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��ග�ක හ�	 අන� ර�ෂණාවරණය 
(PERSONAL ACCIDENT INSURANCE POLICY)  

 
 

ෙම6 ෙ�ඛනෙ8 නම සඳහ� ර1;තයා 5<� =තව ෙයෝජනා ෙකොට පකාශයට පA කල, ෙයෝජනාව සහ පකාශය ෙම�ම ඒ 

සමඟ ඉ�'පA කරන ලද අෙනEA පකාශ ව�, ර1;තයා ෙමම &5Fම මත පදන�ව, ස්ථාGත HIෙ� අෙJ1ෂාෙව� LOLC 

ෙජනර� ඉ�	වර�ස් �ට� (�� පF සමාගම ෙලස හP�වQ ලබන) ��මT ද1වා ඇV ෙකො�ෙW< මත ර1ෂාවරණය1 

සඳහා අය-� කර ඇV අතර, ඒ සඳහා උපෙ�ඛනෙ8 සඳහ� වා'කය1 ෙගවා ෙහෝ ෙගZමට එකඟZ Vෙ3.                                                             

 

ර1ෂණ කාල\මාෙ( ඕනෑම අවස්ථාවක උපෙ�ඛනෙ8 නම සඳහ� ර1;තයා (ර1;තය�)  ෙමම ර1ෂණයට අදාළව එ6 

ද1වා ඇV වෘAVෙ8 `රත වන 5ට පචbඩ, හ�<, බා6ර සහ දෘශcමාන ෙලස ශාI'ක වශෙය� Tවාල ලැd 5ට ඔJ$ෙ( 

වග�V, ෙකො�ෙW<, 5f5ධාන බැහැර HI� සහ ෙම6 Gටස� කරන ලද ඕනෑම <6ගැ�Zමකට යටAව, ර1;තයා ෙහෝ 

ඔgෙh/ඇයෙh $Wගක jVමය `ෙයෝkත ෙවත උපෙ�ඛනෙ8 ව�� ෙගZෙ� වlෙ( ද1වා ඇV පVශතය�ට අQmලව එ6 

සඳහ� nදල/ nද� අදාළ අවස්ථාවට අQව ෙගZමට සමාගම ෙමමo� එකඟ ෙවp. 

 

ෙමම ඔJ$ව ර1;තයා q ලංකා පජාත�තවාs සමාජවාs ජනරජෙ8 ස්tර $රවැ<ෙයE වන5ට පමණ1 වලංl වන නn- 

ෙලෝකෙ8 ඕනෑම පෙWශයක 5ෙWශ සංචාරයක `රත වන 5ට  බලපවAවන ප'� �lHIම සඳහා අය-� කල හැක. 

 

  

 

( ෙමම ඔJ$ව ඔබ සහ LOLC ෙජනර� ඉ�	වර�ස් සමාගම අතර &5Fෙ� සා1;යH. කuණාකර ඔJ$ව සහ 

උපෙ�ඛනය ෙහොv� Hයවා ඔබට අවශc wකවරණය සහ ආවරණය එමo� සැලෙසේදැp සහVක කර ග�න.                                

පැහැ� කර ගැjම1 අවශc z 5ට 5මස�න). 
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%&වචන (DIFINITIONS) 

	�)ය� - යQ ෙවනA ෙහේTව1 `සා ෙහෝ ෙවනය� පVපලය1  `සා ෙනොව gෙද1ම පචbඩ, හ�<, බා6ර සහ දෘශcමාන 
ෙලස ශාI'ක වශෙය� Tවාල ලැ{මH. 

ර�+තයා - යQ ර1;ත $Wගලයා ෙලස උපෙ�ඛනෙ8 නම සඳහ� අයෙ(. 

ප.ලාභය -  යQ <Wfය ඇVZ ඉ� අනTuව එළෙඹන මාස ෙදොළහ Tලs ර1ෂකයා 5<� ර1;ත $Wගලයා ෙවත ෙගවQ 
ලබන n| sමනාව, ෙහෝ <Wfය ඇVවන අවස්ථාෙ( සහVක කල nක වැ}ෙJ ෙහෝ ෙ(තනෙ8 වා ;ක අQපාතය,යන ෙදH� 
5ශාල අගයp. 

ස.පතා ප.ලාභය - යQ, ඉහත sමනාව පනස් ෙදH� ෙබsෙම� ලැෙබන අගය ෙ(. 

බැහැර 567 (EXCEPTIONS) 

පහත සඳහ� අවස්ථා එක1 ෙහෝ ~පය1 n|ම`�ම ෙහෝ පා ශ්Zය ෙලස ඍ�ව ෙහෝ වකාකාරව බලපෑෙම� <-වන 
Tවාලය1, ෙහෝ මරණය1 ෙමම ඔJ$ව යටෙA ආවරණය ෙනොෙකෙ .   
 
a) 6�ක� අය-ම ඉ�'පAHIමට අදාළ කාලයට ෙපර <-z Tවාලය1, ෙරෝගය1, ශාI'ක - වලතාව1 ෙහෝ එවැ` 
 ෙපර පැවV ෙසෞඛc තAවය1 �lකා�නව පැව�ෙම� ෙහෝ වැ���� Zෙම� ඇVවන තAවය�  
b) ර1;තයා (ර1;තය�) යTuපැ� පැදZෙ�s (G}පස යාම ඇT|ව), දඩය�H'ම, කP නැ�ම, ධාවන තරඟ (පාද 
 පමණ1 උපෙයෝ� කරග�නා අවස්ථා හැර), `තc කbඩායමක සාමාkකයE ෙලස පාප�- �ඩාව ෙහෝ ෙපොෙලෝ, 
 6ම �ඩා, �ෙඩෝ, කරාෙA ෙහෝ ස�නWධ ෙනොz පහාරක සට�, පැර	� පැjම, 5-ෙය� �යාAමක ව�වැඩ 
 ය�ත භා5තය ආ�ෙ8 `රතව <�න 5ට. 
c) ර1;තයා (ර1;තය�) lව`� ගම� HIෙ�s (ම�� පවාහනයට `ෂ්පා�ත, බලෙය� �යාAමක `<ෙලස 
 යාප�ං� lව� යානයක ෙවළඳ ෙහෝ තා1ෂ�ක ෙමෙහ�මකට ස�බ�ධ ෙනොමැV සහ එ6 කා ය මbඩල 
 සාමාkකයE ෙනොව ම&යE ෙලස ගම� ග�නා අවස්ථාවකs හැර ) 
d) ර1;තයා (ර1;තය�) උමTZම ෙහෝ මAපැ� ෙහෝ මAදවc පානය ෙකොට ෙහෝ �5 නසාගැjම ෙහෝ <තාමතා 
 <-කරග�නා හා`, ග භj Z <�ම, ෙහෝ <5� ෙකෝලාහල ෙහෝ ඕනෑම ආකාරයක කලහයකට ස�බ�ධZම. 
e) �Wධ, ආකමණ, 5ෙWශ සTu �යාමා ග, එ�'වා�ක� (�Wධය1 පකාශයට පA කර ෙහෝ ෙනොමැVව), <5� �Wධ, 
 කැර, 5Jලව, අ�ෙදෝහය, හnදා ෙහෝ ෙවනA බලය පැහැරගැjම1.   
f) කළහ, ව ජන සහ තස්තවාs �යා 
g) i)  නcෂ්�ක අපදවc ෙහෝ ඕනෑම නcෂ්�ක ඉ�ධනය1, ෙහෝ එම ඉ�ධන දහනෙය� හටග�නා 5Hරණ -ෂණය1 
 ම&� ඇV z අයjකරණ 5Hරණ 
 ii) ඕනෑම නcෂ්�ක මධcස්ථානයක, පV�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවනA නcෂ්�ක එකලස් HIමක ෙහෝ උපාංගයක 
 5Hරණ�� 5ෂ ස6ත, GG'ය හැH ෙහෝ ෙවනA උපදව�� ෙහෝ -ෂණකාරක දවc 

h) �Wධ ෙහෝ නා5ක ෙහෝ lව� හnදාවක ෙහෝ ෙපො<ෙ8 ෙහෝ සමාන ෙසේවාවක �යා�5ත ෙසේවෙ8 `රතව <�යs. 
i) ෙමම පVලාභය වයස අ�u- 60 ඉ1මzව� ආවරණය ෙනොකරp. 

ෙකො;ෙ�	 (CONDITIONS) 

1. ෙමම ඔJ$ව සහ උපෙ�ඛනය එ1 &5Fම1 ෙලස එකට Hය5ය �T අතර ඔJ$ෙ( ෙහෝ  උපෙ�ඛනෙ8 ඕනෑම 

ෙකොටසකට අයA 5ෙශේ;ත ෙAu� ස6ත වචන සහ පකාශය�, කවර ස්ථානයක ෙහෝ නැවත නැවතA සඳහ� HIෙ�s 

$ ෙවෝ1ත අ ථයම දරp. 

 

2. ර1;තයා <ය වcාපාරෙ8, වෘAVෙ8, තනTෙ , රාජකා' වල ෙහෝ ප'�ලනෙ8 H<ය� ෙවනස1 G�බඳව දැනගA 

වහා සමාගම ෙවත දැQ� �ය �T අතර, සමාගම 5<� ඉ�ලා <�න ප'� අමතර වා'කය1 ෙ( න�, ෙග5ය �Tය.  

එෙම�ම ඔJ$ෙ( සෑම අ|AHIමකට ෙපරම ර1;තයා තමාට ඇVZ Vෙබන ෙහෝ  බලපා ඇV ඕනෑම Tවාලය1, 

ෙරෝගය1, කාpක ෙහෝ මාන<ක 5කලතාව1 ෙහෝ  අබාfත බව1 ෙ( න�, ඒ බව සමාගම ෙවත =තව දැQ� �ය 

�Tp. 

3. ඕනෑම <-Zම1 ඇV� වහාම ර1;තයා 5<� ඒ බව සමාගම ෙවත =තව දැQ� �ය �T අතර, ඕනෑම අවස්ථාවකs එය 

A මාස 3 1 ඇTළත <-කල �Tය.    

 

4. සමාගම 5<� ඉ�ලා <�න <ය¥ම සහVක, ෙතොරTu සහ සා1; ර1;තයා ෙහෝ ෙ� යටෙA 6�ක� අය-� 

කර�නාෙh 5යද�� <-කල �T අතර ඒවා සමාගම ඉ�ලා <�න ආකාරෙය� සහ ස්වභාවෙය� සකස් කල �Tය.     
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5. ර1;තයා 5<� සමාගම ෙවQෙව� 5�� 5ට ඉ�ලා <�න ෛවදc පI1ෂණ <ය 5යද�� <-කර ඉ�'පA කල �Tය. 

 

6. ර1;තයාෙh මරණයකs සමාගමට <ය 5යදෙම� පශ්චාA මරණපI1ෂණ කට�T <-කල හැHෙ(. 

 

7. ෙමම ඔJ$ව යටෙA ව��ය1 ෙග5ය �T ෙහෝ ෙගZමට <-5ය හැH ඕනෑම  <Wfයකs ර1;තයා යාප�ං� ෛවදc 

වෘAVකයEෙh ෙසේවය ලබාගත �T අතර ඔg / ඇය 5<� අවශcයැp ` ෙWශ කරන පVකාර ලබාගත �Tp. 

 

8. ෙමම ඔJ$වට අදාලව 5ශ්වාසය, ෙචෝදනා ෙහෝ අ�සT HIෙ� දැ�Zමකs සමාගමට H<P වග~ම1 ෙනොපැවෙරන 

අතර, H<P බලපෑම1 <- ෙනො5ය �Tය. එවැ` දැ�Zම1 ලබන ර1;තයා ෙහෝ ඔgෙh / ඇයෙh jVමය 

`ෙයෝkතය� ඒ ස�බ�ධෙය� සමාගම n|ම`�ම `දහස් කල �Tය. 

 

9. ෙමම ඔJ$ව ර1;තයා සහ සමාගම අතර ඇVවන අවෙබෝධාAමක එකඟතාව1 මත වස'� වසර s ඝ කල හැH නn-, 
ර1ෂණ කාල\මාව අවසානෙ8 එන� ර1;තයා 60 වන 5යට එළෙඹන 5ට එය නැවත ඇග¬මට ල1 5ය �Tෙ(. 
  

10. ර1;තයා =තව කරන ඉ��ම1 මත ෙමම ර1ෂණය ඕනෑම අවස්ථාවක අවලංl කල හැH අතර එවැ` අවස්ථාවක 

වcවහාරය1 ෙලස සමාගම 5<� ඔJ$ව බලපැවැAz කාලය සඳහා ෙක� කා�න අQපාතය1 රදවාග`. ර1;තයා 

ෙවත �න 10 ක =ත දැQ� sම1 <-HIෙම� ඕනෑම ෙමොෙහොතක ර1ෂණය අවලංl HIෙ� 5ක�පය සමාගම සTෙ(. 

එ6s අදාළ දැQ�sම ර1;තයාෙh අවස� වරට දැන<� Gනය ෙවත යාප�ං� තැපෑෙල� යවQ ලැෙ3. එවැ` 

අවස්ථාවකs වා'ක nද� ව� සාධාරණ අQපාතය1 සමාගමට 6�වන ප'� වා'කය සංෙශෝධනය කල හැH ෙ(. 

 

11. ෙමම ඔJ$වට අදාළ වා'කය ර1;තයා 5<� සකස්කරන ලද ඇස්තෙ��T මත ගණනය කර ඇAන�, ර1;තයා ඊට  
අදාළ `වැර� දAත සටහ� පවAවා ගත �T අතර, සමාගමට එම වා තා ඕනෑම අවස්ථාවක ප'1ෂා HIමට ඉඩ �ය 
�Tය. එෙම�ම සෑම ර1ෂණ කාල\මාව1ම අවස� Zමට මාසයකට ෙපර කාලය Tල සමාගමට අවශc 5ය හැH එම 
ෙතොරTu සහ දAත සටහ� වා තා ඉ�'පA කල �T ෙ(. එවැ` ය� කාල\මාව1 සඳහා ර1ෂණ වා'කය ඒ අQව 
සැකෙසන අතර, එ6s ඇVවන ෙවනස ර1;තයා 5<� සමාගමට ෙහෝ සමාගම 5<� ර1;තයා ෙවත ෙගZමට <-වQ 
ඇත.  

 

12. ඕනෑම අ6�Zමක ෙහෝ හා`යක පමාණය ස�බ�ධෙය� 5ෂමතාව1 පැනනැQ 5ට, අෙනEA <ය| ගැට|ව� 
ප'බා6රව, එම 5ෂමතාව ෙ3u�කuෙවEෙh �රණය සඳහා ෙයොnකළ �Tය. ෙ3u�කu 5ෂමතාවට පA ෙදපා ශ්වය 
5<� =තව පA කර ගත �T අතර, එ1 ෙ3u�කuෙවE සඳහා එකඟAවය පල ෙනොව�ෙ�න�, එම අවශcතාව 
මTZ අ`A පා ශ්වය 5<� =තව ද�වා A මාස ෙදක1 ඇTළත අප1ෂපාV $Wගලය� ෙදෙදෙනE ෙ3u�කuව� 
ෙලස පAකර ගත �Tය. ෙමෙසේ ෙ3u�කuව� ෙදෙදෙනE අවශc බව ද�වා ෙයොnකළ =ත ඉ��ම එ1 පා ශ්වය1 
5<� පV1ෙෂේප කල 5ට ෙහෝ A මාස ෙදක1 ඇTළත <ය ෙ3u�කu න� HIමට අෙපොෙහොසA �වෙහොA අ`A 
පා ශ්වයට එ1 ෙ3u�කuෙවE ෙවත 5`ශ්චය ෙයොnHIෙ� `දහස Vෙ3. ෙ3u�කuව� අතර 5ෂමතාවකs, අදාළ 
ෙවනස ෙදපා ශ්වය 5<� =තව පA කරගQ ලබන 5`ශ්චයකuෙවE ෙවත ෙයොnකළ �T ෙ(. 5`ශ්චයකuට  
ෙ3u�කuව� සමඟ ෙ3u�කරණ wස්Z� පවAවා ෙගන යා හැH අතර, ඕනෑම පා ශ්වයක මරණයකs ෙ3u�කu, 
ෙ3u�කuව� ෙහෝ 5`ශ්චයකuෙh අfකා'යට ෙහෝ බලතලවලට බලපැම1 <- ෙනොෙ(. ෙ3u�කuෙවEෙh ෙහෝ 
5`ශ්චයකuවEෙh මරණෙ8s එෙලස �ය&ය තැනAතා පAකල පා ශ්වයට ඒ ෙවQෙව� ෙවනA ෙ3u�කuෙවE 
ෙහෝ 5`ශ්චයකuවE පA කල හැක. ෙයොnHIෙ� 5යද� සහ G'නැ®ම ෙ3u�කu, ෙ3u�කuව� ෙහෝ 
5`ශ්චයකuෙh අ�මතය ප'� �රණය ෙකෙ . ෙම6s 5ෙශේෂෙය� එකඟ Z පකාශයට පAකර ඇV ප'� එවැ` 
ෙ3u�කuෙවE ෙ3u�කuව� ෙහෝ 5`ශ්චයකuෙවE ��- කරන ලද අ6�Zෙ� ෙහෝ හා`ෙ8 පමාණයට එෙර6ව 
ෙමම ඔJ$ව යටෙA ඕනෑම jVමය �යාමා ගයකට එළ¯ෙ� අpVය, අදාළ මතෙ°දයට ල1z nදල පළnව 
ලබාගAෙA.න�,ෙකො�ෙW<.ස6ත.$ වාද ශය1.වQ.ඇත. 
 

13. ෙමම ඔJ$ෙ( වග�V, ෙකො�ෙW< සහ Gටස� මo� ර1;තයා 5<� <-කල �T සහ G�පැ�ය �T බවට සඳහ� දෑ 
ස$රා�ම සහ G�පැsම ෙමම ඔJ$ව යටෙA ඕනෑම jVමය වග~ම1 සඳහා සමාගම 5<� ඕනෑම ෙගZම1 
<-HIමට ෙකො�ෙW< ස6ත $ වාද ශයH. 
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 ප.ඵලය ව;�ය 

A 
 
මරණය 

 
A. ෙ�ඛනෙ8 සටහ� කර ඇV ව��ය 

B ෙමම ඔJ$ෙ( 5 වැ` G}ෙ( ද1වා ඇV `තc 
අ6�Zම1 ෙහෝ අක මනcතාව1 

B. ෙ�ඛනෙ8 සඳහ� කර ඇV පVශතයට සමාන     
ව�� nදල1. ෙග5ය �T පVශතය� ෙමම 
ඔJ$ෙ( 5 වැ` G}ෙ( ද1වා ඇත. 

C 
සාමානc wHයාෙ( ෙහෝ වෘAVෙ8 `රත 5ෙ�s 
² ණ අක මනcතාවට පAZම 

C. 
 
D. } 

ෙ�ඛනෙ8 
ද1වා ඇV 
ප'� සVපතා 
අQපාතය1 

} 
පථම පVඵලය 
ඇVZ සV 104 
ෙනොp1මවන 
කාල\මාව1 
සඳහා 

D සාමානc wHයාෙ( ෙහෝ වෘAVෙ8 `රත 5ෙ�s 
අ ධ අක මනcතාවට පAZම 

 

=මාව; (LIMITS) 

 
 

1.  C සහ D යන පVඵලය� ෙදෙක6sම ව��ය1 ෙග5ය හැH ව�ෙ�, n| nදල සඳහාම එකඟAවය1 ඇVz 5ට සහ 

ර1ෂණ කාල 5රාමය�6s සV (4) හතරකට ෙනොඅ� කාලයකs ර1;තයා 5<� <-කරන ඉ��මකට අQව වන අතර, 

සමාගම ෙවත <Wfය G�බඳ =ත දැQ�sම1 ලැ{ සV 8 කට පFව එය ආර�භ ෙ(.  

 

2. B 1 පVඵලය සඳහා ව��ය1 ෙගZම එවැ` <Wfය1 <-Z වසරකට ෙනොඅ� කාලයH� අනTuව <-ෙකෙ .  

 

3. ව��ය1 ෙග5ය ෙනොහැH ව�ෙ�,  

 

a) A ෙහෝ B 3 (a) <ට B 3 (1) ද1වා එ1  පVඵලයකට වඩා ඇTලA වන 5ට සහ B 1,  B 4,  B 5  ෙහෝ B 6, 

පVඵලය� එක1 ෙහෝ <ය�ල එකම <Wfය1 `සා ඇVz 5ට  

 

b) ර1;තයාෙh මරණෙ8s ෙහෝ B පVඵලය යටෙA ව�� ෙග5ය �T වන 5ට, ඕනෑම කාල\මාව1 සඳහා C 

ෙහෝ D යන පVඵලය� 

 

c) එකම අක මනcතා කාල\මාව1 සඳහා C ෙහෝ D යන පVඵලය� 

 

d) <Wfෙය� සV 104 කාල\මාව ඉ1මවන C ෙහෝ D ෙහෝ C සහ D යන ඒකාබWධ පVඵලය�  

 

e)    එම 5ෙශේෂෙය� සඳහ� පVඵල වලට වඩා වැ� ව��ය1 ෙග5ය �T ඊට  ඇTලA ඕනෑම 5ෙශේ;ත පVඵලය1 

 

4. ෙ�ඛනෙ8 සඳහ� කර ඇV <ය| ර1;තය� එ1 lව� යානයක, ෙගොඩµ� පවාහන රථයක ෙහෝ යාතාවක ගම� 

ග�නා 5ට සමාගෙ� උප'ම සමස්ථ වග~ම ෙ�ඛනෙ8 ද1වා ඇV ස�$ ණ \මාව ෙනොඉ1ම5ය �T අතර, එවැ` 

ර1;තයEට ෙග5ය �T n| ව��ය යන ෙදෙක� අ� අගය ෙ(.  
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ප.ඵලය B 

B පVඵලය ර1;ත න�, B පVඵලයට අදාළ පහත ද1වා ඇV ව�� පVශතය අQව F-F ව��ය1 ෙගවන අතර, 
එය සමස්තය1 ෙලස 100 % ෙනොඉ1වp.    

පVඵලය                                          ව�� පVශතය 

1. ඕනෑම wHයාවක ෙහෝ  වෘAVයක `රතව <�යs 
ඇVවන $ ණ සහ `තc අක මනcතාව   

 
2  එ1 ඇසක ෙහෝ ඇස් ෙදෙ1ම ස�$ ණ ෙපjම 

$ ණ සහ `තc ෙලස අ6�Zම   
 
3.  ෙභෞVකව ෙව� HIම ෙහෝ $ ණ සහ `තc ෙලස 

අ6�Zම `සා ස�$ ණෙය� අ6�Zම ; 
        a. ගාතාව1 අ6�Zම ෙහෝ ගාතා ෙදක1 අ6�Zම 
        b. එක අත1 ෙහෝ අA ෙදකම අ6�Zම  
        c. අත වැල�ටට ඉහ� අ6�Zම  
        d. අත වැල�ට ළo� ෙහෝ පහ� අ6�Zම 
        e. පාදය දණ6සට ඉහ� අ6�Zම 
        f. පාදය දණ6සට ළo� ෙහෝ පහ� අ6�Zම 
 
  4.   $ ණ සහ `තc ෙලස අ6�Zම ; 
        a. ආෙලෝක සංෙ(sතාව හැර එ1 ඇසක ෙපjම  
        b. එ1 ඇසක කාචය  
 
  5. ෙභෞVකව ෙව� HIම ෙහෝ $ ණ සහ `තc ෙලස 

අ6�Zම `සා ස�$ ණෙය� අ6�Zම; 
a. එ1 අතක මහපටo�ල සහ ඇo හතර1   

         b. එක අතක ඇo හතර1 
         c. මහපටo�ල (පාකා ෙදකම) 
         d. මහපටo�ල (එ1 පාකාව1) 
       e. දබwo�ල (පාකා Tනම)  
       f.  දබwo�ල (පාකා ෙදක1 ) 
       g. දබwo�ල (එ1 පාකාව1)  
         h. මැදo�ල (පාකා Tනම) 
         i. මැදo�ල (පාකා ෙදක1) 
         j. මැදo�ල (එ1 පාකාව1) 
         k.ෙවදo�ල (පාකා Tනම) 
         l. ෙවදo�ල (පාකා ෙදක1) 
        m.ෙවදo�ල (එ1 පාකාව1)  
         n. Fලැo�ල (පාකා Tනම) 
         o. Fලැo�ල (පාකා ෙදක1) 
         p. Fලැo�ල (එ1 පාකාව1)  
         q. පාදෙ8 ඇo <ය�ල 
         r. පාදෙ8 මහපටo�ල (පාකා ෙදකම)   
        s. පාදෙ8 මහපටo�ල (එ1 පාකාව1) 
        t. පාදෙ8 ෙවනA ඕනෑම ඇo�ල1 නැV z 5ට 
 
  6. $ ණ සහ `තc ෙලස අ6�Zම 
   
       a. ක� ෙදෙක6ම ඇ\ම 
       b. එ1 කනක ඇ\ම 
       c. කථනය         

 

 
100% 

} 50% 

 
 
 

50 % 

40 % 

25 % 

10 % 

15 % 

08 % 

04 % 

10 % 

04 % 

02 % 

08 % 

04 % 

02 % 

06 % 

03 % 

02 % 

17 % 

05 % 

02 % 

03 % 

 
 

75 % 

15 % 

50 % 
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Aටස;, වග;. සහ ප.ඥා භාර වගE7 
(Endorsements Clauses & Warranties) 

 

පහත දැ1ෙවන Gටස�, වග�V සහ පVඥා භාර වග~� ඔJ$ ෙ�ඛනෙ8 5ෙශේෂෙය� සඳහ� කර ඇV 5ට පමණ1 ෙමම 
ඔJ$වට අදාල වන අතර, එෙසේ ෙනොමැV න�, ෙමම ඔJ$ෙ( සාමානc වග�V බැහැර HI� සහ Gටස� වලට යටAෙ(.  

 

Aටස; (Endorsements) 

කළහ සහ ව&ජන Aටසන  (Riot And Strike Endorsement)  

(ඇn�ෙ� දැ1ෙවන ප'� ) 

 

තස්තවාY Aටසන (Terrorism Endorsement) 

(ඇn�ෙ� දැ1ෙවන ප'� ) 

 

ය�පැ� අ;ත&ගත 56ම (Moter Cycle Endorsement) 

ෙම6s එකඟ Z පකාශ කර <�න ප'� ෙමම ඔJ$ව යටෙA 6�වන පVලාභ ර1;තයා (ර1;තය�) යTuපැ� ධාවනෙ8s ෙහෝ 

එ6 G}පස ගම� HIෙ�s ආරÄත 6ස්වැF� පැළඳ <�න 5ට <-වන අනTරH� �යයාම ෙහෝ අබාfත තAවයට පAZම 

ආවරණය HIම සඳහා �l කරQ ලැෙ3. ෙමම �lව ර1;තයා (ර1;තය�)  ධාවන තරඟ, පද ශන ෙහෝ `ද ශන ෙපරgu සහ 

/ ෙහෝ ෙ(ග පI1ෂා සඳහා යTuපැ� ධාවනෙ8s <-වන මරණ ෙහෝ අබාfත තAවයට පAZම සඳහා අදාළ ෙනොෙ(. ෙමම �lව 

ෙහේTෙව� ෙමම ඔJ$ෙ( බැහැර HI� (b) යටෙA දැ1ෙවන “යTuපැ�” යන වදන ඉවA ෙ(.  

අ`EA අවස්ථාවකs ෙමම ඔJ$ෙ( සාමානc වග�V බැහැර HI� සහ Gටස� වලට යටAෙ(.  

        

වග;. (Clauses) 

ෙතොර� තා�ෂණ පැහැ�� 56ෙ7 වග;.ය                                                   
(Information Technology Clarification Clause) 

 

ෙමම ර1ෂණය මo� ආවරණය ෙනොෙකෙර�ෙ�, 

 දAත ෙහෝ ප'ගණක මෘ-කාංගවලට <-වන අ6�Zම1 ෙහෝ හා`ය1, 5ෙශේෂෙය� දAතවල �රණාAමක ෙවනස්ක� 

මෘ-කාංග ෙහෝ ප'ගණක වැඩසටහ� මැHයාෙම� nක වÇහය ෙවනස් Zෙම� ෙහෝ 5කෘV Zෙම� සහ එවැ` අ6�Zම1 

ෙහෝ හා`ය1 ෙහේTෙව� <-වන ඕනෑම වcාපාර අඩපනZම1 ෙමම ර1ෂණය මo� ආවරණය ෙනොෙකෙ . එෙසේ �වද 

ර1;ත ෙWපළවලට <-වන ඍ� ෙභෞVක හා`ය1 ෙහේTෙව� දAත ෙහෝ මෘ-කාංගවලට <-වන අ6�Zම1 ෙහෝ හා`ය1 

ෙමමo� ආවරණය ෙකෙ . මෘ-කාංග ෙහෝ ප'ගණක වැඩසටහ� භා5තෙ8 පරාසය ෙහෝ දAත පෙ(ශය, Fලභ බව  ෙහෝ  

�යාකාIAවය අඩපන Zෙම� <-වන අ6�Zම1 ෙහෝ හා`ය1 `සා ඇVවන ඕනෑම වcාපාර µඳවැ�ම1 ෙහෝ පා�ව1 

ෙමමo� ආවරණය ෙනොෙ(. 
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ඉෙල�ෙටො%ක �න හaනාගැbෙ7  වග;.ය (Electronic Data Recognition Clause) 

ෙWපළ ර1ෂණය කර VÈනද, ෙනොVÈණද ප'ගණක උපකරණ සහයක උපකරණ ෙහෝ ප'ගණක මාධcෙ8 ෙවනA 

හා`ය1 ෙමමo� ආවරණය ෙනොකරp. ඕනෑම ප'ගණකයක ෙහෝ ෙවනA උපකරණයක ෙහෝ පWධVයක �යාකාIAවය, 

දAත ගබඩාHIම ෙහෝ කැඳZම ඕනෑම අවස්ථාවක අඩාලZම ෙහේTෙකොටෙගන ඍ�ව ෙහෝ වකාකාරව පැනනoන අVෙ ක 

වැය ෙම6s අදහස් ෙකෙ .  

 (a)  ඕනෑම �නය1 සැබෑ A�නය ෙලස `වැර�ව හPනාගැjම. 

(b)   සැබෑ A�නය ෙවQවට ෙවනA ඕනෑම �නය1 යටෙA වන දAත ෙහෝ 5ධානය� `වැර�ව හPනාෙගන ගහණය 

HIම, තැ�පA HIම ෙහෝ කැඳZම, ෙAIම, අ ථදැ1Zම සහ සැක\ම ෙම�ම, 

(c  ) ප'ගණක මෘ-කාංගයක වැඩසටහ� ගතකල 5ධානය1 ෙහේTෙව� එ�න ෙහෝ ඉ� පF �නක දAත අ6�Zම ෙහෝ 

ගහණය HIෙ� ෙනොහැHයාව `සා `වැර�ව සැක<ය ෙනොහැH දAත `වැර�ව හPනාෙගන ගහණය HIම, 

ගබඩාHIම සහ ය කැඳZෙ� හැHයාව ෙම6s අෙJ1ෂා ෙකෙ .  

 

c5රණde ආපාවන, රසාය%ක, ෛජව, ෛජව-රසාය%ක සහ cදij k7බක ආlධ 
බැහැර 56ෙ7 වග;.ය                                                                   

(Institute Radioactive Contamination Chemical Biological, Biochemical & 

Electromagnetic Weapons Exclusion Clause) 

 

ෙමම වග�Vය පnඛ වග�Vය1 වන අතර ෙමම ර1ෂණෙ8 ද1වා ඇV ෙ� හා ෙනොගැලෙපන යම1 ඇAන� එය ෙනොසලකා 

හැෙ . 

H<P අවස්ථාවක පහත සඳහ� කu� ව� හටග�නා, ඒ `සා <- z ෙහෝ ඊට දායක z අ6�Zම1, හා`ය1, වග~ම1 ෙහෝ 

5යදම1 ෙමම ර1ෂණය මo� ආවරණය ෙනොෙ(. 

1.1. නcෂ්�ක අපදවc ෙහෝ ඕනෑම නcාෂ්�ක ඉ�ධන දහනය HIමH� ඇVවන 5Hරණ ආපාවනය1 ෙහෝ එම&� 

ඇV z අයjකරණ 5Hරණ 

1.2. ඕනෑම නcෂ්�ක G6}Zමක, පV�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවනA නcෂ්�ක එකලස්HIමක ෙහෝ උපාංගයක 

5Hරණ�� 5ෂ ස6ත, GG'ය හැH ෙහෝ ෙවනA උපදව�� ෙහෝ ආපාවන�� ගVල1ෂණ 

1.3. පරමා�ක ෙහෝ නcෂ්�ක 5ඛbඩනය සහ/ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන පV�යා ෙහෝ 5Hරණ�� බලය1 

ෙහෝ පදා ථ භා5ත කරන ආ�ධය1 ෙහෝ උපකරණය1 

1.4. ඕනෑම 5Hරණ�� පදා ථයක 5Hරණ��, 5ෂස6ත, GG'ය හැH ෙහෝ ෙවනA උපදව�� ෙහෝ ආපාවන�� 

ගVල1ෂණ. ෙමම උපවග�Vෙය� වන බැහැර HIම වා�ජ, කෘ;කා �ක, ෛවදcමය, 5දcාAමක ෙහෝ 

එවැ` සාමකා® කා යය1 සඳහා නcෂ්�ක ඉ�ධන හැර 5Hරණ�� සමස්ථා`ක සකස් HIම, wෙගන යාම හා 

ගබඩා HIමට අදාළ ෙනොෙ(. 

1.5. ඕනෑම රසාය`ක, ෛජව, ෛජව-රසාය`ක ෙහෝ 5දÇA Ë�බක ආ�ධ 
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සnබ& ආකමණ බැහැර 56ෙ7 වග;.ය(Institute Cyber Attack Exclusion Clause) 

1.1. පහත සඳහ� 1.2 වග�Vයට පමණ1 යටAව, ය� ප'ගණකය1, ප'ගණක පWධVය1, ප'ගණක මෘ-කාංගය1, 

Wෙ(ශසහගතව සකසන ලද ප'ගණක ෙ1තය1, ප'ගණක වpරසය1 ෙහෝ �යාවය1 ෙහෝ ෙවනA 

ඉෙල1ෙටො`ක පWධVය1 හා`කාරන කමෙ(දය1 ෙලස භා5තෙය� හටග�නා, ඊට දායක z ෙහෝ ඒ ෙහේTෙව� 

<- z H<P අ6�Zම1, හා`ය1, බැරකම1 ෙහෝ 5යදම1 ෙමම ර1ෂණාවරණෙය� ආවරණය ෙනොෙ(. 

1.2. �Wධ, <5� �Wධ, 5Jලව, කැර, අ�ෙදෝහ ෙහෝ මහජන කැළ¯� ෙහෝ ෙවනA රාජc 5ෙරෝÍ �යාකාරක�, 

තස්තවාදය ෙහෝ ෙWශපාල`ක අ�පායH� �යාAමක වන $WගලයEෙh �යා ආවරණය කරQ ලබන 

ර1ෂණාවරණයක ෙමම වග�Vය ඇTලA ෙකොට ඇV 5ට 1.1 වග�Vෙය� කරQ ලබන බැහැර HIමට (එෙසේ 

නැVන� අදාළ වන) ප'ගණකය1, ප'ගණක පWධVය1 ෙහෝ ෙවනA ඉෙල1ෙටො`ක පWධVයක ප'ගණක 

මෘ-කාංග වැඩසටහන1 ය� ආ�ධයක ෙහෝ �සpලයක �යA HIම සහ/ෙහෝ පාලනය සහ/ෙහෝ ෙව� තැ{ෙ� 

යා�තණය සඳහා භා5ත HIමකs අදාළ ෙනොෙ(. 

ඒ හැuQෙකොට ෙමම ඔJ$ෙ( සාමානc වග�V, බැහැර HI� සහ ෙකො�ෙW< අදාළ ෙ(.  

 

වාpකය ෙගqෙ7 සහ.කය (Premium Payment Warranty) 

1. ෙමම ඔJ$ෙ( 2 වන සහ 3 වන වග�Vවලට අQව එකඟZ පකාශයට පA කර ඇV ප'� ර1ෂණයට අදාළ ස�$ ණ 

වා'ක nද� උපෙ�ඛනෙ8 සඳහ� `ය�ත �නට ෙපර ර1ෂකයා (සමාගම) ෙවත ෙග5ය �Tය. ෙමම ඔJ$ෙ( s ඝ 

HIෙ� සහVකෙ8 සහ තහ�u HIෙ� ආවරණ Gෙ8 සඳහ� (ර1ෂණාවරණෙ8 ආර�භෙ8 පට� �න 601 ඇTළත ) 

එම �නට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙමම ෙගZ� <-කල �Tෙ(. එම වා'ක nදල `ය�ත �නට ෙනොලැÈනෙහොA ර1ෂණය 

ආර�භකර �න 601 ගතZමට ෙපර ර1;තයා 5<� වා'ක nද� <ය�ල ෙගZම අවශcතාවයH.ර1ෂණාවරණෙ8 

ආර�භය,s ඝ HIම,ෙහෝ තහ�u HIෙ� ආවරණ Gය `EA HIෙ� �න <ට �න 60 H� එළෙබන එම �නය �� 

ඉ�'යට `ය�ත �නය ෙලස හ-�වQ ලැෙ3.                                                                                                                                            

ෙමම සහVකෙ8 අවශcතාව උෙදසා `ය�ත �නය ර1ෂණාවරණෙ8 ආර�භක �නය ෙහෝ ආවරණය ලැÈන  �නය ෙසේ 

සලකQ ලැෙ3. 

 

2. එෙම�ම n| වා'කය `ය�ත �නට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙගZම ෙමම ඔJ$ව යටෙA ර1ෂකයාෙh (සමාගෙ�) වග~� ෙහෝ 

6�ක� ලබාsම, s ඝ HIෙ� ෙහෝ ආවරණය තහ�u HIෙ� සටහන සඳහා ² ව ෙකො�ෙW<යH. 

6�ක� අය-ම ආර�භක �නය සහ ර1ෂණෙ8 `ය�ත �නය අතර එළÈන අවස්ථාවක ර1ෂකයා (සමාගම) මo� වග~ම 

G�බඳ �රණ ගැjම ක� තැ{ම ෙහෝ ව�� ෙගZම ක� දැ®ම වැ` �රණයකට එළµය හැක. එ6s එව� 6�කම1 

ලබාෙදQ ඇAෙA n| වා'කය `ය�ත �නට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙගZෙම� අනTuවp. 

3. ෙම6s තව-රටA පකාශෙකොට එකඟZ ඇV ප'� `ය�ත �නෙ8s ර1ෂකයාෙh වcාපාර කට�T වසා ඇAන� ෙමම 

ර1ෂණය යටෙA පවVන වග~� අවලංlෙකොට අA6ටවා ඉවAකරQ ලැෙ3. 

එෙහA එවැ` අවලංl HIමකs ර1ෂණය ෙගZ &ය කාලය සඳහා ර1;තයා 5<� ෙග5ය �Tව VÈ n| වා'ක nදල 

අයකරගැjම සඳහා jVමය �යාමා ගයකට එළ{මට ර1ෂකයා (සමාගම) ට පවVන අpVය අගVෙය� ෙතොර ෙ(.  

 සටහන : s�දර ගාස්� පණෙj 13 වන ෙකොටස්  වග;. වලට අvwලව සකස් කරන ලද ෙමම ඔy�වට අදාළ එ{ 

ෙ|ඛනෙ~ ද�වා ඇ. s�දර ගාස්� ෙගqමට බැ� 	�න බව ෙමම�; සහ.ක කර�.  
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වැදගj (Important) 

ෙමම ඔJ$ව ඔබ සහ \මාස6ත LOLC ෙජනර� ඉ�	වර�ස් සමාගම අතර &5Fමට සා1;ය1 වන අතර එය ෙහොv� Hයවා 

බල�න. එ6s ඔබට අවශc wකවරණය සහ ආවරණය ෙමමo� සැලෙසේදැp තහ�u කරගත �T අතර, අවශc අවස්ථාව�6s 

කu� 5මසා පැහැ� කර ග�න. 

ඔෙ3 $Wගල හ�< අනTu ර1ෂණ ඔJ$ෙ(, ෙකො�ෙW< සහ වග~� පවVන බව දැනග�න. එම �යාමා ග අQගමනය 

ෙනොකර�ෙ� න�, ෙමම ඔJ$ව යටෙA H<- 6�කම1 ෙගZමට LOLC ෙජනර� ඉ�	වර�ස් සමාගම බැÎ ෙනො<�න බව 

සලක�න. 

අනTර1 <-z5ට `< ආකාරෙය� කට�T HIෙම� හා`ය අවම කර ගැjමට හැHෙ(. 

6�ක� අය-මකs LOLC ඇම�මට ෙපර ඔෙ3 `ෙයෝkතයා ෙහෝ තැw(කu ඇම�මට ඔබ අදහස් කල හැක. LOLC ෙජනර� 

ඉ�	වර�ස් සමාගම ඍ�වම ඇම�මට ඔබ අදහස් කර�ෙ� න�, කuණාකර පහත සඳහ� අය අමත�න.  

 

6�ක� කළමනාකu 
LOLC ෙජනර� ඉ�	වර�ස් සමාගම 

අංක 481,  
T B ජයා මාවත , 

ෙකොළඹ 10 

පා'ෙභෝ&ක හ�< ඇමT� : (011) 5 004500 

ෆැ1ස් : (011) 5 305858   
ඊ - ෙ��  : enquiry@ lolcgeneral.com   
 

 

                                       

                                                                            

 

 

 


