AIA පාරිභ ෝගික පැමිණිලි හැසිරවීභේ ක්රියා පටිපාටිය
1. භෙෙ ක්රියා පටිපාටිභයහි අභිප්රාය
ඔබ අප සෙඟ ධනාත්ෙක සහ වෘත්ිය ෙට්ටභේ අත්දැකීෙක් ලබා ගැනීෙ සහික කිරීෙ AIA ශ්රී ලංකාහි
අපභේ අභිප්රායයි. නමුත් සෑෙ අවස්ථාවකදීෙ එය එභස් සිදු භනාවන බැව් අපි දනිමු. එබැවින්, කිසියේ
අවස්ථාවකදී යේ අපහසුතාවයක් සිදු වුවභහාත් වහාෙ එය නිවැරදි කිරීෙ තහවුරු කිරීෙ අපභේ
අවශ්යතාවයයි.
භෙෙ ක්රියා පටිපාටිභයහි අභිප්රාය පහත කරුණු සම්බන්ධභයන් ඔබභේ දැනුවත් ාවය තහවුරු කිරීෙයි.
•
•
•

පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීභේ ක්රෙභව්දය සහ එහි ක්රියා පටිපාටිය
ඔබභේ පැමිණිල්ල සේබන්ධභයන් වන විෙර්ශ්නය අපක්ෂපාතීව සහ භතාරතුරු භහෝ සාක්ි
සෙබරව විශ්්භල්ෂණය කර සිදු කරන බව
ඔබභේ භපෞද්ගලික භතාරතුරු වල රහසය ාවය සුරැකීෙට අප වගකීමෙන් කටයුතු කරන බව

2. ඔබට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කල හැක්භක් භකභස්ද?
•

පාරිභ ෝගික පැමිණිලි කළෙනාකරණ අංශ්භේ ප්රධාන නිලධිරිනිය භවත පහත ලිපිනයට ලිපියක්
භයාමු කිරීෙ ෙඟින්(හිමිකේ සේබන්ධ අරවුල්ද ඇතුලත්ය)
ගංගා කාරියවසේ
සහකාර සාොනයාධිකාරී - හිමිකේ සහ පාරිභ ෝගික පැමිණිලි කළෙනාකරණ
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ්
අංක 92
ධර්ෙපාල ොවත
භකාළඹ 07
දුරකථන අංක: +94 (0)11 231 0205
විදුත් තැපෑල: ganga.kariyawasam@aia.com

•
•
•
•
•
•

0112 310310 යන දුරකථන අංකය ඔස්භස් අපභේ පාරිභ ෝගික භස්වා ෙධයස්ථානය ඇෙතීභෙන්
ඊභේල් පණිවිඩයක් lk.info@aia.com යන විදුත් තැපැල් ලිපිනයට භයාමු කිරීභෙන්
අපභේ භවබ් අඩවිභයහි (www.aialife.com.lk) ඇි පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීභේ භපෝරෙය පිරවීභෙන්
ඔබභේ භවලත් ප්ලෑනර් වරයා භහෝ මුලය සැලසුේ විධායක ෙහතා ඇෙතීභෙන්
ලඟෙ පිහිටි AIA ඉන්ුවරන්ස් කාර්යාලයක් භවත පැමිණීභෙන්
AIA පාරිභ ෝගික ද්වාරය හරහා
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3. ඔබ විසින් අප භවත ලබා දිය යුතු භතාරතුරු
ඔබභේ පැමිණිල්ල සම්බන්ධභයන් වන විෙර්ශ්නයන් සිදු කිරීෙ සඳහා අප සතුව දැනට පවින සහ
ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන භතාරතුරු විශ්්භල්ෂණය කිරීෙට සිදු භව්. එබැවින් විෙර්ශ්න කටයුතු
ක්රෙවත්ව සහ විධිෙත්ව සිදු කිරීෙ සඳහා අප විසින් පහත භතාරතුරු ඔබභගන් විෙසනු ඇත.
•
•
•
•
•

•

ඔබභේ නෙ, සේබන්ධ කර ගත හැකි භතාරතුරු, රක්ෂණවර අංක
ඔබභේ පැමිණිල්ලට අදාල නිභයෝජිතභේ නෙ සහ නිභයෝජිත අංකය
පැමිණිල්ල පිළිබඳ පැහැදිළි සහ සංක්ිප්ත භතාරතුරු, සිදුවීෙට අදාළ දින වකවානු සහිතව
පැමිණිල්ල විසඳා ගැනීෙට භේවන විටත් ඔබ විසින් යේ පියවර භගන ඇත්නේ ඒ පිළිබඳ භතාරතුරු
ඔබභේ පැමිණිල්ල තහවුරු කිරීෙට ඔබ සතුව ඇි සාක්ි. භෙහිදී ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කලයුතු සාක්ි
පැමිණිල්භල් ස්ව ාවය ෙත භවනස් වන අතර ඒවා ලිපි හුවොරුවක පිටපත්, විදුත් තැපැල් පණිවිඩ
හුවොරු පිටපත් භහෝ පැමිණිල්ලට අදාල භවනත් ලියකියවිලි විය හැක.
අදාළ පැමිණිල්ල සිදු කිරීභෙන් ඔබ බලාභපාභරාත්තු වන ප්රිඵලය

4. අපභේ පැමිණිලි හැසිරවීභේ ක්රියා පටිපාටිය
•

පැමිණිල්ල පිළිගැනීෙ :
පැමිණිල්ල අපභවත ලැබී ඇි බව වැඩ කරන දින තුනක් තුල දුරකථනය ෙඟින් භහෝ ඊ භේල්
පණිවිඩයක් ෙඟින් භහෝ ලිපියක් ෙඟින් ඒ බව ඔබ දැනුවත් කරනු ඇත.

•

පැමිණිල්ල සොභලෝචනය:

▪

ඔබභේ පැමිණිල්ල සේබන්ධභයන් මුලික සොභලෝචනයන් සිදු කිරීභෙන් අනතුරුව විෙර්ශ්නය
සඳහා අවශ්ය අෙතර භවනත් භතාරතුරු සහ ලියකියවිලි පිළිබඳව තීරණය කරනු ඇත. ඒ අනුව
අවශ්ය වුවභහාත් විෙර්ශ්නය සිදු භකභරන කාලය තුලදී භතාරතුරු තහවුරු කර ගැනීෙට භහෝ අෙතර
භතාරතුරු ලබාගැනීෙ සඳහා අප විසින් ඔබව සේබන්ධ කරනු ඇත.

▪

ඔබභේ පැමිණිල්ල දින 14ක් තුල විසඳීෙට හැකි සෑෙ උත්සාහයක්ෙ අප විසින් ගනු ලබන අතර
වැඩිදුර විෙර්ශ්නයක් පැවැත් වීෙට සිදුවුවභහාත් පෙණක් භෙෙ කාලය දීර්ඝ භව්.

▪

ඔබභේ පැමිණිල්ල භවලත් ප්ලෑනර් වරභයකු භහෝ විධායක ෙහමෙකු භහෝ සේබන්ධභයන් නේ
පැමිණිල්ල සිදු කල දිනභේ සිට උපරිෙ ොස 3ක කාල සීොවකට යටත්ව පැමිණිල්භලහි
රහසය ාවය සුරැභකන පරිදි සියළු පාර්ශ්වයන්ට සෙනාත්ෙකව සලකා අපක්ෂපාි විෙර්ශ්නයක්
සිදු කර එහි අවසන් පිළිතුරු ඔබභවත භයාමු කරනු ලැභබ්.

▪

ඔබභේ පැමිණිල්ල සේබන්ධභයන් විෙර්ශ්නයක් සිදු භකභරන කාල සීොව තුලදී ඔබට එහි
වර්තොන තත්ත්වය දැන ගැනීෙට අයිියක් ඇි අතර ඒ සඳහා 0112 310310 යන දුරකථන අංකය
ඔස්භස් අප සෙඟ සේබන්ධ විය හැක.
Page 2 of 3

•

අපභේ ප්රිචාරය:
විෙර්ශ්න කටයුතු අවසන් කිරීභෙන් අනතුරුව එහිදී භසායාගත් කරුණු, ප්රිඵලය සහ පැමිණිල්ල
සේබන්ධභයන් අප විසින් යේ පියවර භගන ඇත්නේ ඒ පිලිබඳ විස්තර ඔබ දැනුවත් භකභරනු ඇත.

5. අපභේ ප්රිචාරයට පසු ක්රියා පටිපාටිය
පැමිණිලි ාර නිලධාරී විසින් ලබාදුන් මුලික විසඳුෙ පිළිබඳව ඔබ සෑහීෙකට පත් භනාවන්භන් නේ
අපභේ තීරණය ඔබ භවත ලැබුණු දිනභේ සිට දින 30ක් තුල ඒ පිළිබඳව පහත ලිපිනය හරහා අප
දැනුවත් කල හැක.
සුභර්ශ්් එදිරිසිංහ
අධ්යක්ෂක - භෙභහයුේ/නිශ්්ිත නිලධාරී
AIA ඉන්ුවරන්ස් ලංකා ලිමිටඩ්
අංක 92
ධර්ෙපාල ොවත
භකාළඹ 07
දුරකථන අංක: +94 (0) 112310378
විදුත් තැපෑල: suresh.edirisinghe@aia.com

තවද ඔබභේ පැමිණිල්ල පහත විකල්ප ආරවුල් නිරාකරණය කිරීභේ ආයතන භවතද භයාමු කල
හැක.
•

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ ඔේබුඩ්ස්ෙන් තුො
භනා: 143A
වජිර පාර
භකාළඹ 05ශ්රී ලංකා
දුරකථන අංක: 011 2505542 / 011 2505041
විදුත් තැපෑල: info@insuranceombudsman.lk

•

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාෙන භකාමිසන් ස ාව (IRCSL)
අධයක්ෂ විෙර්ශ්න
භලෝක භවළඳ ෙධයස්ථානය
11 වන ෙහල, නැභගනහිර කුළුන
භකාළඹ 01
දුරකථන අංක: 011 2396184-9 / 011 2335167
විදුත් තැපෑල: investigation@ircsl.gov.lk / info@ircsl.gov.lk
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