
ගුවන් ගමන් රක්ෂණාවරණය 

ගගෝලීය රක්ෂණකරුවකු වන සීමාසහිත Allianz Insurance Lanka ගවතින් පිරිනමනු ලබයි. 

ශ්රී ලාකාගස ට ය යාමය සන නතවත ටමය ගුවන් කටක ප ් ම ලදල    ගතමේගී   ගනෝ ගනෝය  
ගවන්කරවා ගතමේගී   ්නත සඳනන් කාගි ස් බතාකු කාඩ්් ම වලින් එකක් භාවිතය මගින් 
ගනොලදග  විගේශ ගමන් රක්ෂණාවරණයක් අ මවිඳීගී නතකියාව ලබා ගන්න. 

ඩෙබිට් කාඩ්පත්  

1. කාගි ස් බතාකු Platinum ගෙබි ප කාඩ්් ම  

2. කාගි ස් බතාකු World ගෙබි ප කාඩ්් ම 
 

ඩෙඩිට්ට් කාඩ්පත් 

1. කාගි ස් බතාකු Titaniumගෙඩිට් ප කාඩ්් ම 
2. කාගි ස් බතාකු Platinum ගෙඩිට් ප කාඩ්් ම 

 

ගුවන් ගමන් රක්ෂණාවරණය සඳහා ක්ෂණික මාර්ඩගෝපඩේශනය 

 

ඩමම රක්ෂණාවරණය හරහා පවුඩේ සාමාජිකයින්ද ආවරණය කර ගන්ඩන් ඩකඩසේද? 

කාගි ස් බතාකු කාඩ්් මහිලදයන්නය තම ්වුග  සාමාජිකයින් සමග කාඩ්් මහිලදයාද විගේශ ගත 
වන අවස්ථාවන්හි   ඔහුගේ /ඇයගේ ්වුග  ලඟම සාමාජිකයින් සඳනාද අදාළ යාමය සන නතවත 
ටමය ගුවන් කටක ප ් ම ලදල    ගතමේගී   ගනෝ විගේශ ගනෝය  ගවන්කරවා ගතමේගී   ඉනත සඳනන් 
කරන ලද කාගි ස් බතාකු ගෙබි ප ගනෝ ගෙඩිට් ප කාඩ්් ම මගින් දලද  ගගම ම නරනා ඔවුන්වද 
ආවරණය කර ගතමේමය නතකියාව ඇත. (්වුග  ලඟම සාමාජිකයින් සඳනා කාඩ්් මහිලදයාගේ 

ස්වාලදයා/භාර්යාව, වයස අවුරුදු 23ක් දක්වා වූ අවිවානක දරුවන් අය ම ගස.)  

  

ඩමම ප්රතිලාා  තත්ිඳිමම සඳහා රක්ෂණාවරණය ාාා ගනීමම    ිලිබාඳ දනුම්  ීමමක් ඩහෝ 

ඉේලු් කිරීමක් සිදු කා යුතුද? 

නතත. ඔබගේ කාගි ස් බතාකු ගෙඩිට් ප ගනෝ ගෙබි ප කාඩ්්ත මගින් යාමය සන නතවත ්තලදණීමය 
ගුවන් කටක ප ් ම ගනෝ විගේශය ගනෝයලයක නවාතතන් ්නසුකී ලදල   ගතමේගී  , ගමම ගයෝජනා 
ෙමය සඳනා ඔබව ස්වයා්රීයවම ලියා්ාචි ව වනු ඇත.  

මාඩේ පරිපූරක කාඩ්පත්හිමියාහ ද ඩමම ගුවන් ගමන් රක්ෂණාවරණ ප්රතිලාා  හිමිඩදද? 

ඔස. ්රිපූරක කාඩ්් මහිලදයා විට න් ඔහුගේ/ඇයගේ/ඔවුන්ගේ යාමය සන නතවත ්තලදණීමය 

අවශය ගුවන් කටක ප ් ම ගනෝ විගේශය ගනෝයලයක නවාතතන් ්නසුකී ලදල   ගතමේී ඉනත සඳන 

කල කාගි ස් බතාකු ගෙබි ප ගනෝ ගෙඩිට් ප කාඩ්් ම මගින් ලදල   ගතගනො ම අදාළ රතිලාභ හිලද කර 

ගත නතක. 

ඩමම ආවරණය සඳහා වන වයස් සීමාව කුමක්ද? 



වයස් සීමාව, අවුරුදු 70 දක්වා ගස.  

වීසා තවශයතා සඳහා මාහ  ිබිලයක් ාාා ගත හනක්ඩක් ඩකඩසේද? 

කරුණාකර කාගි ස් බතාකු ඇමතුී මධ්යසථ්ානය සමග සීබන්ධ් ම  සනය ලබා ගන්න.  

මා ිඳඩේශයක සිටින තවස්ථාවකීම ය්  සහයක් ාාා ගනීමම  තවශය වුවඩහ ත්  ස් ාන්  කර ගත 

යුත්ඩත් කාවද? 

කරුණාකර +91 1 2 44 343 955නරනා Allianz Global Assistance සීබන්ධ් කර ගන්න.  

වනඩිට් ිඳස්තර තවශයද? 

්නත දක්වා ඇති දුරකථන අාක නරනා ඇමතුී මධ්යසථ්ානය අමතන්න.  

දුරකථන: +94 11 7 640 640 

Allianz Insurance Lanka Ltd ඇමතීම සඳනා  

එහි ශ්රී ලාකා කාර්යාලය ්නත දුරකථන අාකය ඔස්ගස  සීබන්ධ් කර අගත නතක. 

දදුරකථන : +94 11 2 300 400 

 


