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ෙද්පළ හිමිකම් ආකෘති පතය – PROPERTY CLAIM FORM
සියලු පශ්නවලට සම්පූර්ණ පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.

All questions must be answered fully.

හිමිකමට අදාල ඔප්පු අංකය : Claim Under Policy No :............................................. හිමිකම් අංකය : Claim No :.............................................
1) රක්ෂිතයාෙග් නම
Name of Insured :.........................................................................................................................................................................................
දුරකථන අංකය :

Telephone No :...........................................................

2) පුද්ගලික ලිපිනය
Private Address :...........................................................................................................................................................................................
වO$පාරික ලිපිනය
Business Address :........................................................................................................................................................................................
3) a) අලාභය ෙහෝ හානිය සිදුවූෙය් ෙකෙසේද? සවිස්තරව දක්වන්න.
How did the loss, damage or destruction occur?
State as fully as possible.

b) සිදුවූ ස්ථානය? Place of occurrence?
c) සිදුවූ දිනය හා ෙව්ලාව? Date and time of occurrence?
d) ෙපොලිස් ස්ථානයකට/අන් අධිකාරියකට දැනුම් දුන්ෙන් නම්,
ෙකොතැනකටද? කාහටද? ෙයොමු අංකය (තිෙබ් නම්)
If reported to Police/Other authority, Where and to whom?
Ref No. (If any)
e) ගැටීමකදී/ෙසොරකමකදී ෙතවන පාර්ශ්වෙය් සැකකරුවන් පිළිබඳ විස්තර :
In case of Impact/Theft details of the third suspected parties :
4) හානිය සිදුවන අවස්ථාෙව් යම්කිසිෙවකු එම ස්ථානෙය් පදිංචිව සිටිෙය්ද?
Were the premises occupied at the time of loss?
එෙසේ ෙනොමැතිනම් ෙකොපමණ කාලයක් එම ස්ථානය පදිංචියකින් ෙතොරව
තිබුෙණ්ද?
If not how long were they unoccupied?
5) ෙද්පළවල තනි අයිතිකරු ඔබද?
Are you the sole owner of the property?
එෙසේ ෙනොමැතිනම් අදාල පාර්ශ්වයන්ෙග් නම් :
If not give names of other interested parties :
6) ෙමම ෙද්පළ සඳහාම ලබාගත් ෙවනත් ආරක්ෂණයක් තිෙබ් නම්
එම රක්ෂණයන් පිළිබඳ විස්තර :
Particulars of other insurances (If any) in force in respect of the
said property?
7) මින් ඉහතදීත් ෙම් ආකාරෙය් අලාභහානියක් සිදුවී ඇත්නම් එම විස්තර :
Particulars of previous losses (If any) of this nature :
හිමිකම් ඉල්ලා ඇති ෙද්පළ නැතිවී ෙහෝ හානිවී ඇති බවටත් ෙමම ආකෘති පතෙයහි සඳහන් සියලු පකාශයන් මාෙග්/අපෙග් දැනුම හා විශ්වාසය අනුව
සතO හා නිවැරදි බවටත් පකාශ කර සිටිමි/සිටිමු.
I/We declare that the property claimed for has been lost, destroyed or damaged and that all statements on this form are to the best of
My/Our knowledge and belief are true and correct.

…..............................................
දිනය
Date
•

…...........................................................
රක්ෂිතයාෙග් අත්සන
Signature of Insured

සම්පූර්ණ කරන ලද හිමිකම් ආකෘති පතය භාරගැනීම හිමිකම ෙගවීෙම් වගකීම භාරගැනීමක් ෙනොෙව්.
Acceptance of the completed claim form does not mean admission of liability.

හිමිකම පිළිබඳ විස්තර / DETAILS OF CLAIM
නැතිවූ හානිවූ ෙද්පළ පිළිබඳ විස්තර
ආසන්න වයස /
DESCRIPTION OF PROPERTY LOST මිලදී ගත් දිනය
DESTROYED OR DAMAGE
APPROXIMATE
AGE / DATE OF
PURCHASE

ගත් මිල
COST PRICE

හානිය සිදුවන අවස්ථාෙව්
වටිනාකම
VALUE AT THE
TIME OF THE LOSS

මුක්තාවෙශේෂ
වටිනාකම (රු.)
VALUE OF
SALVAGE (Rs.)

ඉල්ලන හිමිකම්
පමාණය (රු.)
AMOUNT
CLAIMED (Rs.)

සටහන්
REMARKS

•

අන් අයුරකින් එකඟතාවයකට පැමිණ ෙනොමැති නම් ඉල්ලන හිමිකම් පමාණය, භාවිතය, වයස, ෙගවීයාම සහ ක්ෂයවීම් ගැන සලකා බැලීෙමන් පසු සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථාෙව් ෙද්පළවල සත1 වටිනාකම මත පාදක
විය යුතු අතර, සනාථ කිරීම සඳහා ලියකියවිලි, ඇස්තෙම්න්තු බිල්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
Amount Claimed must be based upon the actual value at the time of the occurrence, allowing for use, age, wear and tear (unless otherwise agreed) and supported by relevant documents,
estimates, invoices etc.

•

හිමිකම නිරාකරණය කරනතුරු ෙහෝ ඉවත් කිරීමට අවසර ලැෙබනතුරු මුක්තාවෙශේෂ තවදුරටත් පරිහානියට පත්වීෙමන් ආරක්ෂා කරගත යුතුය.
Salvage should be protected from deterioration until the claim is settled or permission given for removal.
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