புகார் முகாமைத்துவ ககாள் மக
பதிப் பு 01
கவளியீடு 22 கெப் கெை் பர் 2021

புகார் முகாமைத்துவ ககாள் மக
புகார்

மகயாளுதல்

ெை் பந் தைாக

வடிவமைக்கப் பெ்ெ

எைது

ககாள் மகயில்

கீழ் வருை்

விெயங் கள்

உள் ளெக்கப் படுை் .


புதிய மற் றும் ஏற் கனவே உள் ள ோடிக்ககயாளர்கள் உள் ளடங் கலாக சகல ோடிக்ககயாளர்ககளயும்
நியாயமான முகறயில் நடத்துதல் .



ோடிக்ககயாளர்களால் எழுப்பப்படும் புகார்ககள கேனத்வதாடும் , பராமரிப்புடனும் மற் றும் சரியான
வநரத்தில் ககயாளுதல்



எல் லா புகார்களும் நியாயமான மற் றும் திறகமயான முகறயில் ககயாளுதல் .



எமது
பணியாளர்கள்
பணியாற் றுோர்கள் .

மிக

நம் பிக்ககயுடன்

மற் றும்

ோடிக்ககயாளரின்

நலன்

கருதியும்

புகார் முகறககள மிகவும் பயனுள் ளதாக்குேதற் கு ஓர் கட்டகமப்பு உருோக்கப்பட்டுள் ளது மட்டுமன் றி
இக்கட்டகமப்பு ககாடுக்கப்ப்பட்ட வசகேநிகல ஒப்பந்தங் களின் மற் றும் இலங் கக காப்புறுதி ஒழுங் குமுகற
ஆகணக்குழுவின் (IRCSL) ேழிகாட்டுதல் களுக்கு இணங் க நியாயமான முகறயில் நடத்தப்படும் .

உங் கள் புகார்கமள மகயாளுை் முமை

ோடிக் ககயாளர்கள் ஒருேர் தனது காப் புறுதி சம் பந் தமாக அல் லது காப் புறுதி ககாள் கககள் சம் பந் தமாக அல் லது நிறுேனத்தின்
ஏவதனும் வசகே சம் பந் தமான புகார்கள் இருப் பின் கீழ் காணும் ஏவதனும் ஓர் முகறகளில் பதிவு கசய் யலாம் .

இல் லை் / மின்னஞ் ெல் / விலாெை்

முமை
1.

தபால் அல் லது நநரில்

ஏவதனும் கிகளகளில் ோடிக்ககயாளர் வசகே LOLC LIFE ASSURANCE LIMITED

2.

கதாமலநபசி

No. 481, T.B Jaya Mawatha, Colombo 10.
0115889488

3.

மின்னஞ் ெல்

enquiry@lolclife.com

4.

வாெ்ஸாப் (Whatsapp)

0740028865

5.

இமையதளை்

https://lolclife.com/#contact

கபாறுப் பான அதிகாரியின் வநரடி கதாடர்பு.
கபயர்

திரு உதார ரங் கன

உத்திவயாகம்

முகாகமயாளர்

முகேரி

இல. 481, டி பி ஜயா மாேத்கத , ககாழும் பு 10.

கதாகலவபசி எண்

115889406

ககப் வபசி எண்

778116653

மின்னஞ் சல் முகேரி

UdaraRa@lolclife.com

கதாகலநகல்

115931881



அனுப் பப் பட்ட அகனத்து புகார்களுக்கும் எழுத்துமூலமான அல் லது மின்னஞ் சல் மூலமாக ஒப் புக்ககாள் ளப் பட்டது என
3 வேகலநாட்களிற் குள் கதரிவிக் கப் படும் .



உங் கள் புகார்ககள எமக் கு கிகடத்தபின் , ககாடுக் கப் பட்ட சரியான தகேல் களுக்வகற் ப எந் த பாரபட்சமின்றி
விசாரகண கசய் யப் படும் .



ககாடுக்கப் பட்ட
புகாரில்
கண்டுபிடிப் பிகனககளயும்
நடேடிக் ககககளயும் கதரிவிக் கப் படும் .

அதற் கு

முகறயாக

எடுக் கப் பட்ட

வமக

நநரவமரயமைகள்

ஒப் புக்ககாள் ளுதல்

3 வேகல நாட்களுக் குள்

புகாரிை் கான தீர்வு

14 வேகல நாட்களுக் குள்

தீர்வுகமள 14 நாெ்களுக் குள் வழங் க முடியாத
தருைத் தில்

10 ஆேது நாளில் ோடிக்ககயாளருக்கு தாமதம்
காரணத்கத அகழப் பு மூலம் கதரிவிக் கப் படும்

நைல் முமையீடு

தீர்மானம் அல் லது பதில் கபற் று 14 நாட்களுக் குள்

புகார்
கதாெர்பான
தங் களது
பதில்
முடிவமெயப் படுை் .

எல் லா
விெயங் களுை்
இல் லாத
பெ்ெத் தில்

தீர்மானம் அல் லது பதில் கபற் று 30 நாட்களுக் குள்

அகனத்து

மற் றும்

அதன்

நைல் முமையீடு கெய் வது எப் படி?
கிகடக்கப்கபற் ற முதல் பதிலில் திருப்தி இல் லாதவிடத்து கீழ் காணும் நபரிற் கு உங் கள் வமல் முகறயீட்டிகன
சமர்ப்பிக்கவும் .
கபயர்

திரு பிரலான் வரய் ஸ்

உத்திவயாகம்

தகலேர் - கசயற் பாட்டு பிரிவு

முகேரி

இல. 481, டி பி ஜயா மாேத்கத , ககாழும் பு 10.

கதாகலவபசி எண்

115889412

ககப் வபசி எண்

0771638974

மின்னஞ் சல் முகேரி

Prelanr@lolclife.com

கதாகலநகல்

115931881

ைாை் று வழி புகார் தீர்வு (ADR) முமைகள்
LOLC கலஃப் அஷூரன் ஸ் உங் கள் புகார் கபறப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் உங் ககள திருப்திப்படுத்தும் ேககயில்
புகாகரத் தீர்க்க முடியவில் கல என் றால் , வமலும் நீ ங் கள் அகதத் கதாடர விரும் பினால் , உங் கள் புகார் காப்புறுதி
கதாழில் குகறதீர்ப்பான் கமயத்திற் குச் கசல் லலாம் .

ஒை் புெ்ஸ்நைனுக் கான கதாெர்பு விவரங் கள் பின்வருைாறு:
• முகேரி - தி ஒம் புட்ஸ்வமன் , எண் 143 ஏ, ேஜிர வீதி, ககாழும் பு 5.
• கதாகலவபசி - +94 11 452 8671 / +94 11 250 5542
• கதாகலநகல் - +94 11 452 8670 / +94 11 259 5625
• மின் னஞ் சல் -

info@insuraceombudsman.lk

இலங் மக காப் புறுதி ஒழுங் குமுமை ஆமைக் குழு
விசாரகண நிர்ோகஸ்தர்
இலங் கக காப்புறுதி ஒழுங் குமுகற ஆகணக்குழு
11 ஆம் நிகல கிழக்கு வகாபுரம் , உலக ேர்த்தக கமயம் (WTC)
ககாழும் பு 01.
கதாகலவபசி : 011 2396184 -9/ 011 2335167

(IRCSL) விவரங் கள் பின்வருைாறு:

