
3. යුනියන් රක්ෂණ සමාගම P.J.S.C 

2.1 මැද පෙරදිග කලාෙපේ ශාඛා ලැයිසතුව 

රට කාරයාාංශ ලිපිනය දුරකථන අාංක 
 

ඕමාන් තැ.පෙ.අංක 1882 +968-24853965 Gokulnath Sundaram Oman 

_SLBFE@unioninsurance.ae 

එක්සත් 

අරාබි එමීර් 

රාජ්යය 
 

තැ.පෙ.අංක. 119227 +97143787777 
 
 
 

Usman Khadmi 

UAE_SLBFE@unioninsurance.ae 

 

කුපෙට් 
රාජ්යය     

තැ.පෙ.අංක. 25137 +996522064412 Jobin Thomas 

KWT_SLBFE@unioninsurance.ae 

කටාර් තැ.පෙ.අංක. 11068 +97477364264 Subhash R 

QTR_SLBFE@unioninsurance.ae 

බහපර්න් තැ.පෙ.අංක 843 +97317587444 Mohammed Al Maraj 

BHD_SLBFE@unioninsurance.ae 

පසෞදි 
අරාබිපේ 
රාජ්ධානිය 

තැ.පෙ.අංක . 1022 +966563112547 Nanda Kumar 

KSA_SLBFE@unioninsurance.ae 

පෙබනන් තැ.පෙ.අංක . 112172 +9613654886 Pierre Yousuf 

LBN_SLBFE@unioninsurance.ae 

පජ්ෝර්දාන් තැ.පෙ.අංක . 1802 +96265004100 Issa Smairat 

JDN_SLBFE@unioninsurance.ae 

 

 

  



2. රක්ෂණ  පයෝජනා ක්රමපේ අවම ප්රතිලාභ ෙැපක්ජය හා රක්ෂණ සඳහා අවශයවන පේඛන 

පනා ආවරණය ප්රතිලාභ US $ රක්ෂණ සඳහා අවශය වන 

පේඛන 

01 මරණය ඕනෑම පහේතුපෙන් 50>000 :මරණ සහතිකය-රැකියා කරන 

රටක මරණයක් සිදුවුෙපහාත්  

රපට් තානාෙති කාර්යාෙය, 

පසෞඛ්ය අමාතයංශපයන් නිසි 

ෙරිදි සහතික කර ඇත. 

:රජ්ය සහ නිකුත් කරන 

අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන 

හැදුනුම්ෙපත් පිටෙතක් 

:ෙශේචාත් මරණ ෙරීක්ෂණ 

ොර්තාෙ 

02 සේීර පූර්ණ ආබාධිතභාෙය 

(අනතුරු) 

15>000  :ඉල්ලීම 

:ආබාධිත ප්රතිශතපේ සහතිකය 

:පොලිසේ ොර්තා 

:ගමන් බෙෙත්ර පිටෙතක් 

03 සේීර අර්ධ ආබාධිතභාෙය 10>000 :ඉල්ලීම 

:ආබාධිත ප්රතිශතපේ සහතිකය 

:වෙදය ොර්තා 

:පොලිසේ ොර්තා 

:ගමන්බෙ ෙත්ර පිටෙතක් 

04 තාෙකාීන ආබාධිතභාෙය 5>000  

05 හදිසි අනතුරක් පහේතුපෙන් 

වෙදය වියදම  

(පරාහල්ල ගත කරන හදිසි සහ 

බාහිර පරෝගි ප්රතිකාර ඇතුඵෙ) 

ෙසරකට පුද්ගෙපයකුට 

3>000 :වෙදය ොර්තා 

:උෙපද්ශක පෙෝරමය 

:මුල්ල රිසිට්ෙත් සහ 

ඉන්පොයිසය 



:පරෝග විනිශේච ොර්තාපේ 

පිටෙතක් 

: ගමන් බෙෙත්ර පිටෙතක් 

 

06 බරෙතෙ පරෝග (පෙර 

අනාෙරණය කර ඇත) 

3>000  

 

07 හදිසි ප්රතිකාර ඒේකකපයන් 

පකාවිඩ් පහෝ පෙනත් පෙනත් 

ෙසංගත තත්ෙපයන් පන්ොසික 

ප්රතිකාර   

5>000  

08 හිරිහැර කිරීම නිසා නැෙත 

පගන්ො ගැනීම 

(ශාරීරික, ලිංගික, මානසික) 

 වෙදය 

නිෙධාරින්පේ 

පිරිෙැය ඇතුඵෙ ශ්රි 

ෙංකාෙට නැෙත 

පගන්ො ගැනීපම් 

ගාසේතු  

 

09 

I 

වෙදය පයෝගයතාෙ නිසා 

නැෙත පගන්ො ගැනීම 

 

වෙදය 

නිෙධාරින්පේ 

පිරිෙැය ඇතුඵෙ ශ්රි 

ෙංකාෙට නැෙත 

පගන්ො ගැනීපම් 

ගාසේතු 

 

09 

ii 

 ඕනෑම ෙසංගතය තත්ෙයක් 

පහේතුපෙන් නැෙත පගන්ො 

ගැනීම 

 

10  ගැබ් ගැනීපම් සංකූෙතා නිසා 

නැෙත පගන්ො ගැනීම 

ශ්රි ෙංකාෙට 

නැෙත පගන්ො 

ගැනීපම් ගාසේතු 

 

11 

I 

බංපකාපොත්භාෙය, සමාගම 

ෙසා දැමීම ෙැනි අෙසේථාෙක 

පසේොපයෝජ්කයා විසින් 

පකාන්ත්රාත්තුෙ අකාෙපේ 

අෙසන් කිරීම නිසා නැෙත 

පගන්ො ගැනීම   

 

 

 

 



11 

ii 

යම්කිසි පහේතුෙක් නිසා ශ්රී 

ෙංකා දූත මණ්ඩෙය හරහා 

නැෙත පගන්ො ගැනීම   

ශ්රි ෙංකාෙට 

නැෙත පගන්ො 

ගැනීපම් ගාසේතු 

 

12 රක්ිත සමාජිකයාපේ ෙැටුප් 

පනාපගවීම, ශාරීරික හිරිහැර 

පහෝ අෙපයෝජිනය,ලිංගික 

හිරිහැර පහෝ අෙපයෝජිනය, 

පසේො පයෝජ්කයා විසින් 

රැකියාපකාන්ත්රාත්තු 

උල්ලෙංඝනය කිරීම ෙැනි 

රක්ෂණ පනාෙන සම්බන්ධ 

සිද්ීන් සඳහා ෙන නීතිමය 

වියදම  

ඒක් නඩුෙකට 

නිශේිත වියදම් 

 

13 මිනිසේ සිරුරු නැෙත පගන්ො 

ගැනීම 

මෘත 

ශරීරාගාරපේ සහ 

එම්බාම් ඇතුළුෙ 

ශ්රි ෙංකාෙට 

නැෙත පගන්ො 

ගැනීපම් ගාසේතු 

 

14 කිසියම් පහේතුෙක් නිසා 

පසේෙකයා (ශ්රි ොංකික) 

ආරක්ෂක නිෙසක නොතැන් 

ගත්පත් නම් 

මූලික අෙශයතා 

සඳහා 

එක්පකපනකුට 

පඩාෙර් 10කි 

 

 

  



2.3 අමතර ප්රතිලාභ 

• සටහන- අතිපරක ප්රතිොභ සහ සංපශෝධන 1 අනුෙ 

අතිපර්කය 1 

බරෙතෙ පරෝගාබාධ යනු පසෞඛ්ය තත්ෙයක් පහෝ ජීෙන තත්ෙයකි, එය මරණ අෙදානම ඉහළ මට්ටමකට 

පගන යන අතර පුද්ගෙපයකුපේ වදනික ක්රියාකාරිත්ෙයට අහිතකර පෙස බෙොයි. 

1. හෘද සැත්කම් පිළිබඳ වියදම් 
1.හෘදයාබාධ 
2. කිරීටක ධමනි පරෝගය 
3. ආඝාතය 

 2. ශශලය පමපහයුම 

• පිළිකාෙ 

• ෙකුගඩු අසමත්වීම 

• පෙනහළු පහෝ ඇට මිදුළු ෙැනි ප්රධාන අෙයෙ බද්ධ කිරීම 

• අංශභාගය 

• Multiple Sclerosis 

• අධි රුධිර පීඩනය 

• Fulminate Hepatitis  

යම් රටක වෙදය අධිකාරිය යටපත් ලියාෙදිංි වී ඇති එම ප්රපද්ශපේ විපශේෂඥ වෙදයෙරපයකු විසින් 

බරෙතෙ පරෝගයක් බෙට සහතික කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ඒේො හැර පෙනත් ඕනෑම පරෝගයක්. 

 

** ශ්රි ෙංකාපේ සිට පිටවීපමන් ෙසු කාන්තාෙක් ගර්භණී ෙරීක්ෂණයට ධනාත්මක බෙ අනාෙරණය 

වුෙපහාත් සහ නැෙත පමරටට පගන්ො ගැනීපම අෙශයතාෙයක් තිපබ්නම්. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. පසතවාපයෝජකයා විසින් පගවිය යුු වාරික 

රට 
 

බහපරන් 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා  165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා  210 

 

රට 
 

පජෝරදානය 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා  165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා  210 

 

රට 
 

කුපේට් 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

රට 
පලබනන් 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

 



රට 
 

ඕමාන් 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

රට 
 

කටාර 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

රට 
 

පසෞදි අරාබිය 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

රට 
 

ඩුබායි 

වාරික මුදල  
(බදු හැර) 
USD 

ෙසර 2 ක කාෙයක් සඳහා 110 

ෙසර 3 ක කාෙයක් සඳහා 165 

ෙසර 4 ක කාෙයක් සඳහා 210 

 

 

 

  



2.5 පසේොපයෝජ්කයා විසින් රක්ෂණ ඔප්පුෙ මිෙදී ගැනීපම් ක්රියා ෙටිොටිය. 

ශ්රි ෙංකා විපද්ශ පසේො නියුක්ති කාර්යංශ ලියාෙදිංියට පෙර පසේෙක පසේවිකාෙ පෙනුපෙන් පසේෙකයාපේ 

පකාන්ත්රාත් කාෙය අනුෙ ඉහත (අදාළ ෙන ෙරිදි) ොරික රක්ෂණ සමාගපමන් පගො පසේො පයෝජ්කයා 

රක්ෂණ ඔප්පුෙක් මිෙදී ගත යුතුය.ෙ 

හිමිකම් ෙටිොටිය 

පියෙර 1: හිමිකම් කියවීම 

හිමිකම් ොන්නාට මාර්ගගත පහෝ පනාබැඳී ෙද්ධතිය හරහා හිමිකම් ලියාෙදිංි කළ හැක 

පියෙර 2: හිමිකම් පල්ලඛ්ණ ඉදිරිෙත් කිරීම 

හිමිකම් ොන්නා අදාළ සියළුම පල්ලඛ්ණ ඉදිරිෙත් කිරීම 

පියෙර 3: හිමිකම් තහවුරු කිරීම 

රක්ෂණකරු ෙැය 48-72 තුළ ප්රතිචාර තහවුරු කිරීම 

පියෙර 4: හිමිකම් නිරවුල්ල කිරීම 

රක්ෂණකරු දෙසේ 3-4 හිමිකම් නිරවුල්ල කිරීම 

  

 

 


