ரேதசங்களின் ைற க அ கார சைப 
அல்ல  ல் மான அ கார சைப அல்ல  அதற் ச ் சமமான  
நி வனத் ன்  கடட்ைளப் ரகாரம் தற்கா கமாக அல்ல  நிரந்தரமாகப் 
ெபா ப் ேபாக் வரத் ச ் சாதனம் ேசைவைய லக் க் ெகாள் தல் 
காரணமாக ஏற்ப ம் தாமதம்   

11.1.10. எச.்ஐ.  (மா ட ேநாய் எ ரப்் ச ் சக்  ைறபா  ைவரஸ்) உடன்  

அல்ல  மற் ம் எ டஸ்்(ேநாய் எ ரப்் க் ைறபா  ) உடன் அல்ல  / 
மற் ம் அவற் ன் றழ்  அல்ல  மா பா க டன்  ேநர யாக மற் ம்  
மைற கமாகத் ெதாடர் ைடய ேநாய்கள், காயம் அல்ல  மரணம். 

11.1.11 காப்  ெசய்யப்படட்வர ்அவர  பயணத் ைணவர,் அவர  ம்ப 

அங்கத்தவரக்ளின் யாபாரம் அல்ல  ஒப்பந்தம் காரணமான கடப்பா  
காரணமாக  ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக பயணம் தைடப்படல். 
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11.1.12 ட்டத் ல் மாற்றம் நிகழ்தல் அல்ல  காப்  ெசய்யப்படட்வர ்

அவர  பயணத் ைணவர,் அவர  ம்ப அங்கத்தவரக்ள் த்த 
காப் க் ட்படட் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள ம்பாைம.  

11.1.13   ஏேத ம் அ கார சைப னால்  சா ம க்கப்ப தல் 

ஆ. வைர லக்கணங்கள் 

ன்வ ம் ெசாற்கள் அல்ல  பதங்கள் காப் ப் பத் ரத் ல் அைவ 
ரேயா க்கப்பட்ட  இடங்களில்  எல்லாம் ேழ பரிக்கப்பட்ட 

ெபா ைளக் ெகாண் க் ம். பயன்ப த்தப்ப ம் சந்தரப்்பத்ைதப் 
ெபா த்   ஒ ைமச ் ெசால் க்  வழங்கப்ப ம் ெபா ள் பன்ைமச ்
ெசால் க் ம்  ெபா ந் ம். 

“காப்  ெசய்யப்பட்டவர்” என்ப  எச.்எஸ். .  (இலங்ைக) னால் 

வழங்கப்பட்ட தன்ைமக் கடனடை்ட மற் ம் ேவரல்்ட் ேகாபேரட் மாஸ்டர ்

கடன் அடை்ட உரிைமயாளரக்ளான 75 வய க்  ேமற்பட்டவரக்ள், கடன் 

அடை்ட உரிைமயாள டன் காப் க் ட்படட் பயணம் ெசய் ம் அவர  
ம்ப அங்கத்தவரக்ள் மற் ம் இ  வ  மானப்பயணச் டை்ட ேமற் 
ப் ட்ட கடனட்ைடகளின் ஊடாகக்   ெகாள்வன  ெசய்பவரக்ள்        

“உடன க் ம்பம்” என்ப  காப்  ெசய்யப்படட்வரினால் 

பராமரிக்கப்ப ம் அவ டன் நிரந்தரமாக வ க் ம்  75 வய க்  

ேமற்படாத சடட் ரவ் மைன  , 18 வய க் ற்பட்ட ள்ைளகள் 

( ைமயான  கற்றல் ெசயற்பா களில் ஈ ப ம் ெபற்ேறாரின் தய ல் 

தங் க் ம் மணமாகாத 23 வய க் டப்டட் ள்ைளகள் ). 

“உடன க் ம்ப அங்கத்தவரக்ள்” என்ப  “ஓ” ரிைவப் ெபா த்தவைர 
(பயணம் ைக டப்ப தல்) காப்  ெசய்யப்படட்வரின் சடட் ரீ யான 
மைன , ள்ைளகள், வளரப்் ப்  ள்ைளகள், சேகாதரரக்ள், உடன் றவா 
சேகாதரக்ள், ெபற்ேறாரக்ள், வளரப்் ப் ெபற்ேறாரக்ள் ,பாட்டன் பாட் , 
ேபரப் ள்ைளகள், சடட்ப்ப  ள்ைளகள். 

“அடை்ட உரிைமயாளர”் என்ப   எச.்எஸ். .  (இலங்ைக) னால் 
வழங்கப்பட்ட தன்ைமக் கடனட்ைட மற் ம்ேவரல்்ட் ேகாபேரட் மாஸ்டர ்
கடன் அடை்டையப் பயன்ப த்  தம  இ  வ ப்பயணச ் ட் ைனக் 
ெகாள்வன  ெசய்பவர.் 

 “கால உசச் வரம் ” என்ப  இலங்ைக ந்  ெவளிேய ய நாள் தல் 

90 நாடக்ள். ஒவ்ெவா  பயணத் க் ம் இ  ெபா ந் ம். 

“காப் க் ட்படட் பயணம்” என்ப  எச.்எஸ். .  (இலங்ைக) னால் 
வழங்கப்பட்ட தன்ைமக் கடனடை்ட மற் ம் ேவரல்்ட் ேகாபேரட் மாஸ்டர ்
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கடன் அடை்டையப் பயன்ப த்  ெவளிேயற ன்னர ் தம  இ  வ ப் 
பயணச் ட் ன்  தப் ெப ம ையச ் ெச த் க் ெகாள்வன  ெசய்  
அப்பயணச் ட் ல் ப் டப்பட் ள்ள நாட் ற்கான பயணத் க்காக 
இலங்ைக ந்  ெவளிேய ய ந்  காப்  காலாவ யா  

ன்னர ் இலங்ைகக்  ம் ம் வைரயான தல்  90 நாடக்ள். பயணம் 

இலங்ைக சரவ்ேதச மான நிைலயத் ல் ஆரம் த்  அங்ேகேய 
வைடந்ததாகக் க தப்ப ம்.  

“காப் க்காலம்” எச.்எஸ். .  (இலங்ைக) னால் வழங்கப்படட் 
தன்ைமக் கடனட்ைட மற் ம் ேவரல்்ட் ேகாபேரட் மாஸ்டர ் அடை்டையப் 

பயன்ப த்  ெவளிேயற ன்னர ் தம  இ  வ ப் பயணச் ட் ன்  
தப் ெப ம ையச ் ெச த் க் ெகாள்வன  ெசய்   இலங்ைக ந்  

ெவளிேய ய ந்  ண் ம் நா  ம் ம் வைரயான  காப்  

காலாவ யா  ன்னரான  தல் 90 நாடக்ள்.  

“ெகாள்ைக” என்ப  ன்ெமா , அட்டவைணகள், காப்   ஆவணம், 
காப்  ெசயற்படத் ெதாடங் ம் க ல் அல்ல  காப்  
ெசயற்ப ம் காலப்ப ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட றக் ப் கைளக் 

க் ம். 

“அடட்வைண” என்ப   இங்ேக காப் க் ெகாள்ைக ன் ஒ   பாகமாக 
இ க் ம் அடட்வைண கள், ஏேத ம் இைணப் கள். 

“ேகாரிக்ைக” இக்காப் ன் ெசயற்பாட் ப் ப ன் ழ் 
ேகாரிக்ைக என்ப  நிகழ்ந்த அல்ல  நிகழக் ய ஒ  சம்பவத் ன் 
ேபரிலான ேகாரிக்ைகயா ம். ஒ  ப் ட்ட சம்பவம் அல்ல  

ழ்நிைல ன் ேபரிலான எல்லாக் ேகாரிக்ைகக ம் ஒட்  ெமாத்தமாக 
ஒ  ேகாரிக்ைகயாக இக்காப் ன் ழ் க தப்ப ம். எ த்  லமாக 

தலாவ  ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்ப ம்ேபா   ெசய்யப்படட்  ேபான்  
தனித்தனியாக க தெ்தாைக ரேயா க்கப்ப ம்.  

 

 “ம த் வச ் ெசல கள்” என்ப  காப்  ெசய்யப்படட்வைர 
பரிேசாதைனக்காக அல்ல  சை்சக் டப் த் ய ம த் வரின் எ த்  

லமான அ ப் ராயப் ரகாரம் ேநா ந்  உ ைரக் 
காப்பாற் கமாக அல்ல  மற் ம் வ ைய நி த் வதற்காக அல்ல  
ேவதைனையக் ைறப்பதற்காகக்  ேகாரிக்ைக நிரவ்ா யால் 
அ ம க்கப்பட்ட அவ யமான ம த் வச ் ெசல கைளக் க் ம்  
(ம ந் கள், ம த் வர ் கட்டணம், ம த் வமைனக் கட்டணம், 
ஆம் லன்ஸ்,  ம த் வ வ ைறகள் அல்ல  ம த் வ ேசைவகள் 
அடங்கலாக)    

“ம த் வ ஆேலாசகரக்ள்” என்ப   ேகாரிக்ைக  நிரவ்ா னால் 
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நிய க்கப்பட்ட ம த் வரக்ைளக் க் ம் 

“ பத்  மற் ம் எேதசை்சயான” என்ப  ெரன, எ ரப்ாராத தமாக, 
ட்ட டப்படாத , ெவளிப்பைடயான  நிகழ்ெவான்ைறக் க் ம். 

 “உடற்காயம்” என்ப  பத் க் காரணமாக ஏற்ப ம் ெவளிப்பைடயான 
ராய்ப் கள், காயங்கள் மற் ம் நீரில் ழ் ம் சந்தரப்்பம் அல்ல  

உடக்ாயத்ைதக் க் ம். இைவ  த ரந்்த ேவ  ேநாய்கள் அல்ல  
யா கள் உள்ளடக்கப்பட ல்ைல.   

“ ன்னேர காணப்பட்ட நிைலைமகள்” என்ப  காப்  ெசயற்ப ம் 
க க்   ன்னதாகத ்  ேதாற்றம்  ெபற் ந்த அல்ல  ெதாற் ய ஒ  

நிைலைம ெதாடரப்ான ம த் வ ஆேலாசைன அல்ல  ம த் வப் 
பராரமரிப் , சை்ச. 

“ க னம்” என்ப  காப்  ெசய்யப்படட்வரின் உடல் உ ைய 
காப் க் காலப்ப க் ள் பா த்  ம த் வரின் உடன  

சை்சைய அவ யமாக் ம் நிைலைமகைளக் க் ம். 

ேநாய் என்ப  காப்  காலப்ப க் ள் அைடயாளப்ப த்தக் ய 
வைரயைற ெசய்யக் ய அ களின் அ ப்பைட ல் உடன  
ம த் வ சை்சைய அவ யமாக் ம் உடல் உ ப் க க்  ஏற்ப ம் 
பா ப் க்கைளக் க் ம்.          

“ம த் வர”் என்ப   உரிய த  மற் ம் அ ம ப்பத் ரம் ( 
ம த் வத் ைற ல் நியாயா க்கம் உள்ள  ெபா த்தமான அ கார 
சைப னால் வழங்கப்பட் ள்ள) ெபற்  அ ம ப்பத் ரத் ன் 
பரப்ெபல்ைலக் ள் ேசைவ வழங் ம் ம த் வைரக் க் ம். ஆனால் 
அவர ் காப்  ெசய்யப்படட்வரின் ம்ப அங்கத்தவராக இ க்கக் 

டா . 

“ேகாரிக்ைக  நிரவ்ா ” என்ப  அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் 
டட்(இதனகத் ப் ன்னர ் கம்பனி என அைழக்கப்ப ம்) அல்ல  

ேகாரிக்ைககைள கவனிக்க கம்பனி நிய க் ம் அ காரி 

“ மானப் பயணப்ெபா கள்” என்ப   காப்  ெசய்யப்படட்வர ்
நா கடந்த பயணத் ன்ேபா  மான நி வனத் டம் அவரால்  
ைகயளிக்கப்பட்  அதைனப் ெபா ப்ேபற்றைமக் ச ் சான்றாக மான 
நி வனம் பற் ச் ட்  வழங் ள்ள அத்தைகய பயணப்ெபா கைளக் 

க் ம். அப்ெபா கள் மானப் பயணத் ல் தைட ெசய்யப்படட் 
ெபா டக்ைள அல்ல  மான நி வனத் ன் ெகாள்ைககள், கைள 

ன்ற அத்தைகய  ெபா டக்ைளத் தம்மகத்ேத ெகாண் க்கக் டா . 

“ ட் ” என்ப  காப்  ெசய்யப்படட்வரின் உடைமகைள 
அவரிட ந்  அபகரிக் ம்  ேநாக் ல் ஏேத ம் நபர ் ஒ வரின் 
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ேநரை்ம னமான ெசயைலக் க் ம் 

“க த்ெதாைக” என்ப  இக்காப் ன் ழ் ஒவ்ெவா  
ேகாரிக்ைக ன் ேபரி ம் காப் ெசய்யப்பட்டவர ் ெபா ப்ேபற்க 
ேவண் ய ெதாைகையக் க் ம். காப் ன் ழ் கம்பனிக் ள்ள 
ெபா ப்  க தெ்தாைகக்  ேமற்படட் ெதாைகயாக இ க் ம் 

“ மான நி வனம்  / ெபா ப்ேபாக் வரத் ச ்சாதனம்” என்ப  அதன் 
நியாயா க்கப் ரேதசத் ல் அடட்வைணப்ப த்தப்படட் பயணிகள் 
மற் ம் ெபா ள்கா  மானங்கைளப்  பறக்க வதற்கான 
அ ம ப்பத் ரம் ெபற் ள்ள மான நி வனத்ைதக் க் ம். 

“ெசாத் சே்சதம்” என்ப  ன்றாம் தரப் க் ச ்ெசாந்தமான   அைசயாச ்
ெசாத் க்க க்  ஏற்ப ம் ெமய்யான ெபௗ க ேசதங்கள் 

“நடட்ஈ ”   என்ப  காப்  ெசய்யப்படட்வரால் அல்ல  அவர  சார் ல் 
ரப்்   அல்ல  ந த் ரப்்   அல்ல  மற் ம் இணக்கப்பா  காரணமாகப் 

பணமாகக் ெகா க்க ேவண் ய ெதாைகையக் க் ம். எனி ம், 
தண்டப்பணம், தண்டம், தண்டைனக் ரிய ேசதங்கள், அபரிதமான 
ேசதங்கள், பணமல்லாத நிவாரணங்கள் அல்ல  காப்  
ெசய்யப்படட்வரின் நி  சார ் ெபா ப்பற்ற ேவ  ெதாைக அல்ல  
காப்  ெசய்யப்பட்டவரால்  சடட் உத ன்   ளப் ெபற யாத 
ெதாைக அல்ல  இலங்ைகச ் சடட்ங்களின் ழ் காப்  ெசய்யப்பட 

யாததாகக் க தப்படக் ய ஏ ம் டயங்கள்.  

“மா தல்” என்ப , ண்மம், ரவம்,வா  அல்ல  , 
மா ப த் , ைக, ஆ , அ லம், காரம், க ர் ச்  அல்ல  / மற் ம் 
அ ப்ெபா ட்கள், இரசாயணப் பதாரத்ங்கள், க ப்பதாரத்்தங்கள் 
( ள் ழற் க்  உடப்டக் ய, ம ரைமக்கப்பட்ட, டக்ப்பட்ட  
பதாரத்த்ங்கள் உடப்ட எனி ம் அவற் க்  மாத் ரம் 
மட் ப்ப த்தப்படாத)அல்ல   வளிமண்டலம், நீர,்  மண் அல்ல  ேவ  
உ யான ெபா டக்ளின் உைடைமகளினால் மா தல்.      

“நியாயமான ேமல க ெசல கள்” என்ப  காப் க் ற்படட் இடர ்
காரணமாக ேமற்ெகாண்ட   உண , தங் ட வச  ேபான்ற மான 
நி வனத் னால் அல்ல  ேவ  எத் தரப் னரா ம் இலவசமாக 
வழங்கப்படாத  அத் யாவ ய ேதைவக க்கான ெசல . 

“நியாயமான மற் ம் நைட ைற மடட்ம்”  என்ப   

அ) சை்ச ெப ம் உள் ரில் சமாந்தரமான சை்சக க் ம் 
ேசைவக க் ம்  அற டப்ப ம் கட்டணத் க்  ேமற்படாத ; மற் ம் 

 ஆ)   காப்  இல்லாத நிைல ல் ெசய்யப்ப ம் வாய்ப் ல்லாத  

ம த் வக் கட்டணங்கைளக் க் ம். 
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“உ ப்ப த்தப்பட்ட ெதாைக” என்ப    (ெசய்யப்ப ம் 
ேகாரிக்ைககளின் எண்ணிக்ைக அல்ல  ேகாரிக்ைக ெசய் ம் காப்  
ெசய்யப்படட்வரக்ளின் எண்ணிக்ைக டன்  சம்பந்த ல்லாமல்) ஒ  

த்த ேகாரிக்ைக ெதாடர் ல் ெச த்தக் ய அடட்வைண ல் 
ப் டப்பட் ள்ள அ க படச்தெ்தாைக  மற் ம் எல்லா ெமாத்தக் 

ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் கம்பனி காப்  ெசல் ப யா ம் 
காலப்ப க் ள் ெமாத்தமாக  ஒவ்ெவா  காப்  
ெசய்யப்படட்வ க் ம் ெச த்தக் ய ெதாைகையக் க் ம். 

 

இ.எல்லாப் ரி க க் ம் ெபா வான நிபந்தைனகள்  

ேகாரிக்ைககள் ெதாடர் ல் அ யத்த தல் 

இக்காப் ன் ஏ ம்  ரி ன் ழ் ஒ  ேகாரிக்ைகைய எழசெ்சய் ம் 
அல்ல  எழச ்ெசய்யக் ய ஒ  நிகழ்  சம்ப த்த ைகேயா  காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் ன்வ ம் நைட ைறகைளப் ன்பற்ற ேவண் ம். 

அ) ரி  “அ” அல்ல  மற் ம் “ஆ” ன் ழான ேகாரிக்ைகக க் , 
காப்  ெசய்யப்படட்வர ் அல்ல  அவர ் மரணித் ப் ன் அவர  சடட் 
ரீ யான அல்ல  ேவ  ர நி  ேகாரிக்ைக நிரவ்ா க்  அ யத்தர 
ேவண் ம். அத் டன், ம த் வரின் ெபயர,் சை்சயளிக்கப்பட்ட 
ம த் வமைன ன் ெபயர,் ெதாைலேப  இலக்கம் ம த் வ உத ைய 
நாட ேவண் ய அவ யம் மற் ம் அ  ெதாடரப்ான ஏைனய ஆவணங்கள் , 
தகவல்கள் என்பன ம் ேகாரிக்ைக நிரவ்ா க்  சமரப்் க்கப்பட 
ேவண் ம். 

உள்ளக ேநாயாளியாக ம த் வமைன ல்  அ ம க்கப்பட்டைம  
சம்பந்தமாக எம  சர்வேதச அவசர உத த்  ெதாடர்  
ைமயத் க் (SOS) உடன் அ த்தல் தரப்படாத டத்  ரி  “அ” 
அல்ல  மற் ம் “ஆ” ன் ழ் எந்தக் ேகாரிக்ைகக ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . எனி ம் ஆ ர்ேவத சை்சக க்  
இந்நிபந்தைன ெபா ந்தா . 

ஆ) காப்  ெசய்யப்படட்வர ் இலங்ைக ம் ய 14 நாடக் க் ள் 
உடன யாக ேகாரிக்ைக நிரவ்ா க் த் ெதரியப்ப த்  ேகாரிக்ைகப் 
ப வத்ைதப் ரத்்  ெசய்  சம்பந்தப்படட் பற் ச் ட் க்கள் மற் ம் 
ஆவணங்கள் ச தம் ேகாரிக்ைக நிரவ்ா டம் ைகயளிக்க ேவண் ம். 

இ) கம்பனி ன் எ த்  ல ன்ன ம ன்  காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் எந்த த ெபா ப்ைப ம் ைகேயற்கேவா அல்ல  
ெகா ைன கள் வழங்கேவா அல்ல  ெகா ப்பன கைளச ் ெசய்யேவா  
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டா . 

ேபா மான கவனம் 

காப்  ெசய்யப்படட்வர ் இக்காப் ன் ழ் ேகாரிக்ைக ஒன்ைற 
எழசெ்சய் ம் டயம், காரணி ழ்நிைலகளி ந்  அவைர ம் அவர  
உைடைமகைள ம் பா காப்பதற் ரிய எல்லா ன்ெனசச்ரிக்ைக 
நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். மற் ம் இக்காப் ன் 

ழ் ேகாரிக்ைகெயான்ைறத் ண்டக் யதாக அைமயக் ய எேத ம் 
காரியத்ைத அல்ல  ெசயைலச ் ெசய்யக் டா  ( ஒ  மனித உ ைரக் 
காப்பாற் ம் நடவ க்ைக த ரந்்த )   

ஆரவ்த்ைத ைக மாற் தல் 

இக்காப் ,  காப்  ெசய்யப்படட்வ க் ம் காப்  
ெசய்பவ க் ம் இைடேய உள்ள ஒ  ஒப்பந்தமா ம். எனேவ, காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் எந்த வைக ம் ேவெறா  நப க் , நி வனத் க் , 
அல்ல  ம த் வமைன, கம்பனி, அல்ல  சடட் அந்தஸ் ள்ள அைமப் க்  
கம்பனி ன் அ காரம் ெபற்ற அ வலர ் ஒ வரின் எ த்  ல  ன் 
ன ம ன்  இதன் நன்ைமகைள அல்ல  மற் ம் ெபா ப் கைளக்  
ைகமாற்றம் ெசய்யேவா சாட் தல் ெசய்யேவா, அந்நியப்ப த்தேவா 
அல்ல  கடந்  ேபாகசெ்சய்யேவா டா . இ ப் ம், காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் நிரந்தர உடல் ெசய ழப் க்  ஆளா ந்தால்   
அல்ல  மரணமைடந் ந்தால் அவர  சடட் ரீ யான வாரி கள் அவர  
சார் ல் ேகாரிக்ைக சமரப்் க்கலாம். 

ேகாரிக்ைகைய ம ப்  ெசய்த ம் ெகா ப்பன ம் 

அ) இக்காப் ன் ழான எந்தக் ெகா ப்பன க் ம் வட்  
வழங்கப்படமாட்டா . 

ஆ) காப்  ெசய்யப்படட்வர ் உரிய ஆவணங்கள் அல்ல  / மற் ம்  
தகவல்கைள ேகாரிக்ைக நிரவ்ா க்  சமரப்் த்ததன் ேபரில்  அவர ்
ெகா ப்பன  ெசய்ய ேவண் ய ெதாைகையக் கம்பனி ப் ப்ப ம் 
வைக ல் ரம்ானிக் ம் வைர ேகாரிக்ைக சம்பந்தமான எந்தக் 
ெகா ப்பன க் ம் கம்பனி ெபா ப்பாளியாக மாட்டா . 

இ) காப்  ெசய்யப்படட்வர ்இலங்ைக ம் ய ன்னர ் சமரப்் க் ம் 
ேகாரிக்ைகக க்   இலங்ைக பா ேலேய ெகா ப்பன  ெசய்யப்ப ம். 

ஈ) ப்பாக ரி  “அ” அல்ல /மற் ம் “ஆ” ெதாடர் ல்; 

(i)ேகாரிக்ைக நிரவ்ா னால் ெகா ப்பனைவ ேமற்ெகாள்ள  ன்னர ்
அ ம க்கப்பட்ட அத்தைகய கட்டணங்கள் மாத் ரேம கம்பனி னால் 

ளளிப் ச ்ெசய்யப்ப ம். 
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(ii)ேகாரிக்ைக நிரவ்ா னால் அல்ல /மற் ம் கம்பனி னால் 
ேகாரப்ப டத் , (அவர  ெசாந்தச ்ெசல ல்) காப்  ெசய்யப்படட்வர ்
ேகாரிக்ைக ெதாடரப்ான சான் தழ்கள், தகவல்கள், சான் கள் அல்ல  
ஆதாரங்கைளச ் சமரப்் க்க ேவண் ம் . மற் ம்  ேகாரிக்ைக நிரவ்ா  
அல்ல  / மற் ம் கம்பனி, காப்  ெசய்யப்படட்வைர ம த் வப் 
பரிேசாதைனக்  உடப் த்த ேவண் ய  அவ யம் எனக் க டத்  
அதற்  உடன்பட ம்  காப்  ெசய்யப்படட்வ க் ச ் சை்ச வழங் ய 
ம த் வ ஆேலாசகர ் எவைர ம் ேகாரிக்ைக சம்பந்தமான தவல்கள் 
அல்ல  மற் ம் ஆவணங்கள் த்  ளக்கம் ேகா வதன் ேபரில்  
ெதாடர்  ெகாள்வதற் ம் இணக்கம் ெதரி க் றார.்   

(iii) காப்  ெசய்யப்படட்வர ்இயற்ைக எய் டத்  அதன் ெசல ல் ஒ  
ேரத பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாள்வதற்  கம்பனிக்  உரிைம உண் . 

(iv) காப்  ெசய்யப்படட்வர ் ரண உடல் ெசய ழப் க்  ஆளா ள்ள 
நிைல ல் அல்ல  ேவ  வைக ல் ேகாரிக்ைக ன் ேபரில் 
ெசல் ப யா ம் ஒ  பற் ச் டை்ட வழங்க இயலாத நிைல ல் கம்பனி 
அவர  சடட் ரீ யான பா காவலர ் அல்ல  ர நி டம் 
ெகா ப்பனைவ வழங்கலாம். நம் க்ைக அ ப்பைட ல் ெசய்யப்ப ம் 
அத்தைகய ெகா ப்பன  கம்பனிையக் ேகாரிக்ைக ெதாடர் லான அதன் 
ெபா ப் ந்  ைமயாக ப்பதற் ப் ேபா மானதாக 
அைம ம். 

(v) நைட ைற ல் உள்ள மற் ம் வழைமயான மட்டத் ல் உள்ள 
ம த் வக் கட்டணங்கள் த ரந்்த கட்டணங்கைள கம்பனி ெச தத் 
மாட்டா .  

ந த் ர்ப்  

இக்காப் ன் ழ் ஏேத ம் ேகாரிக்ைக ெதாடரப்ாக ெச த்த 
ேவண் ய ெதாைக த்  ஏ ம் ணக்  அல்ல  க த்  ேவ பா  
ேதான் டத்   (ெபா ப்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நிைல ல்) ஏைனய 

டயங்கைளத் த ரத்்   தனியாக அத்தைகய ரண்பா  அல்ல  க த்  

ேவ பா  மாத் ரம் 1995 ம் ஆண் ன் 11 ம் இலக்க ந த் ரப்் ச ்சடட்த் ன் 

ழ் ந த் ரப்் க்காக ஒ  தனி ந த் ரப்்பாளரிடம்  ன்ைவக்கப்படலாம் 

அல்ல  தரப் னரக்ள் 30 நாடக் க் ள் ந த் ரப்்ைப நா ம் தரப் ன  

தனி ந த் ரப்்பாளைர நியமனம் ெசய்ய இணங்காத டத் , வர ்
ெகாண்ட ந த் ரப்்பாளர ் டம் ( ன்  ந த் ரப்்பாளரக்ள், ணக்  
சம்பந்தப்படட் தரப் னர ் ஆ க்  ஒ வர ் த ம், அவ் ரண்  
ந த் ரப்்பாளரக்ள் ேசரந்்  ேம ம் ஒ வைர ம் நிய க்க ேவண் ம்) 

ணக்  ன்ைவக்கப்ப ம். 

ந த் ரப்்  ெகா ம் ல் ஆங் ல ெமா ல் மாத் ரம் இடம் ெப ம்.  



அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட ் Page 31 

 

ேமாச  என்ப  ெதாைக மற் ம் ஏைனய அம்சங்கள் ெதாடர் ல் 
தவறான  அல்ல  வஞ்சகமான  என மனப் ரவ்மாக அ ந்  ெகாண்  
காப்  ெசய்யப்பட்டவர ் ேகாரிக்ைகைய ேமற்ெகாள் டத்   
காப்  ெசய்யப்படட்வரின் ேபரில் உள்ள காப் ப்பத் ரம் 
ெசல் ப யற்றதாக ஆவ டன் ேகாரிக்ைககள் மற் ம் ெகா ப்பன கள் 
ம க்கப்ப ம். 

ரத் செ்சய்தல் 

இக்காப் ைய காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  ப்ப  நாடக்ள் எ த்  
ல ன்ன த்தல் வழங் வதன் ஊடாக கம்பனி ரத் செ்சய்யலாம். 

அத்தைகய சந்தரப்்பத் ல் காப்  ெசய்யப்படட்வர ் ேகா டத்  
காப் ட் க்  ெச த் ய சந்தாப்பணத் ன்  உள்ள காலப்ப க்கான 

தாசார அ ப்பைட லான ெதாைக ளளிப்  ெசய்யப்ப ம். 
காப்  ெசய்யப்படட்வர ் கம்பனிக்  ப்ப  நாடக்ள் எ த்  ல 

ன்ன த்தல் வழங் வதன் ஊடாக இக்காப் ைய 
ரத் செ்சய்யலாம். அத்தைகய சநத்ரப்்பத் ல் காப்  ெசய்யப்படட்வர ்
ேகா டத்  காப் ட் க்  ெச த் ய சந்தாப்பணத் ன்  உள்ள 
காலப்ப க்கான தாசார அ ப்பைட லான ெதாைக ளளிப்  
ெசய்யப்ப ம். 

 

அ த்தல் மற் ம் ெவளிப்ப த்தல் 

கம்பனி ன் அவதானத் க்காகச ் ெசய்யப்ப ம் சகல அ த்தல்கள் 
மற் ம் ெவளிப்ப த்தல்கள் எ த்  லேம சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம் 
என்ப டன் அைவ அடட்வைண ல் ப் டப்பட் ள்ள கவரிக்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம்.  

மாற்றா ம் உரிைம 

இக்காப் ன் நடட் உத்தரவாதம் வழங்க ன்னர ் அல்ல  ன்னர ்
கம்பனி ன் ஆரவ்ம் அல்ல  உரிைமைய அல்ல  நிவாரணத்ைதப் ெபற  
அல்ல  கம்பனிக்  ஏற்பட்ட நடட்த் க்  றரிட ந்  நிவாரணம் 
அல்ல  நடட் உத்தரவாதம் ெபறேவண்  கம்பனி தம   ெசாந்த ெசல ல் 
எ க் ம் அவ யமான எல்லா நடவ க்ைகக க் ம் காப்  
ெசய்யப்படட்வர ் அல்ல  ேகாரிக்ைகயாளர ்  அ ம ம் ஒத் ைழப் ம் 
நல்கேவண் ம்.  

ஆ ைகச ்சட்டம் 

இக்காப் ப்பத் ரத் ன் ஏற்பா களின் நிரம்ாணம், உைரெபயரப்்  
மற் ம் ெபா ள் என்பன இலங்ைகசச்ட்டங்களின் அ ப்பைட ேலேய 

ரம்ானிக்கப்ப ம். ரி தத்ைலப் கள் ஒ  ளக்கத் க்காக 
ெகா க்கப்பட் ள்ளனேவ  த ர காப் ன் ஏற்பா களின் நிரம்ாணம் 
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அல்ல  உைரெபயரப்்  ஆ ய ேநாக்கங்க க்காக காப் ன் ஒ  
பாகமாக ஆக மாடட்ா .     இக்காப் ப்பத் ரத் ன் நிபந்தைனகள்  
கம்பனியால் வழங்கப்ப ம் றக் ப் டாக அல்லா  நீக்கப்படேவா 
அல்ல  த்தப்படேவா யா .   

ைமயான ஒப்பந்தம் 

இக்காப் ப்பத் ரம் ஒ  ைமயான காப்  ஒப்பந்தத்ைத 
உள்ளடக் யதா ம் எனேவ கம்பனி ன் எ த்  ல அ ம ன்  
பத் ரத் ல் ெசய்யப்ப ம் எந்த த மாற்றங்கேளா அல்ல  

த்தங்கேளா ெசல் ப யாக மாட்டா . கம்பனி ன் அ ம  
காப் ப்பத் ரத் ன்  ஒ  றக் ப் ன் ஊடாக  உ  
ெசய்யப்படேவண் ம். ேம ம், எந்த ஒ  கவ க் ம் இந்தப் பத் ரத் ன் 
எந்த அம்சத் ம்  மாற்றம் ெசய்வதற்ேகா அல்ல  அதன் ஏற்பா கைள 
நீக்கேவா அ காரம் ைடயா .    

 உரிய ன்பற் தல்கள் 

இக்காப் ன் கள், ஏற்பா கள், நிபநத்ைனகள் மற் ம்  
உத்தரவாதங்கள்  காப் ெசய்யப்பட்டவர ் ெதாடர்  பட் ள்ள அள  
வைர அவற்ைறப் ன்பற்  நடக்கேவண் ய  கம்பனி இக்காப் ன் 

ழ் ஏ ம் ெபா ப்ைப ஏற்பதற்ககான  ன்  நிபந்தைனயா ம். 

 பங்களிப்  

இக்காப் ல் அடங் ள்ள ஏேத ம்  ேசதம் அல்ல  இழப்  நிக ம் 
சந்தரப்்பத் ல்  காப்  ெசய்யப்படட்வரால்  அல்ல  ேவ  ஏ ம் 
ஆளினால் அசே்சதம் அல்ல  இழப் களின் ேபரில் ெசய்யப்படட் 
காப்  ஏ ம் அ ல் இ நத்ால் அவற் க் ைடேயயான ம ப் ட்  

தாசார அ ப்பைட லான ெதாைகைய ட ேமல கமான 
ெதாைகையச ்ெச த் ம் ெபா ப்  கம்பனிக்  ைடயா . 

 

எல்லாப் ரி க க் ம் ெபா வான லக்கல்கள் 

ன்வ ம் காரணிகளினால் ேநர யாக அல்ல  மைற கமாக ஏற்பட்ட 
அல்ல   அ ப்பைடயாக அைமந்த அல்ல   ேதாற்றம் ெப ன்ற அல்ல  
ெதாடர் ப த்தக் ய ேகாரிக்ைகக க் க் ெகா ப்பன  வழங்க 
ேவண் ய ெபா ப்  கம்பனிக் க் ைடயா ; 

 

 காப்  ெசய்யப்படட்வர ் ஏேத ம் கடற்பைட, இரா வ அல்ல  
மானப்பைட நடவ க்ைககளில் பங்  ெபறல்.  அ  ஒ  இரா வ 

அல்ல  ேபாரப்் ப ற் யாக அல்ல  உள்நாட்  / ெவளிநாட்   
எ ரி டனான பைட நடவ க்ைகயாக இ க்கலாம்.  
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 ேபார,் பைடெய ப் , ெவளிநாட் ப் பைகவனின் நடவ க்ைக, 
ேராதச ் ெசயல்கள் (ேபாரப்் ரகடனம் ெசய்யப்படட்ா ம் 

படா ட்டா ம்) உள்நாட்  த்தம், உள்நாட் க் ெகாந்தளிப் , 
ளரச்் , ரட் , கலவரம், இரா வம்  ஆட் ையக் க ழ்த்தல்  

அல்ல  அர னால் அல்ல  உள் ராட்    அ காரசைப ஒன் ன் 
ேதைவக்காக ெசாத் ப்ப தல், நிர் லமாக்கப்படல், 
ேசதப்ப த்தப்படல், ேத யமயமாக்கப்ப தல். 

 ஏேத ம் அ  எரிெபா ள் அல்ல  அ க்க களினால் அல்ல  
அ  எரிெபா ள் தகனமைடவதனால் ஏற்ப ம் க ர ் ச் த ்
தாக்கத் னால் ஏற்ப ம் மா  அல்ல  அயனாக் ம் க ரப்்  
அல்ல   அ  உைல நிைலகளின் அல்ல  ைன ைலகளின்  
அல்ல  அ  அைவ அல்ல  அவற் ன் களின் க ரியக்கத் 
ெதா ற்பா , நச் ப்ெபா ள், ெவ ெபா ள் அல்ல  அபாயகரமான 
அல்ல  மாசைடயச ் ெசய் ம் உைடைமகள் காரணமாக ேநர யாக 
அல்ல  மைற கமாக  ஏேத ம் ெசாத் க்  ஏற்ப ம்  அல்ல  
பங்களிப்  ெசய்யப்ப ம் அல்ல  ேதான் ம் எந்த தமான மான  
இழப் கள் அல்ல  ெசல கள்.  

 அஸ்ெபஸ்டஸ் (கல்நார)்  அல்ல  அ  சாரந்்த ெபா ள்களின் 

உற்பத்  ெசயற்பா கள், உற்பத் , ைகயா தல், ற்பைன, 

நிேயாகம், களஞ் யப் ப த்தல் அல்ல   பாவைன டன் 

ெதாடர் ள்ள “அஸ்ெபஸ்ேடா ஸ்” ேநாய் அல்ல  அத டன் 

ெதாடர் ைடய ேவ  ேநாய்கள் அல்ல  யா கள்.        

 காப்  ெசய்யப்படட்வரின் சட்ட ேராத அல்ல  ற்ற யல் 

ெசயற்பா கள் அல்ல  அவற் ல் ஈ பட ைனதல். 

 ஏேத ம் வைகயான ன் ைள கள். 

 இலங்ைகக் யர   ஏற்கனேவ பயணத்தைட அல்ல  ேசட 

பயணத்தைட த் ள்ள னா, ஹாங்காங், மேகா (Macau) & 

தாய்வான் ஆ ய ரேதசங்க க்  அல்ல  மானப் 

பயணச் ட் ல் ப் டப்பட் ள்ள ஏேத ம் நா க க் ப் பயணம் 

ெசய்தல் அல்ல  பயணம் ேமற்ெகாள்ள ன்னர ் இலங்ைகக் 

யர ன் ரைஜகள் உள் ைழவதற்  தைட த் ள்ள 

நா க க்   காப்  ெசய்யப்படட்வர ்ேமற்ெகாள் ம் பயணம். 

 

 ஒ  பயணியாக இல்லாமல் காப்  ெசய்யப்படட்வர ் மானத் ல் 

பயணம் ெசய்தல். இந்த லக்க ன் ேநாக்கங்க க்காக 

மானப்பயணம் என்ப  மானம் ஒன் ல் பயணம் ெசய் ம் 
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ேநாக் டன் ஏ  அமரந்்  பயணம் ந்  மானத் ந்  

இறங் தல் எனப் ெபா ள்ப ம். 

ன்வ வ  காப் ன் நன்ைமகளில் அடங்காத  உத   

இ  அ யான்ஸ் ேளாபல் அ ஸ்டன்ஸ் ேசைவ நிைலயத் னால் 

வழங்கப்ப ம் ஒ  உத யா ம். இதன் கள், நிபநத்ைனகள் 

ன்வ மா :  

அவசரகால பண ற்பண உத  

இ  காப்  ெசய்யப்படட்வ க்  ட் , பயணப்ெபா  அல்ல  

பணம் டப்படல், அல்ல  பயணதத்ைட ேபான்ற  அவசர கால 

நிைலைமகளில் பணம் ேதைவப்ப ம்  ேபா  ெபறக் ய ஒ  

உத சே்சைவயா ம். கம்பனி காப்  ெசய்யப்படட்வரின் 

உற னரக் டன் ெதாடர் ைன ஏற்ப த் வதன் ஊடாக  இந்த உத  

ேதைவப்ப ம் நப க்  அடட்வைண ல் ப் டப்பட்ட 

வைரயைறக் டப்ட்  அவர  ேதைவக்ேகற்ப பணம் வழங் ம். 

அவசர உத க்கான ேதைவ ஏற்ப ம் சந்தரப்்பத் ல்  காப்  

ெசய்யப்படட்வர ் அ யான்ஸ் சரவ்ேதச உத ைய ( அ யான்ஸ் ேளாபல் 

அ ஸ்டன்ஸ்- AGA) ெதாைலேப    இலக்கம் : 0091 12 443 43955 ஊ டாக 

அைழக்க ம்.  

அ யான்ஸ் ேளாபல் அ ஸ்டன்ஸ் (AGA ) காப்  ெசய்யப்படட்வரின் 

பரங்கைளப் பரி லைன ெசய்  ேதைவயான பணதெ்தாைக, 

நிேயாகச ் ெசல  உடப்ட  வழங்கப்ப ம் பணத் க்கான  கடனடை்ட 

உத்தரவாதம்  வழங் ன்ற  இலங்ைக ல் ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ய 

அ சரைணயாளைர  அல்ல  ெந ங் ய உற னைர  ெசய் ம்.   

அ யான்ஸ் ேளாபல் அ ஸ்டன்ஸ் காப்  ெசய்யப்படட்வரிட ந்  

அல்ல  அவர  ெந ங் ய உற னரிட ந்  பணத் க்கான 

உத்தரவாதத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டதன் ன்னர ்  அவசர உத  மத் ய 

நிைலயம் பண நிேயாகத் க்கான ஒ ங் கைள ேமற்ெகாள் ம்.  
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இைணப்  –II 

பலாபலன்க க்  த் த  ெபறல்  

காப்  ெசய்யப்பட்டவரால் ேகாரிக்ைக ெதாடரப்ான ைறக க்  

அைமவாக   ேகாரிக்ைக ண்ணப்பம் இலங்ைக ம்  ப்ப  

நாடக் க் ள் (30) ெசய்யப்படேவண் ம். இ ப் ம் உரிய ேநரத் ல் 

ஆதார ஆவணங்கள் இல்லாத டத்  ேகாரிக்ைகத்  ைனக்களத் ன் 

ன்ன ம டன் இக்கால எல்ைல ேம ம் நீ க்கப்படலாம். 

ெசல க க்கான ஆவணங்களின் லப் ர கள் சமரப்் க்கப்பட 

ேவண் ம். ைகப்படப் ர கள் ஏற்கப்பட மாட்டா. பயணப்பலாபலன்கள் 

ெதாடரப்ான அைனத் க் ேகாரிக்ைகக ம் இலக்கம் : 675, டாக்டர ்

டனிஸ்டர ்  ல்வா மாவத்த , ெகா ம் -09, இலங்ைக  எ ம் கவரி ல் 

அைமந் ள்ள “அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட் டம்” 

ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம். எச.்எஸ் . . தன்ைம அடை்ட/ ைண 

அடை்டக் ரிய காப் க்கான ெகாள்ைக இலக்கம் TPS 44741  

ேகாரிக்ைகைய ஏற்பதற்  ேதைவயான ஆவணங்கள் 

ேதைவயான ேகாரிக்ைகப்ப வங்கைள அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா 

டட் ட ந்  ெபற் க்ெகாள்ள ம். அல்ல  ஈெம ல் ஊடாக ம் 

ெபற் க்ெகாள்ள ம்.(travel@allianz.lk)  

1.உரிைம ேகாரப்ப ம் ேகாரிக்ைககள் இலங்ைக ம்  ப்ப  

நாடக் க் ள் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம்  

2.அவ யமான ஆவணங்கள் மற் ம் ஒவ்ெவா  வைகயான 

ேகாரிக்ைகக க் மான நைட ைறகள்(அைனத் க் 

ேகாரிக்ைகக க் ம் எச.்எஸ். .  கடனடை்ட டாக பயணச் ட் க் 

ெகாள்வன  ெசய்தைமக்கான ஆதாரம் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம்) 
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ேகாரிக்ைக ன் வைககள் 

பத்  மரணம் 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

காப்  ெசய்யப்படட்வரின்  பயனாளி ன்வ ம் ஆவணங்கைளச ்

சமரப்் க்க ேவண் ம் 

 ைறயாகப் ரத்்  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பம் 

 றப் சச்ான் தழ் 

 இறப் சச்ான் தழ் 

 ேரத பரிேசாதைன அ க்ைக 

 ைடக்கப்ெபற்ற ேகாரிக்ைக சம்பந்தமாக அ யத்தரப்ப வேதா  

ேமல க ஆவணங்கள்/தகவல்கள் ேதைவயா ன் அ யான்ஸ் 

ேகாரிக்ைகப் ரி னால் அ யத்தரப்ப ம். 

நைட ைறகள் 

பயணிகள் மானத் ல் இ க் ம்ேபா  மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் 

ண்டாடப்ப தல் சம்ப த்தால் இழப் டன் ெதாடர் ைடய அைனத்  

ஆவணங்க ம், மான நி வனத் டன் நிகழ்ந்த  ெதாடரப்ாடல்க ம் 

சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம். 

பத் க் காரணமாக அவயவம் ண்டாடப்ப தல் 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

அவசர பத் க் ேகாரிக்ைகைய ஒத்த   

நைட ைறகள் 

அவசர பத் க்  ேகாரிக்ைகைய ஒத்த   

ெவளிநாட்  அவசர பத்  மற் ம் சை்ச ெசல கள் (பலாபலன்கள் 

அடட்வைண ன் ப  ைகதெ்தாைக) 

 ேதைவயான ஆவணங்கள் 

காப்  ெசய்யப்படட் பயனாளி ன்வ ம் ஆவணங்கைள சமரப்் க்க 
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ேவண் ம் 

 ைறயாகப் ரத்்  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பம் 

 ைவத் யரின் அ க்ைக 

 அ ம  / ெவளிேயறல் அடை்ட ன் லப் ர  

 பற் ச் ட் கள், ம ந் ச் ட் களின் லப் ர  

 எக்ஸ்ேர அ க்ைக / பரிேசாதைன அ க்ைக/ ேநாய் தத் 

அ க்ைக ஆ யவற் ன் லப் ர கள் 

 கட ச் ட்  / சா டன் ய ெவளிசெ்சல் ம், உள் ைழ ம் 

த் ைரகள் என்பவற் ன் ர கள் 

நைட ைறகள் 

ைவத் யசாைல அ ம யா ன் தய  ெசய்  00911244343955 

இலக்கத்ைதத் ெதாடர்  ெகாள்க. ம த் வ அ க்ைககள் , 

ல்கள், ைலச் டை்டகள், பற் ச் ட் கள் என்பவற்ைற பத் ரமாக 

ைவத் க்க ம். 

பயணப்ைபகள் ெதாைலதல் 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

 ைறயாக ரத்்  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பம் 

 கட ச் ட்  / சா டன் ய ெவளிசெ்சல் ம், உள் ைழ ம் 

த் ைரகள் என்பவற் ன் ர கள் 

 பயணப்ைபச ் ட் ன் ர கள் 

 பயணப்ைப ெதாைலந்தைம த்  மான நி வனம்/ 

அ காரிகள்/ ஏைனேயா டன்  நடத் ய  ெதாடரப்ாடல்களின் 

ர கள்  

 உைடைம ரண்பாட்  அ க்ைக ( மான நி வன அ கார சைப / 

மான நி வனத் ந்  ெபறப்படட் ) 

 மான நி வனத் ட ந்  / ேவ  அ கார சைபகளி ந்  

ெபற்ற நட்டஈ  பற் ய பரங்கள், ஏ ப் ன் 

 தாமதம் காரணமாக ஏற்பட்ட ேமல க ெசல க க்கான 

பற் ச் ட் க்களின் லப் ர கள் 
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   பயணப்ைப ல் காணப்பட்ட ெபா டக்ளின் ைமயான 

பட் யல் 

 மானத் ல் ஏ வதற் ரிய அ ம ச ் ட்  (ேபார் ங் பாஸ்) 

 

நைட ைறகள் 

இழப் க் த்  மான நி வனத் க்  ெதரியப்ப த்  ைறப்பா  

ெசய்ய ேவண் ம். ைறப்பா  மற் ம் அதற் க் ைடத்த ப ல் த்த 

அைனத் ப் ப க ம் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம். 

பயணப்ைப தாமதம் மற் ம் / அல்ல  மானப் பயணம் 

தாமதம்(பலாபலன்கள் அடட்வைணப்ப ) 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

  ைறயாகப் ரத்்  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பம் 

 தாமதம் காரணமாகக் ெகாள்வன  ெசய்த ெபா டக்ள் மற் ம் 

ெசல க க்கான பற் ச் ட் க்களின் லப் ர கள்   

 பயணச் ட்  மற் ம் இ க்ைகச் ட் ன்(ேபார் ங் பாஸ்)  ர கள் 

 பயணப்ைப தாமதம் த்  மான 

நி வனம்/அ காரிகள்/ஏைனேயா டன் நடத் ய  

ெதாடரப்ாடல்களின் ர கள்  

 கட ச் ட் ன் ர  

நைட ைறகள் 

மான நி வனத் ட ந்  தாமதம் மற் ம் தாமதத் க்கான காரணம் 

த்த எ த்  ல ளக்கத்ைதப் ெபறேவண் ம். 

அடட்வைணப்ப த் ய ேநரத் ந்  தாமதமான மணித் யாலங்கள் 

த்த ப ைவத ் தம் வசம் ைவத் க்க ேவண் ம். தாமதம் காரணமாக 

ஏற்பட்ட ேமல க ெசல க க்கான ( ப்பாக உண ,தங் டம்) 

பற் ச் ட் க்கைள பத் ரமாக ைவத் க்க ம், 
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பயணம் ரத்தாதல் 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

  ைறயாகப் ரத்்  ெசய்யப்படட் ண்ணப்பம் 

 பயணச் ட்  மற் ம் ளப்ெபற யாத ற்ெகா ப்பன  

கட்டணங்க க்கான பற் ச் ட் களின் லப் ர கள்   

 ம்ப உ ப் னரின் மரணமா ன் அவர  மரணசச்ான் தழ். 

 ட்  அல்ல  காப்  ெசய்யப்படட்வரின் , யாபர 

ஸ்தலத் ன்   தாக் தல் யற் யா ன் ேபா ஸ் அ க்ைக   

 ைடக்கப்ெபற்ற ேகாரிக்ைக சம்பந்தமாக அ யத்தரப்ப வேதா  

ேமல க ஆவணங்கள் ேதைவயா ன்   அ யான்ஸ் 

ேகாரிக்ைகப் ரி னால் அ யத்தரப்ப ம் 

 க னம் அல்ல  காயமா ன்  ம த் வரின் எ த்  ல சான்     

 கட ச் ட் ன் ர  

தனிப்படட் ெபா ப்  

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

 ெபா ப் க் த்த எ த்  ல ைமயான ற்  

 சாட் களின் ற்  

 அைழப் க்க தம் , சடட் அ ப் கள் உடப்ட சம்பவம் த்த ேவ  

ஆவணங்கள் 

 சம்பவம் த்த ேவ  தகவல்கள் 

  ைடக்கப்ெபற்ற ேகாரிக்ைக சம்பந்தமாக அ யத்தரப்ப வேதா  

ேமல க ஆவணங்கள் ேதைவயா ன்   அ யான்ஸ் 

ேகாரிக்ைகப் ரி னால் அ யத்தரப்ப ம் 

நைட ைறகள் 

நடட்ஈ  அல்ல  ேவ  பலாபலன் த்  உடன்படேவா அல்ல  ஒப்பந்தம் 

ெசய்யேவா ேவண்டாம். அைனத்  ஆவணங்கைள ம் அ யான்ஸ் 

ேகாரிக்ைகப் ரி டம் ைகயளிக்க ம்.  

கட ச் ட்  ெதாைலதல் 
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ேதைவயான ஆவணங்கள் 

 ெவளிசெ்சல்வதற்கான த் ைர டன் ய ய கட ச் ட் ன் 

ர  

 கட ச் ட் ப்ெப வதற்காக ேமற்ெகாண்ட ெசல க க் ரிய 

பற் ச் ட் க்கள் 

 ேபா ஸ் அ க்ைக ன் ர  

சட்ட ெசல கள் 

ேதைவயான ஆவணங்கள் 

 ைலப்பட் யல்கள் ச தம்  ெகா ப்பன  ெசய்ய ேவண் ய சடட்ச ்

ெசல  பற் ய எ த்  லமான தவல்கள்.  

 ைடக்கப்ெபற்ற ேகாரிக்ைக சம்பந்தமாக அ யத்தரப்ப வேதா  

ேமல க ஆவணங்கள் ேதைவயா ன்   அ யான்ஸ் ேகாரிக்ைகப் 

ரி னால் அ யத்தரப்ப ம் 

 

நைட ைறகள் 

ைறயாக ைகெயாப்ப டப்படட் ேகாரிக்ைகப்ப வம்  ன்வ ம்  

கவரி ல் இயங் ம் கம்பனி ன் கவரி ல் ேசரப்் க்கப்பட 

ேவண் ம். 

அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட ்

இல:675, டாக்டர ்டனிஸ்டர ்  ல்வா மாவத்த 

ெகா ம்  -09 

ெதா.ேப :+94 11 2303300 

ஈ ெம ல் : info@allianz.lk 

நைட ைறகள் 

அைனத்  ஆவணங்கைள ம் கம்பனிக்  சமரப்் க்க ம் 

ப் : ேமற் ப் ட்ட ஆவணங்கள் நைட ைறகள் ஒ  வ காட் தல் 
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மட் ேம . எைலயன்ஸ் நி வனம் ெபா த்தமான ேமல க ஆவணங்கைள 

/தகவல்கைள ேகாரலாம். இழப் கைள /ேசதத் ைன / பத்ைதக்  

ைறக்க அல்ல   த ரக்்க தம்மால் ந்த அைனத்  

நடவ க்ைககைள ம் / ன்ெனசச்ரிக்ைகைய ம் / எ க்கேவண் ய   

காப்  ெசய்யப்படட்வரின் ெபா ப்பா ம். 

பற் ச் ட்  வழங்காத ஏேத ம் ம த் வமைன ல் சை்ச/ேசைவகள் 

ெபறப்பட்டால் அங் ந்  ெவளிேயற ன்னர ்அ   த்  அ யான்ஸ் 

ேளாபல் அ ஸ்டன்ஸ க்  அ யத்தர ம். 

இக்காப் க் ெகாள்ைக ன் ங்கள, த ழ் மற் ம் ஆங் ல 

உைரக க் ைடேய ஏேத ம் ஒவ்வாைம ஏற்ப ம் பட்சத் ல், ங்கள 

உைரேய ேமேலாங்  நிற்றல் ேவண் ம்    
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பலாபலன்களின் அட்டவைண – பயணக் காப்  

(தனிப்பயணத் ட்டம் ) 

அ யான்ஸ் இன் ரன்ஸ் லங்கா டட ்

 
 

ரி 
 

 

 

 

 
நன்ைமகள் 

  

தன்ைம அட்ைட
மற் ம் உலக ட் ைணந்த
மாஸ்டர் அடை்ட

 
வைரயைற (அெமரிக்க

அ அவசர பத்  மற் ம் ம த் வச ்ெசல கள், 
ெவளிேயற் தல்,  ப் ய ப் தல்   
( ன்னேர உள்ள நிைல அல்லாத)  

பத்  அல்ல  ேநாய் காரணமாக 
ம த் வசாைல அ ம ,ம த் வ ெவளிேயற்றம், 
ேதைவ ஏற்ப ன் நாட் க்  

ப் ய ப் த க்கான ம த் வ ெசல கள் .  
தல் ஐம்ப  ெடாலர ்ஒவ்ெவா  ேகாரிக்ைக ன் 

ேபரி ம் க க்கப்ப வ டன் பயணிேய / 
வா க்ைகயாளர ்அதைன ெச த்த ேவண் ம்  
   

 
75,000 

ஆ பத்  மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் 
ண் ப் இழப்  அட்டவைண ன் ரகாரம் 

மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் ண் ப் க்கான 
ெதாைக   

 

250,000 

 
இ 

பத்  மரணம் அல்ல  அவயவங்கள் 
ண் ப் (ெபா  மானம்) 

B ல் உள்ள  ேபான் , பத்  ெபா  
மானெமான் ல் நிக டத்  மட் ம்  

 

500,000 

ஈ ெபா  மானப் பயணப்ெபா கள் ெதாைலதல் 
(25% ெபா க்   5% ெபா க் ) 
ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட பயணப்ெபா ன் நிரந்தர 
இழப் க்ெக ராக காப்  ெசய்யப்பட்டவ க்  
இழப்  வழங் தல்   

 

2000 
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உ பயணப்ெபா கள் தாமதம்  
 

 

500 

ஊ கட ச் ட் த் ெதாைலதல் 
கட ச் ட் ப் ர ெயான் ைன ெப வதற்காக 
அல்ல  பயண ஆவணம் ஒன்  ெப வதற்காக 
ஏற்பட்ட நியாயமான ெசல   

 

750 

 
எ 

 
தனிப்பட்ட ெபா ப்  

 

50000 

 

 
ஏ 

 
சடட் உத  கட்டணங்கள் 
 

 

 

25000 

 
ஐ 

 
கடத்தல் 

1000 

ஒ பயணதத்ாமதம் / இைட   
ெபா த்த ல்ைல 

ஓ பயணம் இரத்  ெசய்யப்படல்  
50  

24 மணிேநர ம த் வ  உத சே்சைவகள் 
-பயணத் க்  ந் ய   தகவல் ேசைவகள்  
- தரகத் ெதாடர் கள் 
-வானிைல மற் ம் நாணய மாற்   தம் 
ெதாடரப்ான தகவல் உத கள் 
-அவசரகாலத்  தகவல் பரிமாற்ற உத   
-அவசரகால  நிைல ன் ேபா  உள் ர ்  
வச  
-உைர ெபயரப்்பாளைர ெதாடர்  ப த்தல் 
-பயணப்ெபா க்கான உத   
- ெதாைலந்த கட ச ் ட் க்கான உத  

 

 

 
 

 

 

 

 

உள்ளடக்கப்பட் ள்ள  
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