
Medical Insurance

Zurich SureHealth
Making good health more rewarding



Malaysians are thinking about health more than ever before. 
Today, consumers have the luxury of selecting from an abundance 
of health products in the market. But not many are flexible enough 
to meet the diverse needs and requirements of every individual.

We all understand the value of health, and how our wellbeing 
impacts our loved ones. But maintaining a healthy lifestyle can 
be challenging, with stress and other factors taking a toll on our 
overall health. Moreover, medical costs have been steadily on the 
rise. 

At Zurich, we believe that with the right advice and planning, these 
challenges are surmountable. That is why we have designed Zurich 
SureHealth – a comprehensive medical plan that not only covers 
your needs such as medical expenses, but also enables you to have 
peace of mind while you are on the road to recovery.

Zurich SureHealth
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“In 2017, 13.3% of Malaysians were 
considered obese, while 38.5% were 
considered overweight.”

Tackling obesity in ASEAN report 2017, The Economist 
Intelligence Unit

“In 2018, the annual medical
inflation rate for Malaysia
was 15.3%.”

Aon Hewitt 2019 Global Medical Trend Rate, 
Survey Report

“Almost one in two adult 
Malaysians suffer from high 
blood cholesterol.”

National Health Morbidity Survey, 2015
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When you stay healthy, Zurich SureHealth rewards you with cashback 
on premiums paid under the plan’s No Claims Bonus benefit.

From the 2nd policy year onwards, an annual cashback¹ is payable in 
the policy year if no claims were made in the preceding policy year. 

1 The cashback payable in a given policy year is equivalent to 10% of the premiums  
 paid (excluding the Sales and Services Tax) for your Zurich SureHealth plan in the  
 preceding policy year. Terms and conditions apply.
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Up to 10% cashback as you stay healthy

No Claims Bonus

Zurich SureHealth offers cashless hospitalisation. In times of 
emergency, just show your medical card for speedy admission 
and medical attention at any of our panel hospitals. 

When discharged, you just need to settle your co-insurance 
charges while we take care of the balance of the covered 
expenses in your bill.

For hassle-free hospital admissions 

Cashless Facility
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Schedule of Benefits

1 100,000 150,000 200,000

2
 

Overall Lifetime Limit (OLL) 700,000 1,050,000 1,400,000

3 
Out-Patient Kidney Dialysis Treatment
Lifetime Limit (OKLL)

4 
Out-Patient Cancer Treatment
Lifetime Limit (OCLL) 

5 
Daily Hospital Room & Board
(Limit per day; up to a maximum of
200 days per policy year) 

 
 As charged; subject to the limit stated above.

6 
Intensive Care Unit/High Dependency Unit
(Up to a maximum of 60 days per policy year) 

As charged.
A co-insurance of 10% with a maximum

of RM2,000 shall apply.  

7 Hospital Supplies & Services

8
Surgical Fees
(For post-surgical care; within 60 days
after discharge) 

 

9 Anaesthetist Fees

10
 

Operating Theatre

11
 

Day Surgery

12
 

Pre-Hospital Diagnostic Tests
(Within 60 days prior to admission)

13
 

Pre-Hospital Specialist Consultation
(Within 60 days prior to admission)  

14 
In-Hospital Physician Visit
(2 visits per day; up to a maximum of
200 days per policy year)

 
 

15 
Post-Hospitalisation Treatment
(Within 60 days after discharge)

16
 

Ambulance Fees

17 
Organ Transplant
(Once per lifetime)

Overall Annual Limit (OAL)

150,000 225,000 300,000

200,000 300,000 400,000

Hospital Benefits (Subject to OAL and OLL)

180 260 350

Plans
Gold Platinum

Limit (RM)

Silver

Limits
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85

120

18

19

20

21

22

23

 Out-Patient Kidney Dialysis Treatment
As charged; subject to OKLL.

A co-insurance of 10% with a maximum
of RM2,000 shall apply.

 
Out-Patient Cancer Treatment

 
Out-Patient Physiotherapy Treatment
(Within 90 days after discharge/surgery) 

 
Emergency Accidental Out-Patient Treatment
(Within 72 hours after the accident; and
follow-up treatment up to a maximum of
31 days after the accident) 

  

Daily Cash Allowance at 
Government Hospital
(Up to a maximum of 200 days per 
policy year)

75

 Guardian Benefit
(Maximum limit per disability)

 
250 300

 

 

As charged; subject to the limit stated above.

 Tax on Eligible Expenses As charged

 

Starting from the 2nd policy year onwards,
a cashback of 10% of premiums paid for
Zurich SureHealth plan in the preceding
policy year shall be payable, provided that
no claims were made in that preceding
policy year.   

Note: The amount of benefits payable will be subject to medically necessary, reasonable and  
  customary charges incurred for a covered disability.

60

As charged; subject to OCLL.
A co-insurance of 10% with a maximum

of RM2,000 shall apply.

As charged; subject to OAL and OLL.
A co-insurance of 10% with a maximum

of RM2,000 shall apply.

Other Benefits (Subject to OAL and OLL)

Wellness Benefit

24
Medical Report Fees
(Maximum limit per disability)

120 120

As charged; subject to the limit stated above.

25

26

No Claims Bonus27

Home Nursing Care
(Maximum limit per disability)

750 1,000

As charged; subject to the limit stated above.

Plans
Gold

Limit (RM)

Silver

Out-Patient Benefits

Platinum

400

1,500
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4 On renewal basis only.

Notes: 
1. The premiums payable will vary according to the attained age, occupational class, health 
  condition and the plan selected. Please speak to our Zurich Wealth Planner to obtain the 
  premium rates that are applicable to you.

2. For occupational class 3, 30% loading is applicable and for occupational class 4, 50% loading 
  is applicable.

Occupational Class 1 and 2

Annual Premium Rates

 

 

Platinum (RM)Age Band (Age Last Birthday) Silver (RM) Gold (RM)

Plans

30 days – 5 years 1,300.00 1,686.00

6 – 15 years 706.00 915.00

16 – 21 years 1,104.00 1,433.00

22 – 29 years 1,198.00 1,554.00

30 – 39 years 1,290.00 1,674.00

40 – 44 years 1,678.00 2,176.00

45 – 49 years 1,750.00 2,273.00

50 – 54 years 2,496.00 3,241.00

55 – 59 years 3,223.00 4,183.00

60 – 64 years4 3,838.00 4,980.00

65 – 69 years4 4,973.00 6,455.00

70 – 74 years4 5,750.00 7,351.00

75 – 79 years4 7,191.00 9,195.00

2,325.00

1,261.00

1,975.00

2,144.00

2,250.00

2,930.00

3,060.00

4,356.00

5,623.00

6,695.00

8,671.00

9,883.00

12,354.00
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1. What is Zurich SureHealth?
 Zurich SureHealth is a comprehensive medical plan that rewards you when you stay healthy, 
 besides covering your medical bills. If you have health setbacks such as high cholesterol 
 or obesity at the point of purchasing the plan, you are eligible to join the Z Wellness Care. 
 If your health improves by the end of the programme, your premium will be reduced. 

2. Who is eligible for Zurich SureHealth?
 Zurich SureHealth is a standalone non-participating medical plan that is available to anyone 
 between 30 days attained age and 59 years last birthday. 

3. How much premium do I need to pay?
 The premium payable varies according to the attained age, occupational class, health 
 condition and the selected plan. You may refer to the Annual Premium Rates Table or 
 contact our Zurich Wealth Planner for more information. 

4. Will my premium increase as I get older?
 Yes. The premium is dependent on your attained age. It will increase as your age increases. 

5. How do I entitle for the cashback benefit under this plan?
 You are entitled to a 10% cashback on the preceding year premium if there are no claims 
 being made in the preceding policy year.

6. Under what circumstances will Zurich SureHealth be terminated?
 Zurich SureHealth will be terminated on any one of the following occurrences:
 • Death of the Life Assured; or
 • On the policy anniversary on which the Life Assured’s age is 80 years last birthday; or
 • Once the total claim amount under the plan has reached the Overall Lifetime Limit; or
 • If any premium due is not paid at the end of the policy’s grace period; or
 • When there is a change in the Life Assured’s occupation, business, duties or pursuits that 
  render the Life Assured no longer insurable by Zurich Life Insurance Malaysia Berhad.

7. Is the premium paid for Zurich SureHealth eligible for income tax relief?
 Yes. The Premium paid for this plan qualifies you for personal income tax relief subject to 
 the final decision of the Inland Revenue Board of Malaysia (IRB). 

8. What will happen if I fail to pay my premium?
 You are given a grace period of 31 days from the premium due date and if the premium 
 remains unpaid at the end of the grace period, the policy shall lapse. 

Frequently
Asked Questions
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No benefit shall be payable for any hospitalisation, surgery or charges caused, directly or indirectly, 
wholly or partly, by any one of the following occurrences:

1. Pre-existing illnesses. 

2. Specified illnesses occurring during the first 120 days from the commencement date or  
 effective date of change or reinstatement of this Policy, whichever is the later.

3. Any medical or physical conditions arising within the first 30 days from the commencement  
 date or effective date of change or date of reinstatement of this Policy, whichever is the later, 
 except for accidental injuries.

4. Plastic/Cosmetic Surgery, circumcision, eye examination, glasses and refraction or surgical  
 correction of near-sightedness (Radial Keratotomy or Lasik), long-sightedness, astigmatism  
 and the use or acquisition of external prosthetic appliances or devices such as artificial limbs, 
 hearing aids, implanted pacemakers and prescriptions thereof.

5. Dental conditions including dental treatment or oral surgery except as necessitated by  
 accidental Injuries to sound natural teeth occurring wholly during the period of insurance and  
 performed by a Dentist. In addition, expenses arising from placement of denture or prosthetic  
 services such as bridges, implants and crowns or their replacement will not be payable.

6. Private nursing (except if recommended by the attending Physician as stated in the Home  
 Nursing Care clause), rest cures or sanitaria care, illegal drugs, intoxication, sterilisation,  
 venereal Disease and its sequelae, AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) or ARC  
 (AIDS Related Complex) and HIV (Human Immunodeficiency Virus) related Diseases, 
 and any communicable Diseases requiring quarantine by law.

7. Any treatment or surgical operation for congenital abnormalities or deformities including  
 hereditary conditions.

8. Pregnancy, pregnancy related or its complications, child birth (including surgical delivery),  
 miscarriage, abortion and prenatal or postnatal care and surgical, mechanical or chemical  
 contraceptive methods of birth control or treatment pertaining to infertility. Erectile dysfunction
 and tests or treatment related to impotence or sterilisation.

9. How does co-insurance work under Zurich SureHealth?
 Co-insurance is a cost-sharing arrangement between the Applicant/Owner and Zurich Life 
 Insurance Malaysia Berhad. The Applicant/Owner shall pay 10% of the total medical 
 expenses claimable under Zurich SureHealth, subject to a maximum of RM2,000, while 
 Zurich Life Insurance Malaysia Berhad shall cover the remaining balance of that amount.

Exclusions
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9. Hospitalisation primarily for investigatory purposes, diagnosis, X-ray examination, general 
 physical or medical examinations, not incidental to treatment or diagnosis of a covered 
 Disability or any treatment which is not Medically Necessary and any preventive treatments, 
 preventive medicines or examinations carried out by a Physician, and treatments specifically 
 for weight reduction or gain.

10. Suicide, attempted suicide or intentionally self-inflicted Injury while sane or insane.

11. War or any act of war, declared or undeclared, criminal or terrorist activities, active duty in 
 any armed forces, direct participation in strikes, riots and civil commotion or insurrection.

12. Ionising radiation or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or nuclear waste 
 from process of nuclear fission or from any nuclear weapons material.

13. Expenses incurred for donation of any body organ by a Life Assured and costs of acquisition 
 of the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant and its complications.

14. Investigation and treatment of sleep and snoring disorders, hormone replacement therapy and  
 alternative therapy such as treatment, medical service or supplies, including but not limited to  
 chiropractic services, acupuncture, acupressure, reflexology, bone setting, herbalist treatment,  
 massage, aromatherapy or other alternative treatment.

15. Care or treatment for which payment is not required or to the extent which is payable by any 
 other insurance or indemnity covering the Life Assured and Disabilities arising out of duties of  
 employment or profession that is covered under a Workman’s Compensation Insurance Contract.

16. Psychotic, mental or nervous disorders (including any neuroses and their physiological or  
 psychosomatic manifestations).

17. Costs/expenses of services of a non-medical nature such as television, telephones, telex 
 services, radios or similar facilities, admission/in-patient kit/pack, discharge pack, laundry, 
 electricity, extra meal and other ineligible non-medical items.

18. Sickness or Injury arising from racing of any kind (except foot racing), hazardous sports such 
 as but not limited to skydiving, water skiing, underwater activities requiring breathing 
 apparatus, winter sports, professional sports and illegal activities.

19. Private flying other than as a fare-paying passenger in any commercial scheduled airlines 
 licensed to carry passengers over established routes.

20. Expenses incurred for sex changes.

Note: This exclusion list is not exhaustive. Please refer to the policy documents for the full list of  
 exclusions under this plan.
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• The brochure is for illustrative purposes only. For further details of terms and conditions, 
 please refer to the product disclosure sheet and policy documents.

• You should be certain that this plan meets your needs and that the premium payable under 
 the policy is an amount you can afford.

• If the policy is cancelled within 15 days free-look period from the date of delivery of the policy, 
 the full premium paid less medical expenses (if any) will be refunded.

• The premium rates are not guaranteed. Zurich Life Insurance Malaysia Berhad reserves the 
 rights to revise the premium rates at its discretion. Revision of premium rates or the terms 
 and conditions of the policy, if any, will be notified in writing at least 30 days before the 
 policy anniversary.

• It may not be advantageous to switch from one medical and health policy to another medical 
 and health policy, as you may be subject to new underwriting requirements for waiting period,  
 exclusion of specified illness or pre-existing conditions under the new policy.

• No benefits is payable for any medical treatment received by Life Assured outside Malaysia if 
 the Life Assured resides or travels outside Malaysia for more than 90 consecutive days.

• Please visit www.zurich.com.my to download the list of participating hospitals.

• All premium and fees shown in this document may be subject to tax or other government levies. 

For more information and assistance on Zurich SureHealth, please contact our Zurich Wealth 
Planner or Zurich Call Centre at 1300-888-622 or email us at callcentre@zurich.com.my 

In the event of discrepancy, ambiguity and conflict in interpreting any term or condition, 
the English version shall prevail and supersede Bahasa Malaysia, Chinese and Tamil versions.

Important Notes
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Rakyat Malaysia semakin memikirkan betapa pentingnya kesihatan 
diri. Kini, pengguna mempunyai pelbagai pilihan produk yang 
ditawarkan di pasaran. Tetapi bukan semuanya cukup fleksibel 
untuk memenuhi pelbagai keperluan berbeza setiap individu.

Kita semua faham akan nilai kesihatan dan bagaimana kesejahteraan 
diri memberi kesan kepada orang yang tersayang. Mengekalkan 
gaya hidup sihat adalah satu cabaran, memandangkan tekanan dan 
faktor-faktor lain dapat mengganggu kesihatan diri kita secara 
keseluruhan. Selain itu, kos perubatan juga semakin meningkat. 

Di Zurich, kami percaya bahawa dengan bimbingan dan 
perancangan yang betul, cabaran-cabaran ini boleh diatasi.  
Sebab itulah kami memperkenalkan Zurich SureHealth - pelan 
perubatan komprehensif yang bukan sahaja memenuhi keperluan 
anda seperti perbelanjaan perubatan, malah memberi ketenangan 
jiwa supaya anda dapat fokus untuk kembali sihat. 

Zurich SureHealth
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"Pada tahun 2017, 13.3% rakyat 
Malaysia dianggap sebagai obesiti, 
manakala 38.5% dianggap mempunyai 
berat badan berlebihan."

Menangani obesiti dalam laporan ASEAN 2017, 
Unit Perisikan Ahli Ekonomi

"Pada tahun 2018, kadar inflasi 
perubatan tahunan bagi Malaysia 
adalah 15.3%."

Laporan Kaji Selidik, Aon Hewitt Kadar Perubatan 
Global 2019

“Hampir satu daripada dua 
dewasa di Malaysia menghidap 
penyakit darah tinggi dan 
kolesterol.” 

National Health Morbidity Survey, 2015
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Jika anda kekal sihat, Zurich SureHealth akan memberikan ganjaran 
pulangan tunai ke atas bayaran premium di bawah pelan manfaat 
Bonus Tiada Tuntutan.

Bermula dari tahun polisi ke-2 dan selanjutnya, pulangan tunai 
tahunan1 akan dibayar dalam tahun polisi tersebut jika tiada tuntutan 
dibuat dalam tahun polisi sebelumnya.

1 Pulangan tunai yang dibayar dalam tahun polisi tersebut adalah bersamaan 
 dengan 10% daripada bayaran premium (tidak termasuk Cukai Jualan dan 
 Perkhidmatan) untuk pelan Zurich SureHealth anda dalam tahun polisi 
 sebelumnya. Tertakluk pada terma dan syarat.

Kekal sihat dan terima pulangan 
tunai sehingga 10% 

Bonus Tiada 
Tuntutan

Zurich SureHealth menawarkan penghospitalan tanpa tunai. Jika 
berlaku kecemasan, anda hanya perlu tunjukkan kad perubatan 
untuk kemasukan dan rawatan perubatan segera di mana-mana 
hospital panel kami. 

Ketika discaj, anda hanya perlu menjelaskan caj insurans bersama 
manakala kami akan menyelesaikan baki perbelanjaan yang 
ditanggung dalam bil anda.

Kemasukan hospital tanpa kerumitan 

Kemudahan 
Tanpa Tunai
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Jadual Manfaat

1 100,000 150,000 200,000

2
 

Had Seumur Hidup Keseluruhan (HSHK) 700,000 1,050,000 1,400,000

3 
Had Seumur Hidup Rawatan Dialisis Buah 
Pinggang Pesakit Luar (HSHRBP)

4 
Had Seumur Hidup Rawatan Kanser 
Pesakit Luar (HSHRK)

5 
Bilik dan Hidangan Harian Hospital 
(Had harian; maksimum sehingga 
200 hari setiap tahun polisi)

 
 

Seperti caj yang dikenakan; 
tertakluk pada had yang dinyatakan di atas.

6 

Unit Rawatan Rapi/ Unit Kebergantungan Tinggi 
(Maksimum sehingga 60 hari 
setiap tahun polisi)

Seperti caj yang dikenakan.
Insurans bersama sebanyak 10% dengan 

maksimum RM2,000 akan dikenakan.

7 Bekalan dan Khidmat Hospital

8
Bayaran Pembedahan
(Untuk jagaan selepas pembedahan; dalam 
tempoh 60 hari selepas keluar hospital) 

9 Bayaran Pakar Bius

10

 

Bilik Bedah

11

 

Pembedahan Harian

12

 

Ujian Diagnostik Pra-Hospital
(Dalam tempoh 60 hari sebelum kemasukan)

13

 

Rundingan Pakar Pra-Hospital
(Dalam tempoh 60 hari sebelum kemasukan)

 

14
 

Lawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital
(2 lawatan sehari; maksimum sehingga 
200 hari setiap tahun polisi) 

 

15
 

Rawatan Selepas Penghospitalan
(Dalam tempoh 60 hari selepas 
keluar hospital)

16 Bayaran Ambulans

17
Pemindahan Organ 
(Sekali seumur hidup)

Had Tahunan Keseluruhan (HTK)

150,000 225,000 300,000

200,000 300,000 400,000

Manfaat Hospital (Tertakluk pada HTK dan HSHK)

180 260 350

Pelan
Gold Platinum

Had (RM)

Silver

Had
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18

19

20

21

22

23

 
Rawatan Dialisis Buah Pinggang 
Pesakit Luar

 Seperti caj yang dikenakan; tertakluk pada 
HSHRBP. Insurans bersama sebanyak 10% 

dengan maksimum RM2,000 akan dikenakan.

 
Rawatan Kanser Pesakit Luar  

 

 
Rawatan Fisioterapi Pesakit Luar
(Dalam tempoh 90 hari selepas keluar 
hospital/pembedahan)

 
Rawatan Kecemasan Pesakit Luar 
Akibat Kemalangan
(Dalam tempoh 72 jam selepas kemalangan; 
dan rawatan susulan maksimum sehingga 
31 hari selepas kemalangan)

 

 

Elaun Tunai Harian di Hospital Kerajaan
(Maksimum sehingga 200 hari 
setiap tahun polisi)

75

 
Manfaat Penjaga
(Had maksimum bagi setiap hilang upaya)

 
250 300

85

400

 

 

Seperti caj yang dikenakan; 
tertakluk pada had yang dinyatakan di atas.

 Cukai atas Perbelanjaan yang layak Seperti caj yang dikenakan.

 

Bermula dari tahun polisi ke-2, pulangan tunai
sebanyak 10% daripada bayaran premium untuk
pelan Zurich SureHealth dalam tahun polisi
sebelumnya akan dibayar, asalkan tiada tuntutan
dibuat dalam tahun polisi sebelumnya.

 

Nota: Jumlah manfaat yang dibayar adalah tertakluk pada caj yang perlu dari segi perubatan, 
  munasabah dan biasa yang dikenakan bagi hilang upaya yang dilindungi.

60

Seperti caj yang dikenakan; tertakluk pada 
HSHRK. Insurans bersama sebanyak 10% 

dengan maksimum RM2,000 akan dikenakan.

Seperti caj yang dikenakan; tertakluk pada 
HTK dan HSHK. Insurans bersama 
sebanyak 10% dengan maksimum 

RM2,000 akan dikenakan.

Manfaat Lain (Tertakluk pada HTK dan HSHK)

Manfaat Kesejahteraan

24
Yuran Laporan Perubatan
(Had maksimum bagi setiap hilang upaya)

120 120 120

25

26

Bonus Tiada Tuntutan27

Penjagaan Kejururawatan Di Rumah
(Had maksimum bagi setiap hilang upaya)

750 1,000 1,500

Pelan
Gold

Had (RM)

Silver

Manfaat Pesakit Luar

Platinum

Seperti caj yang dikenakan; 
tertakluk pada had yang dinyatakan di atas.

Seperti caj yang dikenakan; 
tertakluk pada had yang dinyatakan di atas.
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4 Untuk pembaharuan sahaja. 

Nota:
1. Premium yang perlu dibayar adalah berbeza mengikut umur yang telah dicapai, kelas 
  pekerjaan, keadaan kesihatan dan pelan yang dipilih. Sila berunding dengan Perancang 
  Kewangan Zurich kami untuk mendapatkan kadar premium yang berkaitan dengan anda.

2. Bagi kelas pekerjaan 3, kadar bayaran sebanyak 30% akan dikenakan dan bagi kelas 
  pekerjaan 4, kadar bayaran sebanyak 50% akan dikenakan.

Kelas Pekerjaan 1 dan 2

Kadar Premium Tahunan

Lingkungan Umur
(Hari Lahir Yang Lepas) Silver (RM) Gold (RM)

Pelan

Platinum (RM)

30 hari – 5 tahun 1,300.00 1,686.00 2,325.00

6 – 15 tahun 706.00 915.00 1,261.00

16 – 21 tahun 1,104.00 1,433.00 1,975.00

22 – 29 tahun 1,198.00 1,554.00 2,144.00

30 – 39 tahun 1,290.00 1,674.00 2,250.00

40 – 44 tahun 1,678.00 2,176.00 2,930.00

45 – 49 tahun 1,750.00 2,273.00 3,060.00

50 – 54 tahun 2,496.00 3,241.00 4,356.00

55 – 59 tahun 3,223.00 4,183.00 5,623.00

60 – 64 tahun4 3,838.00 4,980.00 6,695.00

65 – 69 tahun4 4,973.00 6,455.00 8,671.00

70 – 74 tahun4 5,750.00 7,351.00 9,883.00

75 – 79 tahun4 7,191.00 9,195.00 12,354.00
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1. Apa itu Zurich SureHealth?
 Zurich SureHealth adalah pelan perubatan komprehensif yang memberi ganjaran apabila 
 anda mengekalkan kesihatan diri, selain menampung bil perubatan anda. Jika anda 
 mengalami masalah kesihatan tertentu seperti kadar kolesterol tinggi atau obesiti ketika 
 membeli pelan, anda layak untuk menyertai Z Wellness Care. Jika kesihatan anda 
 bertambah baik pada akhir program, bayaran premium anda akan dikurangkan.

2. Siapakah yang layak untuk Zurich SureHealth?
 Zurich SureHealth merupakan pelan perubatan tunggal tanpa penyertaan yang terbuka 
 kepada sesiapa sahaja di antara umur 30 hari dan 59 tahun berdasarkan hari lahir yang lepas.

3. Berapakah premium yang perlu saya bayar?
 Premium yang perlu dibayar adalah mengikut umur tercapai, kelas pekerjaan, keadaan 
 kesihatan dan pelan yang dipilih. Anda boleh merujuk kepada Jadual Kadar Premium 
 Tahunan atau hubungi Perancang Kewangan Zurich kami untuk maklumat lanjut.

4. Adakah bayaran premium saya bertambah apabila umur saya meningkat?
 Ya. Premium tersebut bergantung kepada umur yang telah dicapai. Ia akan bertambah 
 apabila usia anda meningkat.

5. Bagaimanakah untuk saya mendapat manfaat pulangan tunai di bawah 
 pelan ini?
 Anda berhak mendapat pulangan tunai sebanyak 10% daripada bayaran premium tahunan 
 sebelumnya jika tiada tuntutan dibuat dalam tahun polisi terdahulu.

6. Apakah keadaan yang akan menyebabkan Zurich SureHealth ditamatkan?
 Zurich SureHealth akan ditamatkan apabila berlaku mana-mana satu perkara yang berikut:
 • Kematian Hayat Diinsuranskan; atau
 • Pada ulang tahun polisi di mana Hayat Diinsuranskan berumur 80 tahun berdasarkan hari 
  lahir yang lepas; atau
 • Apabila jumlah tuntutan di bawah pelan telah mencecah Had Seumur Hidup Keseluruhan; atau
 • Jika mana-mana premium yang perlu dibayar belum dijelaskan pada akhir tempoh ihsan 
  polisi; atau
 • Apabila terdapat perubahan dalam pekerjaan, perniagaan, tanggungjawab atau kegiatan 
  yang menyebabkan Hayat Diinsuranskan tidak lagi boleh diinsuranskan oleh Zurich Life 
  Insurance Malaysia Berhad.

7. Adakah premium yang dibayar untuk Zurich SureHealth layak untuk 
 pelepasan cukai pendapatan?
 Ya. Premium yang dibayar untuk pelan ini memenuhi syarat untuk pelepasan cukai pendapatan 
 peribadi tertakluk kepada keputusan muktamad Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN).

8. Apa yang akan berlaku jika saya gagal membayar premium saya?
 Anda akan diberi tempoh tangguhan selama 31 hari dari tarikh akhir premium dan jika premium 
 masih belum dibayar pada akhir tempoh tangguhan, polisi akan luput.

Soalan Lazim



18

9. Bagaimanakah insurans bersama berfungsi di bawah Zurich SureHealth?
 Insurans bersama ialah perjanjian perkongsian kos antara Pemohon/Pemilik dan Zurich Life 
 Insurance Malaysia Berhad. Pemohon/Pemilik akan membayar sebanyak 10% daripada jumlah 
 perbelanjaan perubatan yang boleh dituntut di bawah Zurich SureHealth, tertakluk kepada 
 nilai maksimum RM2,000, sementara Zurich Life Insurance Malaysia Berhad akan menanggung 
 baki jumlah tersebut.

Tiada manfaat akan dibayar untuk sebarang penghospitalan, pembedahan atau caj yang dikenakan, 
secara langsung atau tidak langsung, sepenuhnya atau sebahagiannya, oleh mana-mana satu 
kejadian berikut:

1. Penyakit sedia ada.

2. Penyakit Tertentu yang berlaku dalam tempoh 120 hari yang pertama dari Tarikh Permulaan 
 atau Tarikh Penguatkuasaan Semula atau Tarikh Pengembalian Semula Polisi ini, mana 
 yang kemudian.

3. Sebarang keadaan perubatan atau fizikal yang berlaku dalam tempoh 30 hari yang pertama 
 dari Tarikh Permulaan atau Tarikh Penguatkuasaan Semula atau Tarikh Pengembalian Semula 
 Polisi ini, mana yang kemudian, kecuali untuk kecederaan akibat kemalangan.

4. Pembedahan plastik/kosmetik, berkhatan, pemeriksaan mata, cermin mata dan pembetulan 
 rabun dekat melalui pembiasan atau pembedahan (Keratotomi Radial atau Lasik), rabun jauh, 
 astigmatisme dan penggunaan atau pemerolehan perkakas atau alat prostetik seperti anggota 
 tiruan, alat pendengaran, perentak yang diimplankan, dan preskripsinya.

5. Penyakit pergigian termasuk rawatan pergigian atau pembedahan oral kecuali apabila diperlukan 
 kerana kecederaan akibat kemalangan pada gigi asli yang sihat yang berlaku sepenuhnya 
 dalam tempoh insurans dan dirawat oleh doktor gigi. Sebagai tambahan, perbelanjaan 
 berikutan dari pemakaian gigi palsu atau khidmat prostetik seperti jambatan gigi, implan dan 
 korona gigi atau gantiannya tidak akan dibayar.

6. Penjagaan kejururawatan (kecuali jika disyorkan oleh doktor yang merawat seperti yang 
 dinyatakan dalam fasal Penjagaan Kejururawatan Di Rumah), rehat pulih atau jagaan kebersihan, 
 dadah yang tidak dibenarkan, intoksikasi, pensterilan, penyakit venereal dan sekuelanya, 
 AIDS (Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit) atau ARC (Kompleks Berkaitan AIDS) dan penyakit 
 berkaitan HIV (Virus Imunodifisiensi Manusia), dan apa-apa penyakit berjangkit yang 
 memerlukan kuarantin oleh undang-undang.

7. Apa-apa rawatan atau operasi pembedahan untuk keabnormalan atau kecacatan kongenital 
 termasuk penyakit keturunan.

8. Kehamilan, berkaitan kehamilan atau komplikasinya, melahirkan anak (termasuk kelahiran 
 secara pembedahan), keguguran, menggugurkan kandungan, dan jagaan serta pembedahan 
 pranatal atau postnatum, kaedah kawalan kelahiran kontraseptif mekanikal atau kimia atau 
 rawatan berkaitan ketidaksuburan. Disfungsi erektil dan ujian atau rawatan berkaitan mati 
 pucuk atau pensterilan.

Pengecualian
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9. Penghospitalan terutamanya untuk tujuan penyiasatan, diagnosis, pemeriksaan sinar-X, 
 pemeriksaan fizikal atau perubatan am, tidak berkaitan dengan rawatan atau diagnosis hilang 
 upaya yang dilindungi atau sebarang rawatan yang tidak perlu dari segi perubatan dan 
 sebarang rawatan pencegahan, ubat atau pemeriksaan pencegahan yang dijalankan oleh 
 pakar perubatan, dan rawatan khusus untuk mengurangkan atau menaikkan berat badan.

10. Bunuh diri, percubaan bunuh diri atau kecederaan terhadap diri sendiri yang disengajakan 
 ketika siuman atau tidak siuman.

11. Perang atau sebarang tindakan perang, diisytiharkan atau tidak diisytiharkan, aktiviti jenayah 
 atau pengganas, tugasan aktif dalam sebarang angkatan bersenjata, penyertaan secara langsung 
 dalam mogok, rusuhan dan kekacauan awam atau pemberontakan.

12. Radiasi pengionan atau pencemaran melalui radioaktiviti daripada sebarang bahan api 
 nuklear atau sisa nuklear daripada proses pembelahan nuklear atau daripada sebarang 
 bahan senjata nuklear.

13. Perbelanjaan yang ditanggung untuk menderma mana-mana organ tubuh Hayat Diinsuranskan 
 dan kos pemerolehan organ termasuk semua kos yang ditanggung oleh penderma ketika 
 pemindahan organ dan komplikasinya.

14. Penyiasatan dan rawatan gangguan tidur dan dengkur, terapi penggantian hormon dan terapi 
 pilihan seperti rawatan, khidmat atau bekalan perubatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada 
 khidmat kiropraktik, akupunktur, akutekanan, refleksologi, pengikatan tulang, rawatan pakar 
 herba, urut atau aromaterapi atau rawatan pilihan yang lain.

15. Penjagaan atau rawatan di mana pembayaran tidak diperlukan atau setakat yang dibayar oleh 
 mana-mana insurans lain atau indemniti yang melindungi Hayat Diinsuranskan dan hilang 
 upaya yang timbul daripada tugas dalam pekerjaan atau kerjaya yang dilindungi di bawah 
 Kontrak Insurans Pampasan Pekerja.

16. Psikotik, gangguan mental atau saraf (termasuk sebarang neurosis dan manifestasi fisiologi 
 atau psikosomatiknya).

17. Kos/perbelanjaan bagi khidmat yang bersifat bukan perubatan seperti televisyen, telefon, 
 khidmat teleks, radio atau kemudahan yang serupa, kit/pek kemasukan hospital/pesakit, 
 pek keluar hospital, cucian pakaian, elektrik, makanan tambahan dan barangan bukan 
 perubatan lain yang tidak layak.

18. Sakit atau kecederaan yang timbul daripada sebarang jenis perlumbaan (kecuali perlumbaan 
 jalan kaki), sukan merbahaya seperti tetapi tidak terhad kepada terjun udara, luncur air, 
 aktiviti dalam air yang memerlukan alat pernafasan, sukan musim sejuk, sukan profesional 
 dan aktiviti yang melanggar undang-undang.

19. Penerbangan peribadi selain sebagai penumpang yang membayar tambang dalam mana-mana 
 syarikat penerbangan komersil berjadual yang berlesen untuk mengangkut penumpang melalui 
 laluan yang ditetapkan.

20. Perbelanjaan yang ditanggung untuk menukar jantina.

Nota: Senarai pengecualian ini adalah tidak menyeluruh. Sila rujuk dokumen polisi untuk senarai 
  pengecualian penuh di bawah pelan ini.
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• Risalah ini untuk tujuan illustrasi sahaja. Untuk maklumat lanjut mengenai terma dan syarat, 
 sila rujuk lembaran pendedahan produk dan dokumen polisi.

• Anda perlu memastikan bahawa pelan ini memenuhi keperluan anda dan premium yang perlu 
 dibayar di bawah polisi ini adalah jumlah yang mampu anda bayar.

• Jika polisi dibatalkan dalam masa 15 hari tempoh penelitian percuma dari tarikh penghantaran 
 polisi, premium penuh yang telah dibayar selepas ditolak perbelanjaan perubatan ( jika ada) 
 akan dikembalikan.

• Kadar premium adalah tidak terjamin. Zurich Life Insurance Malaysia Berhad mempunyai hak 
 untuk menyemak semula kadar premium mengikut budi bicaranya. Semakan kadar premium 
 atau terma dan syarat polisi, jika ada, akan dimaklumkan secara bertulis sekurang-kurangnya 
 30 hari sebelum ulang tahun polisi.

• Ia mungkin tidak berfaedah untuk bertukar dari satu polisi perubatan dan kesihatan kepada 
 polisi perubatan dan kesihatan yang lain, kerana anda mungkin tertakluk kepada garis panduan 
 taja jamin baru untuk tempoh menunggu, pengecualian bagi penyakit tertentu, atau keadaan 
 sedia ada di bawah polisi baru.

• Tiada manfaat akan dibayar untuk sebarang rawatan perubatan yang diterima oleh Hayat 
 Diinsuranskan di luar Malaysia, jika Hayat Diinsuranskan menetap atau melancong di luar 
 Malaysia lebih dari 90 hari berturut-turut.

• Sila layari www.zurich.com.my untuk memuat turun senarai hospital yang menyertai.

• Semua premium dan yuran yang tertera di dalam dokumen ini mungkin tertakluk kepada cukai 
 atau levi kerajaan yang lain.

Untuk maklumat dan bantuan lanjut mengenai Zurich SureHealth, sila hubungi Perancang 
Kewangan Zurich atau Pusat Panggilan Zurich di 1-300-888-622 atau e-mel kami di 
callcentre@zurich.com.my

Sekiranya terdapat kekeliruan, kekaburan dan konflik dalam pentafsiran mana-mana terma atau 
syarat, versi Bahasa Inggeris adalah terpakai dan mengatasi versi Bahasa Malaysia, Bahasa Cina 
dan Bahasa Tamil.

Nota Penting



近年来，我国人民相比以前更重视健康的课题。虽然市场拥有种类

繁多的保健品供消费者选择，但并非所有产品都为顾客群量身定做,同时

也无法满足个人不同的需求。

我们都了解健康的重要性，以及它对我们至亲所带来的影响。但是

维持健康的生活方式可能具有挑战性，鉴于压力和其它因素也会对

我们的整体健康造成影响。除此之外，医疗费用更是一直稳步上揚。

在 Zurich，我们相信只要拥有正确的咨询与规划，这些挑战都可以被克

服。因此我们设计了 Zurich SureHealth，一项全面的医疗计划，此计划

不仅能满足您对医疗费用的需求，还可以让您无后顾之忧，迈向康复之

路。

Zurich SureHealth
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“在 2017年，有 13.3%的马来西亚人

属于肥胖，而 38.5%属于超重。”

经济学人智库，2017年解决肥胖现象的东盟报告

“马来西亚在 2018年的年度

医疗通胀率为 15.3％。”

怡安翰威特 2019年全球医疗趋势调查报告

“几乎每两名马来西亚

成年人当中，就有一人

罹患高血脂。”
 
2015年全国健康发病率调查
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当您保持健康时，Zurich SureHealth将根据您保单中无索偿

红利利益的已付保费给予您现金回扣作为奖励。

从第二个保单年度起，若您在上一个保单年度没有提出索赔，

您将可在下个保单年度获得年度现金回扣¹。

1 特定保单年度所给予的现金回扣相等于您的 Zurich SureHealth计划在上个

 保单年度已付保费的 10％(不包括销售和服务税)。须符合条款和条件。

无索偿红利
若您保持健康，可获高达 10%现金回扣

23

Zurich SureHealth提供免现金功能。发生紧急状况时，只需出示

您的医疗卡即可快速入住我们的任何健保医院并获得治疗。

出院时，您只需支付共同保险费用，账单中的受保费用余额则交由

我们处理。

免现金功能
免除入院的烦恼
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利益表

1 100,000 150,000 200,000

2
 

终身总限额 (OLL) 700,000 1,050,000 1,400,000

3
 

门诊肾脏透析治疗终身限额 (OKLL)

4
 

门诊癌症治疗终身限额 (OCLL) 

5
每日住院及膳食费 
(每日限额；每个保单年最高达 200天)  

 照单赔偿；根据上述限额。

6 
特别加护/高护病房
(每个保单年最高达 60天)

照单赔偿。
须支付 10%的共同保险。
最高金额为RM2,000。  

7 医院配备及服务

8
手术费 
(至于手术后护理; 出院后的 60天内) 

9 麻醉师费

10
 

手术室

11
 

日间手术

12
 

住院前之诊断服务
(入院前 60天内)

13
 

住院前之专科咨询
(入院前 60天内)  

14 
住院医生之诊疗
(每天2次探访；每个保单年最高达200天)  

 

15 
出院后之诊疗
(出院后的60天内)

16
 

救护车费

17 
器官移植 
(一生一次)

全年总限额 (OAL)

150,000 225,000 300,000

200,000 300,000 400,000

住院利益 (根据OAL和OLL)

180 260 350

计划
Gold Platinum

限额 (RM)

Silver

限额
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18

19

20

21

22

23

 门诊肾脏透析治疗
 照单赔偿；根据OKLL。

须支付 10%的共同保险。
最高金额为RM2,000。

 
门诊癌症治疗  

 

 
门诊物理治疗
(出院 /手术后 90天内)

 
意外之紧急门诊
(意外后 72小时内；后续治疗最高达
意外后的 31天)   

政府医院之每日现金津贴
(每个保单年最高达 200天) 

75

 守护者利益
(每项伤残最高限额) 

 
250 300

85

400

 

 

照单赔偿；根据上述限额。

 合格费用税收 照单赔偿。

 

从第二个保单年起，若在上个保单年
无索偿，将可获得 Zurich SureHealth
保单在上个保单年中已付保费的 10%
现金回扣。  

备注：所支付的利益金额须为受保疾病的必要医疗、合理及一般的费用。

60

照单赔偿；根据OCLL。
须支付 10%的共同保险。
最高金额为RM2,000。

照单赔偿；根据OAL和OLL。
须支付 10%的共同保险。
最高金额为RM2,000。

其他利益 (根据OAL和OLL)

健康利益

24
医药报告费用
(每项伤残最高限额) 

120 120 120

照单赔偿；根据上述限额。

25

26

无索偿红利27

家庭医护照料
(每项伤残最高限额) 

750 1,000 1,500

照单赔偿；根据上述限额。

计划
Gold

限额 (RM)

Silver

门诊利益

Platinum
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4 仅限更新。

备注：

1. 所支付保费会因到达年龄、职业等级、健康状况和所选计划而有所不同。请向 Zurich财富

  规划师咨询以了解您所适用的保费。

2. 对于第 3职业等级，适用 30%的负担，至于第 4职业等级，则适用 50%的负担。

年龄组别 (上次生日的年龄) Silver (RM) Gold (RM)

计划

Platinum (RM)

30天 – 5岁 1,300.00 1,686.00 2,325.00

6 – 15岁 706.00 915.00 1,261.00

16 – 21岁 1,104.00 1,433.00 1,975.00

22 – 29岁 1,198.00 1,554.00 2,144.00

30 – 39岁 1,290.00 1,674.00 2,250.00

40 – 44岁 1,678.00 2,176.00 2,930.00

45 – 49岁 1,750.00 2,273.00 3,060.00

50 – 54岁 2,496.00 3,241.00 4,356.00

55 – 59岁 3,223.00 4,183.00 5,623.00

60 – 64岁 4 3,838.00 4,980.00 6,695.00

65 – 69岁 4 4,973.00 6,455.00 8,671.00

70 – 74岁 4 5,750.00 7,351.00 9,883.00

75 – 79岁 4 7,191.00 9,195.00 12,354.00

每年保费
第 1及第 2 类职业等级
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1. 什么是Zurich SureHealth ?
 Zurich SureHealth是一项全面的医疗计划，除了支付医疗费用，还能在您保持健康的

 同时为您提供奖励。如果您在购买计划时面对健康状况，如高胆固醇或肥胖，您可选择

 加入 Z Wellness Care。如果您的健康状况在计划结束时有所改善，您的保费将会降低。

2. 谁有资格申请Zurich SureHealth ?
 Zurich SureHealth是一项独立无分红的医疗保险，适合任何年龄介于 30天 (到达年龄)
 至 59岁 (上个生日)之间的人士。

3. 我需要缴付多少保费?
 保费将根据所达到的年龄、职业类别、健康状况和所选计划而有所不同。您可以参考

 年度保费率表或联系我们的 Zurich财富规划师了解更多信息。

4. 保费会随我的年龄增加吗?
 保费取决于您的年龄并会随着年龄增长而增加。

5. 我如何在这项计划下获得现金回扣利益?
 如果您在上一个保单年度没有提出索赔，您将可在下一个保单年获得上一年度保费的

 10%作为现金回扣。

6. Zurich SureHealth会在什么情况下被终止?
 Zurich SureHealth将会在以下任何一个情况下被终止：

 • 受保人身故；或

 • 受保人在保单周年的上个生日年龄为80岁；或

 • 当计划中的索偿总额已经达到终身总限额；或

 • 若任何保费在保单宽限期结束时仍未缴清；或

 • 当受保人的职业等级、业务、职责或追求出现更变，导致 Zurich Life Insurance 
  Malaysia Berhad 无法为受保人提供保障。

7. Zurich SureHealth的保费是否可以豁免所得税？
 此计划所支付的保费可获豁免个人所得税，须视马来西亚国内税务局 (IRB)的最终决定。

8. 如果我没支付保费，将会怎样?
 您可从保费到期日起获得 31天的宽限期，如果保费在宽限期结束时仍未支付，保单

 将会失效。

9. 共同保险如何在Zurich SureHealth中运作？
 共同保险是申请者/持有人与 Zurich Life Insurance Malaysia Berhad需共同承担的费用，

 申请者/持有人需支付Zurich SureHealth可索偿医疗费总额的10%，最高金额为RM2,000， 

 而 Zurich Life Insurance Malaysia Berhad则承担该总额的余额。

常见问题
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因下列任何一个情况直接或间接，全部或部分导致的任何住院、手术或费用，将不给付利益：

1. 现有病症。

2. 受保人在保单生效日或复保日算起的首120天内所患上的特定病症。视何者为迟。

3. 受保人从保单生效日或复保日算起的30天内出现的任何医疗或身体状况，视何者为迟，

 意外受伤除外。

4. 整形手术、包皮环切手术、眼科检查、配眼镜及屈光或近视矫正手术 (放射状角膜

 切开术或激光矫视)、远视、散光及使用或获取外用修复器材或配备，例如义肢、

 助听器、内置式心脏起搏器及其处方。

5. 牙齿状况，包括牙齿治疗或口腔手术，除非是健全的牙齿在受保期间因意外受伤而导致

 需由牙医动手术。另外，安装假牙或假体例如牙桥、植齿及牙冠之类的牙修复服务及

 其替换的费用将不会被支付。

6. 私人看护 (除了由家庭医护照料所提供的利益)、卧床疗养、疗养院看护、违禁药物、

 麻醉、性病及其后遗症、免疫缺损综合症、爱滋病相关综合症及人体免疫缺损病毒，

 及任何依法被要求隔离的传染病。

7. 任何先天性异常或畸形，包括遗传性症状的治疗或手术。

8. 怀孕、妊娠相关或其并发症、生产(包括开刀)、流产、堕胎及产前或产后的照料及手术、

 技术性或化学性的避孕方法或不育的治疗。勃起机能障碍及阳萎或绝育的检验或治疗。

9. 主要是为了检查、诊断、X光检验、普通身体或医药检查而住院、并非是为了治疗或诊断

 已受保的病症、任何无医药必要的治疗及任何预防性治疗、由医生执行的预防性药物

 检验，以及增肥和减肥疗程。

10. 自杀、企图自杀或企图自残，无论是清醒或失常。

11. 任何已宣战或不宣而战的战争或战争举动、犯罪或恐怖活动，现役于任何武装部队、

 自身参与罢工、暴动及内乱或叛乱。

12. 离子辐射或核裂变程序或核子武器材料中的任何核燃料或核废料造成的放射性感染。

13. 受保人因捐献身体器官而导致的费用及在接受器官捐献时，器官捐献者之器官移植费用

 及其并发症治疗费。

例外条款
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14. 失眠及打鼾的检验及治疗、荷尔蒙补充疗法及替代疗法，例如西医以外的治疗、医药

 提供或服务。替代疗法包括但不限于脊椎按摩疗法、针灸、推拿、脚底按摩、正骨、

 草药治疗法、按摩、芳香疗法或其他的替代治疗。

15. 无需支付的照料或治疗又或由其他保险公司所给付或保障受保人在执行任务时导致

 残障的赔偿或受劳动补偿金契约所保障的职业人士。

16. 精神病、精神或神经失调 (包括任何神经机能症及其生理或心理症状)。

17. 非医药的收费/费用，例如电视、电话、电报服务、无线电讯或类似设备、入院/住院/

 出院包裹、洗衣服务、电力供应、额外膳食及其他不符资格的非医药项目。

18. 因参与任何运动竞赛(脚力竞赛除外)、危险性运动而导致的疾病或受伤。危险性运动

 包括但不限于跳伞、滑水、需呼吸器具的潜水运动、冬季体育项目、专业体育项目及

 非法形式的运动。

19. 私人飞行活动，除了以乘客身份乘坐持有飞行执照的商业机飞行于既定航线。

20. 变性手术费用。

备注：例外条款并不止于此。详细例外条款请参考保单契约。
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• 此小册子仅作为解说用途。如欲了解完整的规则及条例，请参阅销售说明书、产品说明书

 及保单契约。

• 您需确定此保单符合您的需要，而此保单须缴付的保费是您所能负担的金额。

• 如果此保单是在交付后的15天免费阅览期内取消，保费将会在扣除医疗费 (若有)后
 全额退还。

• 此保单的保费不受保证。Zurich Life Insurance Malaysia Berhad保留调整保费的

 酌情权。若本公司调整保费或修改保单条规，将会在保单周年日的至少30天前书面

 通知保单持有人。

• 我们不建议您转换医疗及健康保单，因为在新的核保要求下，您可能需要面对等待期、

 特定疾病的例外条款或新保单的现有状况。

• 如果受保人在马来西亚以外地方居住或旅行连续超过90天，所接受的任何医疗护理将

 不获得利益支付。

• 请浏览www.zurich.com.my下载参与医院的名单。

• 此文件中所显示的所有保费和费用可能需要纳税或其他政府征税。

欲知更多有关Zurich SureHealth的详情及援助，请联系我们的Zurich财富规划师或拨电

1300-888-622至Zurich客户服务中心，或电邮至 callcentre@zurich.com.my

如在了解册子里任何条款或条件有任何的不相符、含糊与矛盾之处，英语版本将取代国语、

华语及淡米尔文版本成为最准确的参考资料。

重要备注



சம�ப காலமாக, ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக �ைறைய 
வாழ அதிகமான மேலச ியர்கள் ஈர்க்கப்பட்�ள்ளனர். 
இன்�, �கர்ேவார் சந்ைதய�ல் அதிக அளவ�ல் �காதார 
ெபா�ட்கள் ேபான்றவற்ைற ேதர்ந்ெத�க்�ம் 
வளர்ச்ச ிய �ல் ப�ரதிபலிக்கின்ற�. ஆனால் ஒவ்ெவா� 
தன�நப�ன் பல்ேவ� ேதைவகைள�ம் �ர்த்தி ெசய்ய 
ேபா�மானதாக அைவ இல்ைல.

உடல்நலத்தின் மதிப்ைப நாம் அைனவ�ம் ��ந்�க் 
ெகாள்கிேறாம், நம் நல்வாழ்வ�ல் நம் அன்�க்��யவர்கள் 
எவ்வா� பாதிக்கப்ப�கிறார்கள் என்பைத�ம் ந�ங்கள் 
அறிந்� ைவத்தி�க்கிற�ர்கள். ஆனால் ஆேராக்கியமான 
வாழ்க்ைக �ைறைய பராம�ப்ப� சவாலான ஒ� 
வ�ஷயம்; மன அ�த்தம் மற்�ம் மற்ற காரண�களால் 
நம� ஒட்�ெமாத்த உடல்நலத்தில் நலி� ஏற்படலாம். 
ேம�ம், ம�த்�வ ெசல�கள் சீராக அத ிக�த்� 
வ�கின்ற�.

Zurich-ல், ச�யான ஆேலாசைன மற்�ம் திட்டமிடல் 
�லம், இந்த சவால்கள் ம�ட்கக்��யைவ  என்� நாங்கள் 
நம்�கிேறாம்.இைத க�த்தில் ெகாண்�, Zurich SureHealth 
எ�ம் திட்டத்ைத வ�வைமத்�ள்ேளாம். ம�த்�வ 
ெசல�கள் ேபான்ற உங்கள் ேதைவகைள உள்ளடக்�வ� 
மட்�மல்லாமல், ந�ங்கள் ம�ட்�க்கான பாைதய�ல் 
ெசல்�ம்ேபா� மன அைமதிையப் ெபற�ம் உத�ம் ஒ� 
வ��வான ம�த்�வத் திட்டம்.

Zurich SureHealth
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“2017-ல், 13.3% மேலச ியர் ப�மன் 
என�ம், 38.5% அதிக ப�மன் 
என�ம் வைகப்ப�த்தப்பட்�ள்ளனர்.“ 

2017 ASEAN அறிக்ைக உடல் ப�மைனத் த�த்தல்,
தி எகனாமிஸ்ட் �லனாய்� ப���

“2018-இல், மேலச ிய நாட்�ன் 
வ�டாந்திர ம�த்�வ பணவ �க்க 
வ�கிதம் 15.3% ஆ�ம்.“ 

ஏெயான் ஹி�வ�ட் 2019 உலக ம�த்�வப் 
ேபாக்� வ�கிதம், ஆய்வறிக்ைக

“2-இல் 1 மேலச ியர் உயர் 
இரத்த ெகா�ப்பால் 
பாத ிக்கப்ப�க ின்றனர்.“ 

ேதச ிய �காதாரம் மற்�ம் ேநா�ற்ற 
கணக்ெக�ப்� 2015
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ந�ங்கள் ஆேராக்க ியமாக இ�ப்பதால், 
10% வைர பண அள �ப்� தரப்ப�ம்

உ�ைமப் பங்ைக 
ேகா�க்ைகய�டாமல் 
இ�ந்தால் ெவ�மதி

ந�ங்கள் ஆேராக்கியமாக இ�ப்பதால், உ�ைமப் பங்ைக 
ேகா�க்ைகய�டாமல் இ�ந்தால் ெவ�மதி பலன�ன் கீழ் 
ெச�த்தப்ப�ம் ப ��ம ியங்க�க்� Zurich Sure Health பண 
அள�ப்ைப ெவ�மதியாக வழங்�ம்.

கடந்த பாலிஸி வ�டத்தில் எந்தெவா� உ�ைமப் 
பங்ைக�ம் ேகா�க்ைகய �டாமல் இ�ந்தால், 2-ம் பாலிஸி 
வ�டம் �தல், வ�டாந்திர பண அள�ப்�1 பாலிஸி 
வ�டத்தில் ெச�த்தப்ப�ம்.

1 ெகா�க்கப்பட்ட பாலிஸி வ�டத்தில் ெச�த்தப்ப�ம் பண அள�ப்�, கடந்த  
 பாலிஸி வ�டத்தில் Zurich SureHealth திட்டத்�க்காக கட்டப்ப�ம்   
 ப ��ம ியங்கள�ல் 10%-க்� சமமான�. (வ�ற்பைன மற்�ம் ேசைவ வ�   
 தவ�ர்த்�). வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்� உட்பட்ட�. 
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அைலச்சலில்லா ம�த்�வமைன 
அ�மதி

ெராக்கமில்லா வசத ி

Zurich SureHealth ெராக்கம ில்லா ம�த்�வமைன 
ேசர்க்ைகைய வழங்�கிற�. அவசர நிைலய�ல், 
உங்கள் ம�த்�வ அட்ைடையக் காட்�னாேல 
ேபா�ம், எங்கள் திட்டத்ேதா� பதிந்தி�க்�ம் 
எல்லா ம�த்�வமைனகள��ம் வ�ைரவான 
ம�த்�வமைன ேசர்க்ைக�ம் உடன� ம�த்�வ 
கவன�ப்�ம் உங்கைளத் ேத� வ�ம். 

ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்� ெவள�ேய�ைகய�ல், 
�ைண-காப்��திக் கட்டணத்ைத மட்�ம் 
ெச�த்தினால் ேபா�ம், காப்ப�� ெசய்யப்பட்ட 
பட்�யேலட்�ல் உள்ள ப �ற ெசல�கைள 
நாங்கேள பார்த்�க் ெகாள்ேவாம்.  



பலன்கள �ன் அட்டவைண

1
 

100,000 150,000 200,000

2
 

700,000 1,050,000 1,400,000

3

 

4
 

5
  

 

6

 

 

7

8
 

10

 

 

12

 

  

150,000 225,000 300,000

200,000 300,000 400,000

180 260 350

ம�த்�வமைன பலன்கள் (OAL மற்�ம் OLL-க்� உட்பட்ட�)

ஒட்�ெமாத்த வ�டாந்திர 
வரம்� (OAL)

ஒட்�ெமாத்த ஆ�ட்கால 
வரம்� (OLL)

ெவள� ேநாயாள�க்கான சி�ந�ரக 
�ழ்மப்ப��ப்� ச ிகிச்ைச ஆ�ட்கால 
வரம்� (OKLL)

ெவள� ேநாயாள�க்கான �ற்�ேநாய் 
சிகிச்ைச 
ஆ�ட்கால வரம்� (OCLL)

தினச� ம�த்�வமைன 
அைற & வச ிப்� 
(ஒ� நாள�ன் வரம்�; அதிகபட்சமாக 
காப்��தி ெதாடங்கப்பட்ட 
திகதிய�லி�ந்� 200 நாட்கள் வைர)

த�வ�ர ச ிகிச்ைசப் ப���/அதிகம் 
சார்ந்�ள்ளப் ப��� 
(அதிகபட்சமாக காப்��தி 
ெதாடங்கப்பட்ட திகதிய�லி�ந்� 60 
நாட்கள் வைர)

ம�த்�வமைன �ைணப் 
ெபா�ட்கள் & ேசைவகள்

அ�ைவ சிகிச்ைசக் கட்டணம் 
(அ�ைவ சிகிச்ைசக்�ப் ப�ன்வ�ம் 
கவன�ப்�; ம�த்�வமைனய�லி�ந்� 
ெவள�ேயறி 60 நாட்க�க்�ள்)

உணர்வ�ழப்� ம�ந்� த�ம் 
நி�ணர்கான கட்டணம்

அ�ைவச் சிகிச்ைச அைற

பகலில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 
அ�ைவச் சிகிச்ைச

ம�த்�வமைனைய அைடவதற்� 
�ன் ேநாயறிவதற்கான 
ேசாதைனகள் (ம�த்�வமைனய�ல் 
ேசர்க்ைகக்� 60 நாட்க�க்�ள்)

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; ேமற்�றப்பட்ட 
வரம்�க்� உட்பட்ட�.

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால. அதிகபட்சமாக 
RM2,000 உட்பட்ட 10%-ஆன �ைணக் 

காப்��தி ெபா�ந்�ம்.
9

11

Gold PlatinumSilver
த ிட்டங்கள்

வரம்� (RM)

வரம்�கள்
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13

 

14
 

 

15 

18

  
 

 

 

 

 

ம�த்�வமைனப் �ற ேநாயாள � பலன்கள்

ம�த்�வமைனைய அைடவதற்� 
�ன் நி�ண�ன் ஆேலாசைன 
(ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்ைகக்� 
60 நாட்க�க்�ள்)

ம�த்�வமைனய�ல் 
ம�த்�வ�ன் பார்ைவ 
(நா�க்� 2 �ைற பார்ைவ; 
அதிகபட்சமாக காப்��தி 
ெதாடங்கப்பட்ட திகதிய�லி�ந்� 
200 நாட்கள் வைர)

ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்�ப் 
ப�றகான சிகிச்ைச
(ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்� 
ெவள�ேயறி 60 நாட்க�க்�ப் ப�ற�)

16 ஆம்�லன்ஸ் கட்டணம்

17 உ�ப்� மாற்� அ�ைவ சிகிச்ைச 
(வாழ்நாள�ல் ஒ��ைற)

ம�த்�வமைனப் �ற 
ேநாயாள�க்கான சி�ந�ரக 
�ழ்மப்ப��ப்� சிகிச்ைச

ம�த்�வமைனப் �ற 
ேநாயாள�க்கான அவசர 
வ�பத்�ச் சிகிச்ைச 
(வ�பத்� நிகழ்ந்� 72 மண� 
ேநரங்க�க்�ப் ப�ற�; ெதாடர் 
சிகிச்ைச அதிகபட்சமாக வ�பத்� 
நிகழ்ந்த 31 நாட்கள் வைர)

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; 
OKLL-க்� உட்பட்ட�.

அதிகபட்சமாக RM2,000 உட்பட்ட, 
10%-ஆன �ைணக் 

காப்��தி ெபா�ந்�ம்.

19
ம�த்�வமைனப் �ற 
ேநாயாள�க்கான �ற்�ேநாய் 
சிகிச்ைச

20

ம�த்�வமைனப் �ற 
ேநாயாள�க்கான இயன் 
�ைற ம�த்�வச் சிகிச்ைச 
(அ�ைவ சிகிச்ைச/ 
ம�த்�வமைனய�லி�ந்� 
ெவள�ேயறிய ப�ன் 90 
நாட்க�க்�ள்)

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; 
OCLL-க்� உட்பட்ட�.

அதிகபட்சமாக RM2,000 உட்பட்ட 
10%-ஆன �ைணக் 

காப்��தி ெபா�ந்�ம்.

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; 
OAL மற்�ம் OLL-க்� உட்பட்ட�.
அதிகபட்சமாக RM2,000 உட்பட்ட 

10%-ஆன �ைணக் 
காப்��தி ெபா�ந்�ம்.

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால. அதிகபட்சமாக 
RM2,000 உட்பட்ட 10%-ஆன �ைணக் 

காப்��தி ெபா�ந்�ம்.

21

Gold PlatinumSilver
த ிட்டங்கள்

வரம்� (RM)

ம�த்�வமைன பலன்கள் (OAL மற்�ம் OLL-க்� உட்பட்ட�)
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750 1,000 1,500

25
வ �ட்�ல் பராம�ப்� 
(ஒவ்ெவா� ெசயலிழப்�க்�மான 
அதிகபட்ச வரம்�)

26 த�ந்த ெசலவ�னங்க�க்கான வ�

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; ேமற்�றப்பட்ட 
வரம்�க்� உட்பட்ட�.

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால.

60 75

250 300
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ஆேராக்க ிய பலன்கள்

தினச� உதவ�நிதித் ெதாைக 
அரசாங்க ம�த்�வமைனய�ல் 
(அதிகபட்சமாக காப்��தி 
ெதாடங்கப்பட்ட திகதிய�லி�ந்� 
200 நாட்கள் வைர)

பராம�ப்பாளர் பலன்கள் 
(ஒவ்ெவா� ெசயலிழப்�க்�மான 
அதிகபட்ச வரம்�) 

உ�ைமப் பங்ைக 
ேகா�க்ைகய�டாமல் 
இ�த்தல்

காப்��தி ெதாடங்கப்பட்ட 
திகதிய�லி�ந்� 2வ� வ�டம் �தல், 
ெச�த்தப்பட்ட ப்�மியங்கள�ல் 10% 
பண அள�ப்� Zurich SureHealth திட்டம் 
காப்��தி ெதாடங்கப்பட்ட திகதிக்� 
�ந்ைதய வ�டத்�க்� ெச�த்தலாம், 
அப்ப� �ந்ைதய வ�டத்தில் 
எந்தெவா� உ�ைமக் ேகா�க்ைக�ம் 
வ ��க்காமல் இ�ந்தால். 

�றிப்�: பலன்க�க்கான பண அள�ப்� ம�த்�வ �தியாக, நியாயமான 
  ேதைவக�க்� உட்பட்ட�, ேம�ம் காப்ப�� ெசய்யப்பட்ட 
  ெசயலிழப்�க�க்� வழக்கமான கட்டணங்கள் வ�திக்கப்ப�ம்.

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; ேமற்�றப்பட்ட 
வரம்�க்� உட்பட்ட�.

120 120

24
ம�த்�வ அறிக்ைகக்கான 
கட்டணம் 
(ஒவ்ெவா� ெசயலிழப்�க்�மான 
அதிகபட்ச வரம்�)

வ�திக்கப்பட்ட� ேபால; ேமற்�றப்பட்ட 
வரம்�க்� உட்பட்ட�.

Gold PlatinumSilver
த ிட்டங்கள்

வரம்� (RM)

ப �ற பலன்கள் (OAL மற்�ம் OLL-க்� உட்பட்ட�)

85

120

400
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Silver
(RM)

Gold
(RM)

1,300.00 1,686.00

706.00 915.00

1,104.00 1,433.00

1,198.00 1,554.00

1,290.00 1,674.00

1,678.00 2,176.00

1,750.00 2,273.00

2,496.00 3,241.00

3,223.00 4,183.00

3,838.00 4,980.00

4,973.00 6,455.00

5,750.00 7,351.00

7,191.00 9,195.00

வ�டாந்த ிர ப ��ம ியக் 
கட்டணங்கள்

30 நாட்கள் – 5 வய�

6 – 15 வய�

16 – 21 வய�

22 – 29 வய�

30 – 39 வய�

40 – 44 வய�

45 – 49 வய�

50 – 54 வய�

55 – 59 வய�

60 – 64 வய�4

65 – 69 வய�4

70 – 74 வய�4

75 – 79 வய�4

4 ம���ப்ப�ப்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் மட்�ேம.

�றிப்�:
1. ெச�த்தப்ப�ம் ப��மியங்கள் அைடந்தி�க்�ம் வய�, ெதாழிற்ப���, உடல் 
  ஆேராக்கிய நிைல, ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்��க்�ம் திட்டம் இைவக�க்� 
  ஏற்ப மா�ப�ம் ப ��ம ியங்கைள ெச�த்த ேவண்�ம். உங்க�க்� ஏற்ற 
  ப ��ம ியக் கட்டணங்கைள அறிந்�க் ெகாள்ள Zurich ெசல்வம் திட்டமிடல் 
  ஆேலாசக�டன் கலந்�ைரயா�ங்கள்.

2. ெதாழ ிற்ப ��� 3-க்�, 30% ஏற்�தல் மற்�ம் ெதாழ ிற்ப ��� 4-க்�, 50% 
  ஏற்�தல் ெபா�ந்�ம்.

வய� வரம்� (இ�த ியாக 
ெகாண்டாடப்பட்ட ப �றந்தநாள �ன் 

ேபா� அைடந்த வய�)

த ிட்டங்கள்

ெதாழ ிற்ப ��� 1 மற்�ம் 2
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1. Zurich SureHealth என்றால் என்ன?
 Zurich SureHealth என்ப� ந�ங்கள் ஆேராக்கியமான நிைலய�ல் இ�க்�ம் 
 ேபா� உங்க�க்� ெவ�மதிகைள அள�ப்பேதா� உங்கள் ம�த்�வ 
 கட்டணத்ைத உள்ளடக்கிய, ஒ� ��ைமயான ம�த்�வத் திட்டம். 
 ஒ�ேவைள இத்திட்டத்ைத வாங்�ம் சமயம் உங்க�க்� அதிக ெகா�ப்� 
 அல்ல� ப�மன் ேபான்ற �காதாரப் ப�ன்னைட�கள் இ�ப்ப�ன், ந�ங்கள் 
 Z Wellness Care திட்டத்தின் கீழ் ேசர த�தி ெப�வ �ர். திட்டத்தின் ��வ�ல் 
 உங்கள் உடல்நலம் ேமம்பட்டால், உங்கள் ப��மியம் �ைறக்கப்ப�ம்.

2. யார் Zurich SureHealth-க்�த் த�த ியானவர்கள்?
 Zurich SureHealth தன்ன�ச்ைசயாக நிற்�ம், ம�த்�வ திட்டமா�ம். 30 நாட்கள் 
 வய� �தல் இ�தியாக ெகாண்டாடப்பட்ட ப�றந்தநாள�ன் ேபா� 59 வயைத 
 அைடந்த யாவ�ம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ேசர த�தி ெப�வர்.

3. நான் எவ்வள� ப ��ம ியம் ெச�த்த ேவண்�ம்?
 ெச�த்தப்ப�ம் ப��மியங்கள் அைடந்தி�க்�ம் வய�, ெதாழிற்ப���, உடல் 
 ஆேராக்கிய நிைல, ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்��க்�ம் திட்டம் இைவக�க்� ஏற்ப 
 மா�ப�ம் ப ��ம ியங்கைள ெச�த்த ேவண்�ம். ��தல் தகவல் ெபற, 
 ந�ங்கள் வ�டாந்த ப��மியம் கட்டண அட்டவைணைய பார்க்க�ம் அல்ல� 
 எங்கள் Zurich ெசல்வம் திட்டமிடல் ஆேலாசகைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்.

4. என� வய� ��ம்ேபா� ப ��ம ியம் அத ிக�க்�மா?
 ஆம். ப ��மியம் ெதாைக உங்கள் வயைதப் ெபா�த்த�. உங்கள் வய� 
 ��ம்ேபா�, ெதாைக�ம் அதிக�க்�ம்.

5. இந்த த ிட்டத்த ின் கீழ் பண அள �ப்� பலைன நான் 
 எவ்வா� ெப�க ிேறன்?
 �ந்ைதய ெகாள்ைக ஆண்�கள�ல் எந்தெவா� உ�ைமக் ேகா�க்ைக�ம் 
 வ��க்காமல் இ�ந்தால், �ந்ைதய ஆண்� ப��மியங்கள�ல் 10% பண 
 அள�ப்� உங்க�க்� கிைடக்�ம்.

6. எந்த �ழ்ந ிைலகளால் Zurich SureHealth ந ி�த்தப்ப�ம்? 
 கீழ்க்கா�ம் ஏதாவெதா� காரணத்தால் Zurich SureHealth நி�த்தப்ப�ம்: 
 • காப்��தி��ந�க்� இறப்� ேந�ட்டால்; அல்ல� 
 • காப்��திய�ன் ெக�நாள�ல் காப்��தி��நர் 80 வயைத அைடந்தால்; அல்ல� 
 • காப்ப�ட்�ல் உள்ளப� ேகா�க்ைகய�ட்ட ��த் ெதாைக ஆ�ட்கால 
  ஒட்�ெமாத்த வரம்ைப எட்�ய�டன்; அல்ல� 
 • எேத�ம் ப ��ம ியத் ெதாைக, பாலிஸி ெகா�க்�ம் ச�ைக காலத்�க்�ள் 
  ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால்; அல்ல� 
 • காப்��தி��நர் அவர் ெதாழ ில், வண�கம், கடைமகள் அல்ல� ஈ�பா�   
  இவற்றில் ஏேத�ம் மாற்றம் கண்டால், இன� Zurich Insurance Malaysia Berhad-ல் 
  காப்ப�ட ��யா�. 

அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் 
ேகள்வ�கள்

 
 

Platinum
(RM)

2,325.00

1,261.00

1,975.00

2,144.00

2,250.00

2,930.00

3,060.00

4,356.00

5,623.00

6,695.00

8,671.00

9,883.00

12,354.00
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7. Zurich SureHealth-க்� ெச�த்தப்ப�ம் ப ��ம ியம், வ�மான 
 வ� வ �லக்க ிற்� உட்பட்டதா?
 ஆம். இந்தத் திட்டத்தில் ெச�த்தப்ப�ம் ப��மியம் ெதாைக தன�ப்பட்ட 
 வ�மான வ� வ�லக்கிற்� த�தி அள�க்கிற�. இ� வ� நிவாரணம் 
 உள்நாட்� வ�வாய் வா�யத்தின் இ�தி ���க்� உட்பட்ட�.

8. என� ப ��மியத்ைத ெச�த்தத் தவறினால் என்ன நடக்�ம்?
 ப��மியம் ெச�த்த ேவண்�ய உ�ய ேததிய�லி�ந்�, 31 நாட்க�க்�க் 
 ச�ைக காலம்  வழங்கப்ப�ம். ச�ைக காலம் ��வதற்�ள் ப��மியம் 
 ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், காப்��தி காலாவதியா�ம்.

9. Zurich SureHealth-இன் கீழ் �ைணக் காப்��தி எவ்வா� 
 இயங்�கிற�? 
 �ைணக் காப்��தி என்ப� வ�ண்ணப்பத்தாரர்/காப்��தி��ந�க்�ம் 
 Zurich Insurance Malaysia Berhad-�ம் இைடேய உள்ள ெசல�ப் பகிர்� 
 ஏற்பாடா�ம். இதில், ேகா�க்ைகக்�ட்பட்ட ெமாத்த ம�த்�வ ெசலவ�லி�ந்� 
 10% ெதாைகைய Zurich SureHealth-இன் கீழ் வ�ண்ணப்பத்தாரர்/ காப்��தி��நர் 
 ெச�த்�ம் அேத ேவைள Zurich Insurance Malaysia Berhad ம ிஞ்ச ி�ள்ள 
 ெதாைகைய ெச�த்�ம்.

ப �ன்வ�ம் நிகழ்�களால் ேநர�யாக அல்ல� மைற �கமாக, ��ைமயாக 
அல்ல� ப�தியாக ஏற்ப�ம் அ�ைவ சிகிச்ைச அல்ல� கட்டணங்க�க்� எந்த 
பலன்க�ம் வழங்கப்படமாட்டா�:

1. காப்ப�ட்� ஒப்பந்தத்திற்� �ன்னேர ேநாய் கண்��த்தல்.

2. காப்ப�� �வக்க ேததி அல்ல� மாற்றத்தின் ெசயலாக்க ேததி அல்ல� 
 ம�ண்�ம் காப்ப�� அமல்ப�த்திய ேததி, இதில் எ� ப�ன்ேனா, அதிலி�ந்� 
 120 நாட்க�க்�ள் ஏற்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட ேநாய்கள்.

3. காப்ப�� �வக்க ேததி அல்ல� மாற்றத்தின் ெசயலாக்க ேததி அல்ல� 
 ம�ண்�ம் காப்ப�� அமல்ப�த்திய ேததி, இதில் எ� ப�ன்ேனா, அதிலி�ந்� 
 30 நாட்க�க்�ள் வ�பத்தினால் ஏற்ப�ம் காயங்கைளத் தவ�ர்த்�, ம�த்�வ 
 அல்ல� உடல் �திய�ல் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால்.

4. ப �லாஸ்�க்/அழ� சிகிச்ைச, �ன்னாத்�, கண் ப�ேசாதைன, கண்ணா� 
 மற்�ம் ஒள� �றி� அல்ல� கண்பார்ைவ ச� ெசய்�ம் சிகிச்ைச 
 (Radial Keratotomy அல்ல� Lasik), உ�ப்ப�றழ்ச்சி, மற்�ம் ெசயற்ைக 
 �ட்�கள், கா� ேகள் சாதனம், ேபஸ்ேமக்கர்ஸ் (pacemakers) ேபான்ற 
 ெவள�ப்�ற ெசயற்ைக க�வ� அல்ல� சாதனங்கள�ன் பயன்பா� 
 அல்ல� ைகயகப்ப�த்தல் மற்�ம் அைவ சார்ந்த ம�ந்�கள்.

வ�லக்�கள்
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5.  காப்��தி பா�காப்� கால கட்டம் ��வதி�ம், பல் ம�த்�வரால் 
 தரப்ப�ம், வ�பத்தினால் ஏற்ப�ம் காயங்கைளத் தவ�ர்த்�, மற்ற பல் 
 சம்பந்தமான சிகிச்ைசகள் அல்ல� அ�ைவ. ��தலாக, ெபாய்ப்பல் 
 அல்ல� �ேராஸ்ெட�க் ேசைவகள் ேபான்ற பாலங்கள், உள்ைவப்�கள் 
 மற்�ம் கி�டங்கள் அல்ல� அவற்றின் மாற்ற�� ெசல�க�க்� பணம் 
 வழங்கப்படமாட்டா�.

6.  தன�ப்பட்ட தாதியர் கவன�ப்� (வ �ட்�ல் தாதியர் கவன�ப்� உட்ப��வ�ல் 
 �றிப்ப�டப்பட்ட ம�த்�வர் ப�ந்�ைரத்தைல தவ�ர்த்�), ம�த்�வ ஓய்� 
 �ைற சிகிச்ைச அல்ல� ஆேராக்கிய கவன�ப்�, சட்டவ�ேராத ேபாைதப் 
 ெபா�ட்கள், �� ேபாைத, கி�மி அழிப்�, கிரந்தி ேநாய் மற்�ம் அதன் 
 பாதிப்�கள், ஏய்ட்ஸ் (Acquired Immune Deficiency Syndrome), அல்ல� ARC 
 (ஏய்ட்ஸ் சார்ந்தைவ) மற்�ம் எச்ஐவ� (Human Immunodeficiency Virus) 
 ெதாடர்�ள்ள ேநாய்கள், மற்�ம் சட்டத்தால் தன�ைமப்ப�த்த ேகாரப்ப�ம் 
 எவ்வ�தமான ேநாய்கள்.

7. ப �றவ� உட�னம் அல்ல� அங்கவ �னம் உட்பட்ட பரம்பைர �ைறபா�கள் 
 சார்ந்த எந்த ச ிகிச்ைச அல்ல� அ�ைவ சிகிச்ைச.

8. கர்ப்பம், கர்ப்பம் ெதாடர்பான சிக்கல்கள், ப �ரசவம் (அ�ைவ சிகிச்ைச 
 உட்பட), க�ச்சிைத�, க�க்கைலப்�, ப �ரசவத்திற்� �ன் அல்ல� 
 ப�ன்�ள்ள கவன�ப்�, இயந்திர அல்ல� இரசாயன க�த்தைட �ைறகள், 
 க��றாைம ெதாடர்பான சிகிச்ைச. வ�ைறப்�த்திறன் ெசயலிழப்� மற்�ம் 
 ஆண்ைமய�ன்ைம அல்ல� மலட்�த்தன்ைம ெதாடர்பான ேசாதைன 
 அல்ல� சிகிச்ைச.

9. ப�ேசாதைன ேநாக்கங்கள், ேநாய் ஆய்��தி, எக்ஸ்-ேர ப�ேசாதைன, 
 ெபா�வான உடல் அல்ல� ம�த்�வ ப�ேசாதைனக்கான ம�த்�வமைன 
 அ�மதி, இயலாைமக்கான சிகிச்ைசக்�ம் அல்ல� ேநாய் ஆய்��திக்�ம் 
 ெதாடர்� இல்லாத�ம் தற்ெசயலான�ம், அல்ல� ம�த்�வ �திய�ல் 
 ேதைவயற்ற எந்த வைகயான சிகிச்ைசகள், அல்ல� ஒ� ம�த்�வர் 
 ேமற்ெகாண்ட எந்த வைகயான த�ப்� ச ிகிச்ைசகள், த�ப்� ம�ந்�கள் 
 அல்ல� ப�ேசாதைன மற்�ம் உடல் எைட �ைறப்� அல்ல� அதிக�ப்� 
 �றிப்பான சிகிச்ைசகள்.

10. தற்ெகாைல, தற்ெகாைல �யற்சி அல்ல� �யநிைனேவாேடா அல்ல� 
 �யநிைனவ�ல்லாமேலா �யமாக ஏற்ப�த்திய காயங்கள்.

11. ேபார் அல்ல� எந்த வ�தமான ேபார் நடவ�க்ைக, ப �ரகடனப் ப�த்தப்பட்ட 
 அல்ல� அறிவ�க்கப்படாத, �ற்றவ�யல் அல்ல� பயங்கரவாத நடவ�க்ைககள்,  
 எந்த வ�தமான ஆ�தப் பைடகள�ல் ஈ�பா�, மறியல், கலவரங்கள் மற்�ம்  
 உள்நாட்� கலவரங்கள் அல்ல� கிளர்ச்ச ிகள�ல் ேநர�யாக பங்ேகற்�.

12. அ�சக்தி எ�ெபா�ள் அல்ல� அ�சக்தி கழ ி�கள�ன் அ�க்க� 
 ப�ள�கள�ன் ெசயல்�ைறய�ல் இ�ந்�ம் அல்ல� எந்த அ� ஆ�த 
 ெபா�ட்கள�லி�ந்�ம் ெவள�ப்ப�ம் அ�க்கதி�யக்கம் அல்ல� மா�.

13. காப்��தி��ந�ன் உடல் உ�ப்�கைள தானம் ெசய்�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் 
 ெசல�கள், மற்�ம் உ�ப்� மாற்� சிகிச்ைச ெசல�கள் மற்�ம் அ� சார்ந்த  
 ச ிக்கல்கள் உள்ளடக்கிய அைனத்� ெசல�கள்.

14. �க்கம் மற்�ம் �றட்ைடக்கான ப�ேசாதைன மற்�ம் சிகிச்ைச, ஹார்ேமான் 
 மாற்� சிகிச்ைச மற்�ம் மா�பட்ட சிகிச்ைச ேபான்ற சிகிச்ைச, ம�த்�வ 
 ேசைவ அல்ல� ெபா�ட்கள், உடலியக்க ேசைவகள், அக்�பஞ்சர், அக்�ப்ெரசர்,  
 �ஃப்ெளக்சாலஜி, எ�ம்� ச�பார்த்தல், �லிைக ச ிகிச்ைச, மசாஜ் அல்ல�   
 அேராமாதிராப �, அல்ல� ேவ� வ�த மாற்� சிகிச்ைச �ைறகள் (உட்பட்ட  
 ஆனால் இைவ மட்�ேம அல்ல).
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15. கட்டணம் ேதைவய�ல்லா பராம�ப்� அல்ல� சிகிச்ைச, அல்ல� 
 காப்��தி��ந�ன் இழப்ப�� பணம் அல்ல� ேவ� காப்ப�� �லம் 
 ெச�த்தத்தக்க அளவ�ற்� உள்ளைவ, மற்�ம் பண�யாளர் இழப்ப�ட்� காப்ப�ட்�  
 ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள்ள ேவைல அல்ல� ெதாழ ில் சார்ந்த கடைமகள�ல்   
 இ�ந்� வ�ம் �ைறபா�கள்.

16. மனேநாய், மனநிைல அல்ல� நரம்� ேகாளா�கள், (எந்த நரம்ப�யல் மற்�ம் 
 அவர்கள�ன் உடலியல் அல்ல� மேனாவ�யல் ெவள�ப்பா�கள் உட்பட).

17. ெதாைலக்காட்சி, ெதாைலேபசி, ெதெலக்ஸ் ேசைவகள், ேர�ேயாக்கள் அல்ல�  
 ஒத்த வசதிகள், �ைழ�/ உள்ேநாயாள� கிட் / ேபக், ெவள�ேயற்றப் ேபக், சலைவ,  
 மின்சாரம், ��தல் உண� மற்�ம் ப�ற ம�த்�வ ெபா�ட்கள் அல்லாத   
 ெபா�ட்கள�ன் வ�ைல / ெசல�கள்.

18. எந்த வைக பந்தயத்தில் இ�ந்�ம் வ�ம் ேநாய் அல்ல� காயம் (கால் 
 ஓட்டப்பந்தயத்ைத தவ�ர), அபாயகரமான வ�ைளயாட்�களான, ஆனால் இ� 
 மட்�ம்தான் என வைரய�க்கப்படா, ஸ்ைக ைடவ�ங், ந�ர் ச�க்�தல், �வாசக் 
 க�வ� ேதைவப்ப�ம் ந��க்க� நடவ�க்ைககள், �ள�ர்கால வ�ைளயாட்�கள், 
 ெதாழ ில்�ைற வ�ைளயாட்� மற்�ம் சட்டவ�ேராத நடவ�க்ைககள்.

19. திட்டமிடப்பட்ட பாைதகள�ல் உ�மம் ெபற்ற வர்த்தக வ�மானங்கள�ல் கட்டணம்  
 ெச�த்திய பயண�யாக தவ�ர ேவ� தன�யார் வ�மானங்கள�ல் பயண�த்தல்.

20. பாலியல் மாற்றங்க�க்� ஏற்ப�ம் ெசல�கள்.

�றிப்�: இந்த ஆவணம் ��ைமயான� அல்ல. ��ைமயான வ�திவ�லக்�க�க்�  
               காப்��தி திட்ட ஆவணத்ைதப் பார்க்க�ம். 



• இந்த ச ிற்ேற�, தகவல ின் ேநாக்கத்த ிற்காக மட்�ேம. வ �த ி�ைறகள் 
 மற்�ம் நிபந்தைனகள் சார்ந்த ேமல் வ�பரங்க�க்�, தய� ெசய்� தயா�ப்� 
 ெவள�ய�ட்�த் தாள், மற்�ம் பாலிஸி ஒப்பத்தங்கைளக் காண�ம்.

• இத்திட்டம் உங்க�க்� ேதைவயானதாக�ம், பாலிஸிக்� ெச�த்தப்ப�ம் 
 ப��மியம் கட்�ப்ப�யானதாக�ம் இ�ப்பைத ந�ங்கள் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

• அப்ப� பாலிஸி ெப�ம் திகதி �வங்கி இலவச-பார்ைவய��ம் காலமான 
 பதிைனந்� (15) நாட்க�க்�ள் இரத்� ெசய்யப்பட்டால், �� ப��மியத்�டன்
 ம�த்�வ ெசல�கைளத் தவ�ர்த்� (அப்ப� இ�ப்ப�ன்) ெச�த்தப்ப�ம்.

• ப��மிய கணக்�க�க்�ம் பாலிஸிய�ன் ��ப்ப�ப்�க்�ம் உத்தரவாதம் இல்ைல. 
 ��ப்ப�த்த ப ��ம ியங்கைள தி�த்�வ� Zurich Life Insurance Malaysia Berhad  
 நி�வனத்தின் வ��ப்பதிற்�ட்பட்ட�. ��ப்ப�த்த ப��மியங்கள�ன் கணக்�கள் 
 அல்ல� பாலிஸிய�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ன் தி�த்தங்கள் 
 இ�ப்ப �ன், பாலிஸிய�ன் ெக�நா�க்� �ைறந்தபட்சமாக �ப்ப� (30) 
 நாட்க�க்� �ன்பதாகேவ எ�த்� �லம் அறிவ�க்கப்ப�ம்.  

• ஒ� ம�த்�வ மற்�ம் �காதார பாலிஸிய�ல் இ�ந்� மற்ெறா� ம�த்�வ 
 �காதார பாலிஸிக்� மா�வதால் பயன் ஏற்படாமல் ேபாகலாம். காரணம், 
 �றிப்ப�ட்ட ச ில ேநாய்கள�ன் ந�க்கல் அல்ல� ஏற்கனேவ இ�க்�ம் நிைல 
 யா�ம் �திய பாலிஸிய�ல் �திய ேதைவகைள எ�த்� �லம் தயா�க்�ம் 
 பண�க்� காத்தி�க்க ேவண்�ம்.

• ஆ�ள் காப்��தி��நர் மேலசியா�க்� ெவள�ய�ல் ெதாடர்ச்ச ியாக 90 
 நாட்க�க்� ேமல் பயணம் அல்ல� தங்�ம் பட்சத்தில், எந்தெவா� 
 ம�த்�வ ச ிக ிச்ைசக்�ம் எந்த பய�ம் ெச�த்தப்படமாட்டா�.

• www.zurich.com.my எ�ம் அகப்பக்கத்ைத வலம் வந்� பங்ெக�க்�ம் 
 ம�த்�வமைனகள�ன் பட்�யைலப் பதிவ�றக்கம் ெசய்� ெகாள்ள�ம்.

• அைனத்� ப��மியங்க�ம் அரசாங்கத்தின் வ�க�க்� உட்பட்ட�.

Zurich SureHealth பற்றிய ேமல் வ�வரங்கள் மற்�ம் உதவ�க�க்�, எங்கள�ன் 
Zurich ெசல்வம் த ிட்டமிடல் ஆேலாசகர் அல்ல� Zurich அைழப்� ைமயத்ைத, 
1300-888-622 எ�ம் எண்கள�ல் அல்ல� callcentre@zurich.com.my எ�ம் 
மின்னஞ்சல் �லம் எங்கைள ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

ஏேத�ம் சில வார்த்ைதகள் அல்ல� நிைலகைள ெமாழிெபயர்க்�ம் த�ணத்தில் 
�ரண்பா�, ெதள�வ�ன்ைம மற்�ம் மாற்�க் க�த்� ஏற்பட்டால், ேதசிய ெமாழி, சீன 
ெமாழி, தமிழ் ெமாழிப் பதிப்�க�க்� பதிலாக, ஆங்கில ெமாழிப் பதிப்ைப 
�ன்ன��த்த ேவண்�ம்.

�க்கிய �றிப்�கள்
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