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5

இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைக ்காப்புறு்திக்கா்ன வ்த்வ

உஙகள் வவீக வடீடின மாதாந்திர வடீடுத் தவ்ைக்்ளச் கேலுத்த உஙக்ளது 
மசேநி சேமிப்புக்்ளப் பயனபடுத்துகிறரீகள் எனறால நீஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டத்தின கீழ் காப்புறுதி கபற சவண்டும்.

பைமாக மாதாந்திர வடீடுத் தவ்ைக்்ளச் கேலுத்தினாலும் நீஙகள் வடீடு 
உரி்மயா்ளராக இருந்தால காப்புறுதி கபற விண்ைப்பிக்க்லாம். 

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டம் (Home Protection Scheme, HPS) எனபது அ்டமானத்்தக் 
கு்றக்கும் காப்புறுதியாகும், இது மரைம், சநாயின முறறிய நி்்ல அல்லது 
நிரந்தர இய்லா்ம ஏறபட்டால உஙகள் வவீக வடீ்்ட இழக்கும் நி்்ல ஏறப்டாமல 
உஙகளுக்கும் உஙகள் அனபுக்குரியவரகளுக்கும் பாதுகாப்ப்ளிக்கிறது. இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டமானது உறுப்பினரகளுக்கு 65 வயது ஆகும் வ்ர அல்லது 
வடீடுக் க்டனகள் கேலுத்தி முடிக்கப்படும் வ்ர, இவறறில எது முத்லில 
நிகழ்கிறசதா அதனபடி காப்புறுதி வழஙகுகிறது.

உஙகள் வவீக வடீடிறகாக வவீக அல்லது வஙகியில வாஙகிய க்டனிறகான 
மாதத் தவ்ை்யச் கேலுத்துவதறகாக உஙகள் மசேநி சேமிப்பி்லிருந்து 
பைத்்த எடுப்பதறகு விண்ைப்பிக்கும் சபாது, இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டத்திறகு எவவாறு விண்ைப்பிக்க சவண்டும் எனப்தக் குறித்து வவீக 
அல்லது வழக்கறிஞரகள் ஆச்லாே்ன வழஙகுவாரகள்.

உஙகள் Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services > My Requests) cpf.gov.sg எனனும் 
த்ளத்திலும் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திறகாக விண்ைப்பிக்க்லாம்.

எவவாறு விண்்ணப்பிப்பது?

https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding


இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைக ்காப்புறு்தியின பஙகு

க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்துவதறகான உஙகள் கபாறுப்பின பஙகு விகிதத்தின 
அடிப்ப்்டயில காப்புறுதி எடுத்துக்ககாள்்ள ஊக்குவிக்கப்படுகிறரீகள் (உஙகள் 
மசேநி சேமிப்பு மறறும்/அல்லது பைத்்தப் பயனபடுத்தி). ஒரு வடீடிறகான 
காப்புறுதியின கமாத்தப் பஙகு, கு்றந்தது 100% வ்ர சேரக்கப்ப்ட சவண்டும். 
இருப்பினும், நீஙகளும் உஙகள் இ்ை உரி்மயா்ளர(களும்) ஒரு உரி்மயா்ளருக்கு 
100% வ்ர காப்புறுதிப் பஙகு கபறும் வ்கயில அதிகக் காப்புறுதிப் பங்கப் 
கபறுவதறகு சதரவு கேயய்லாம். சகார சவண்டிய சூழல ஏறபட்டால, இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டமானது நீஙகள் விண்ைப்பித்த காப்புறுதிப் பஙகின அடிப்ப்்டயில 
உத்தரவாதத் கதா்க்யச் கேலுத்தும்.

அதிகக் காப்புறுதிப் பங்கப் கபறும் சபாது உஙகள் மசேநி ோதாரைக் கைக்கி்லிருந்து 
(OA) கூடுதல வரு்டாந்திரப் ப்ரீமியம் பிடித்தம் கேயயப்படும். எனசவ, நீஙகளும் 
உஙகள் இ்ை உரி்மயா்ளரும் (உரி்மயா்ளரகளும்) காப்புறுதிப் பங்கத் 
தீரமானிக்கும் சபாது, உஙகளுக்குத் சத்வயான நிதிப் பாதுகாப்்பயும் எதிரகா்ல 
ஓயவூதியத் சத்வக்்ளயும் கருத்தில ககாள்்ள சவண்டும்.

எடுத்துக்காடடு:

திரு ்டான மறறும் அவரது ம்னவி மசேநி சேமிப்புக்ளி்லிருந்தும் பைமாகவும் 
$1,500-ஐ மாதாந்திர வடீடுக் க்டன தவ்ையாகச் கேலுத்துகிறாரகள். திரு ்டான 
தனது மசேநி கைக்கி்லிருந்து $1,000-ஐயும் பைமாக $200-ஐயும் வழஙகுகிறார, 
அவரது ம்னவி மசேநி கைக்கி்லிருந்து $300 கேலுத்துகிறார.

திரு ்டான ககாண்டிருக்க சவண்டிய கு்றந்தபடேக் காப்புறுதிப் பஙகு:

$1,200/$1,500 x 100% = 80% 

இருப்பினும் திரு ்டான 100% வ்ர காப்புறுதிப் பங்கத் சதரந்கதடுக்க்லாம்.

திருமதி ்டான ககாண்டிருக்க சவண்டிய கு்றந்தபடேக் காப்புறுதிப் பஙகு: 

$300/$1,500 x 100% = 20% 

திருமதி ்டானும் 100% வ்ர காப்புறுதிப் பங்கத் சதரந்கதடுக்க்லாம்.

திரு ்டான சகாரத் தகுதிகபறும் படேத்தில, திரு ்டானின 80% காப்புறுதிப் பஙகின 
அடிப்ப்்டயில அவர சகாரல கேயவதறகுத் தகுதியான சததியி்லிருந்து, 
உத்தரவாதத் கதா்க்யச் கேலுத்துசவாம். இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டம் 
ேலு்கக்்ளப் கபறற பினனர, மீதமுள்்ள க்டன கதா்க்யத் திருமதி ்டான 
கேலுத்த சவண்டும்.

திரு ்டான 100% காப்புறுதிப் பங்க சதரவுகேயதிருந்தால, அவரது 100% 
காப்புறுதியின அடிப்ப்்டயில அவர சகாரத் தகுதிகபறும் சததியில உத்தரவாதத் 
கதா்க வழஙகப்படும். இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்பபீடடு்டன நிலு்வயில 
உள்்ள க்ட்ன முழு்மயாகச் கேலுத்த முடியுமானால திருமதி ்டானி்டமிருந்து 
கூடுதல கதா்க எதுவும் வசூ்லிக்கப்ப்டாது.
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்காப்புறு்தித ்தகு்தி

நீஙகள் நல்ல ஆசராக்கியத்து்டன இருக்கும் சபாது இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் 
காப்புறுதி கபறுவதறகுத் தகுதி கபறுவரீகள். பினவருப்வ உடப்ட உஙகள் 
உ்டலந்லம் கதா்டரபான அ்னத்துத் தகவலக்்ளயும் முழு்மயாகத் கதரிவித்து 
உறுதிய்ளிக்க சவண்டும்.

 • உஙகள் க்டந்தகா்ல மறறும் தறசபா்தய சநாயகள் அ்னத்்தயும்;

 • நீஙகள் இதறகு முனனர சமறககாண்்ட ஏசதனும் அறு்வ ேிகிச்்ே/ேிகிச்்ே/
மருத்துவப் பரிசோத்ன (கள்) குறித்த தகவலகள் அ்னத்்தயும்; மறறும்

 • ஏசதனும் உ்டலந்ல அல்லது மனந்லக் கு்றபாடு இருப்பின அவற்றயும் 
கதரிவிக்க சவண்டும்.

சத்வயான தகவலகள் குறித்து உஙகளுக்கு உறுதியாகத் கதரியவில்்ல 
எனறால, அ்தத் கதரிவிக்குமாறு சகடடுக் ககாள்கிசறாம். உஙகளுக்கு இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி வழஙகப்படுவதறகு முனபு உஙகள் உ்டலநி்்லயில 
ஏசதனும் மாறறம் ஏறபட்டால அ்த உ்டனடியாக எஙக்ளி்டம் கதரிவிக்க 

சவண்டும்.

உறுதிகமாழியப்பட்ட தகவ்லின அடிப்ப்்டயில இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் 
காப்புறுதிக்கான உஙகள் தகுதி்ய நாஙகள் மதிப்பிடுசவாம். நீஙகள் மருத்துவப் 
பரிசோத்ன சமறககாள்்ள சவண்டியிருக்க்லாம். உஙக்்ளப் பரிசோதிக்கும் 
மருத்துவரி்டமிருந்து உஙகள் உ்டலநி்்ல குறித்த மருத்துவ அறிக்்கயின 

நக்்லயும் சகார்லாம். 

நீஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி கபற தகுதியறறவராக இருந்தாலும், 
மாதாந்திர வடீடுத் தவ்ை்யச் கேலுத்த உஙகள் மசேநி  சேமிப்புக்்ளப் 
பயனபடுத்த்லாம். 

குறிப்பு: தவறான அல்லது கபாயயான தகவலக்்ள வழஙகிய அல்லது 
சுகாதார உறுதிகமாழித்லில கபாருத்தமான தகவலக்்ள வழஙகாத 
உறுப்பினருக்கு சகாரலகள் அல்லது பிரீமியஙக்்ளத் திருப்பி வழஙகுவது 
குறித்துக் கருத்தில ககாள்்ள மாடச்டாம். 



பினவரும் நிபந்த்னகள் அ்னத்தும் நி்றசவறறப்படும்சபாது உஙகளுக்கு 
இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி வழஙகப்படும்: 

 • நீஙகள் வடீடின ேட்டபூரவ உரி்ம்யப் கபறறுள்்ளரீகள், அதாவது ேட்டபூரவ 
ஆவைஙக்ளில ்ககயாப்பமிடடு ோவிக்்ளப் கபறறுவிடடீரகள்;

 • நீஙகள் க்டன ஆவைத்்த வவீக அல்லது அஙகீகரிக்கப்பட்ட அ்டமானதாரரு்டன 
நி்றசவறறி, க்டனுக்குச் ேட்டபூரவமாகப் கபாறுப்சபறகிறரீகள்;

 • நீஙகள் சுகாதார உறுதிகமாழித்்ல கவ்ளியிடடுள்்ளரீகள், சமலும் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டத்தின கீழ் காப்புறுதிக்காக ஏறறுக்ககாள்்ளப்படுகிறரீகள்; 
மறறும்

 • உஙகள் முதல இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டப் ப்ரீமியத்்தச் கேலுத்தியுள்்ளரீகள்

உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்ட விண்ைப்பம் அஙகீகரிக்கப்படடு ப்ரீமியத் 
கதா்க கழிக்கப்பட்ட பிறகு இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டச் ோனறிதழ் உஙகளுக்கு 
அனுப்பப்படும். ோனறிதழில உஙகள் காப்புறுதி உத்தரவாதத் கதா்க, உஙக்ளது 
காப்புறுதிப் பஙகு, காப்புறுதித் திட்டத்தின கதா்டக்க மறறும் கா்லாவதி சததி, 
காப்புறுதி கேயயப்பட்ட வடீடின முகவரி மறறும் உஙகள் வரு்டாந்திரப் ப்ரீமியம் 
சபானற விவரஙகள் இருக்கும்.

உஙகள் Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services > My Messages) cpf.gov.sg எனனும் 
த்ளத்தில உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்ட விவரஙக்்ளக் காை்லாம். 

இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைப் ப்ரீமியம் ்கடடை்ணம்

ப்ரீமியம் ஆண்டுசதாறும் கேலுத்தப்ப்டசவண்டும், அது தானாகசவ உஙகள் 
ோதாரைக் கைக்கி்லிருந்து கழிக்கப்படும். இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதிக் 
கா்லத்தின 90 விழுக்காடடுக்கான ப்ரீமியத்்த மடடுசம நீஙகள் கேலுத்த சவண்டும். 
எடுத்துக்காட்டாக, உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதிக் கா்லம் 30 
ஆண்டுகள் எனறால, ப்ரீமியத்்த நீஙகள் 27 ஆண்டுகளுக்கு மடடுசம கேலுத்த 
சவண்டும்.

ப்ரீமியம் ஐந்து காரைிக்ளின அடிப்ப்்டயில கைக்கி்டப்படுகிறது:

 • வடீடிறகான நிலு்வயில உள்்ள வடீடுக் க்டன

 • க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்தும் கா்லம்

 • க்டன வ்க (ேலு்க அல்லது ேந்்த வி்்ல)

 • உறுப்பினரின வயது மறறும் பா்லினம்

 • காப்புறுதியின பஙகு விழுக்காடு

cpf.gov.sg (Tools > Housing > Home Protection Scheme Premium Calculator) 
இ்ையத்த்ளத்தில இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டப் ப்ரீமியக் 
கைக்குப்கபாறி்யப் பயனபடுத்தி உஙகள் ப்ரீமியத்்த 
மதிப்பி்ட்லாம்.

8

https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/portalservices/moremessages
https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/schemes/homeprotectionschemepremium/homeprotectionschemepremiumlanding
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ப்ரீமியம் கேலுத்தப் சபாதுமான கதா்க இருப்பில இல்லாவிட்டால, உஙகள் 
ோதாரைக் கைக்கில பைம் நிரப்பும்படி கதரியப்படுத்தப்படும். உஙகள் குடும்ப 
உறுப்பினர, அதாவது உஙகள் வடீடின இ்ை உரி்மயா்ளரான உஙகள் ம்னவி/
கபறசறார/குழந்்த/உ்டனபிறந்சதார, உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டப் ப்ரீமியப்  
பறறாக்கு்ற்யச் கேலுத்த, அவரது ோதாரைக் கைக்கு சேமிப்புக்்ளப் 
பயனபடுத்த எஙகளுக்கு அஙகீகாரம் வழஙக்லாம்.

உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்யத் கதா்டரவதறகாக ப்ரீமியத்்தச்   
கேலுத்த உஙகளுக்குக் கூடுதல கா்ல அவகாேம் வழஙகப்படும். ேலு்கக் கா்லம் 
முடிவுறும்சபாதும் எஙக்ளால ப்ரீமியத்்தப் பிடித்தம் கேயய முடியாவிட்டால, 
உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி முடிவ்்டயும். நீஙகள் காப்புறுதிப் 
பாதுகாப்்ப இழப்பபீரகள். மரைம், இறுதிகட்ட சநாய அல்லது நிரந்தர இய்லா்ம 
ஏறபட்டால இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் சகாரல கதா்க வழஙகப்ப்டாது.

உஙகள் காப்புறுதிப் பாதுகாப்பு முடிவிறகு வந்தால, நீஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டத்தில இ்ைய மீண்டும் விண்ைப்பிக்க சவண்டும். மீண்டும் விண்ைப்பிக்கும் 
ேமயத்தில, உஙகள் உ்டலந்ல நி்்ல்மயின அடிப்ப்்டயிச்லசய தகுதி 
கபறுவரீகள்.

குறிப்பு: கூடுதல கா்ல அவகாேத்தினசபாது, உஙகள் ோதாரைக் கைக்கில 
இருக்கக்கூடிய இருப்பு உஙகள் மாதாந்திர வடீடுத் தவ்ைகள் உடப்ட 
ஏசதனும் பைம் கேலுத்துதலகளுக்குப் பயனபடுத்தப்படுவதறகு முனபு 
உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டப் ப்ரீமியத்்தச் கேலுத்த முத்லில 
பயனபடுத்தப்படும்.



பிரிவு 2

இல்்லப் பாது்காப்புத 

்திடடைக ்காப்பபீட்டைச் 

சரீ்மத்தல் 

மறறும் 
நிறுதது்தல்

SALE
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இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைக ்காப்புறு்தியில் மாற்ம்

பினவரும் நி்்லக்ளில, உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதியில 
மாறறஙக்்ள சமறககாள்்ள சவண்டும்:

i. க்டன மறுேீர்மப்பு அல்லது முத்்லத் திருப்பிச் கேலுத்தல காரைமாகக் 
க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்தும் கா்லம் அல்லது க்டன கதா்க மாறியிருந்தால 
அல்லது

ii. க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்துவதில உஙகள் கபாறுப்பி்லான பஙகு 
மாறியிருந்தால

புதிய க்டன தகவல/கபாறுப்பி்லான பஙகின அடிப்ப்்டயில புதிய இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதித் திட்டம் உஙகளுக்கு வழஙகப்படும், அத்து்டன 
உஙகள் ப்ரீமியம் அதறசகறப ேீர்மக்கப்படும். இது நீஙகள் சபாதுமான அ்ளவுக்குப் 

பாதுகாப்்பப் கபறுவ்த உறுதி கேயயும்.

இருப்பினும், உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்பபீட்்ட அதிகரிப்பது, எ.கா. 
காப்புறுதிக் கா்லம் அல்லது உத்தரவாதத் கதா்க்ய அதிகரிப்பது, உஙகள் 
உ்டலந்லத்தின நி்்ல்யப் கபாருத்தது. அத்த்கய சூழ்லில, உஙகள் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்பபீட்்ட அதிகரிக்கவும், உஙகள் உ்டலந்லத்்தக் குறித்துத் 
கதரிவிக்கவும் நீஙகள் விண்ைப்பிக்க சவண்டும். கூடுதல காப்பபீடடுக்கு நீஙகள் 
தகுதி கபறவில்்ல எனறால, முந்்தய இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்பபீடடு்டன 
காப்புறுதி்யத் கதா்டர்லாம்.



3. ஏற்க்னவவயுள்்ள ்கடைனுக்கா்க வங்கிக ்கடைன மூ்லம் மாறறு நி்தி ஏறபாடு

ஏறகனசவயுள்்ள க்டனுக்காக மாறறுநிதி ஏறபாடுக்்ளச் கேயய மசேநி 
சேமிப்புக்்ளப் பயனபடுத்தினால, அது குறித்து எஙக்ளி்டம் கதரிவிக்கப்படும்.
க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்தும் கா்லம் அல்லது கதா்கயில ஏசதனும் மாறறம் 
ஏறபட்டால இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்ய அதறகு ஏறறவாறு 

மாறறுசவாம்.

க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்தும் கா்லத்தில அல்லது கதா்கயில எந்த மாறறமும் 
இல்்லகயனில, உஙகள் புதிய அ்டமானத்்த பிரதிப்லிக்க மடடுசம நாஙகள் 
பதிவுக்்ளப் புதுப்பிப்சபாம்.

இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைக ்காப்புறு்தியில் சரீ்மப்பு 
ஏறபடும் சமயங்கள்

1. ்கடை்்னத ்திருப்பிச் கசலுததும் கபாறுப்பி்லா்ன பங்கில் ஏறபடும் மாற்ம்

க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்துவதில உஙகள் கபாறுப்பின பஙகு மாறிவிட்டால, 
உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்யச் ேீர்மக்க எஙக்ளி்டம் 
கதரிவிக்கவும்.

உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்யச் ேீர்மக்குமாறு Singpass 
மூ்லம் cpf.gov.sg த்ளத்தில சகார்லாம் (my cpf Online Services > My Requests 
வழியாக).

நீஙகள் பைமாக வஙகிக் க்டனின முத்்லச் கேலுத்தினால, அல்லது 
உஙகள் க்ட்னத் திருப்பிச் கேலுத்தும் கா்லத்்த மாறறிய்மத்தால, 
உஙகள் Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services > My Requests) cpf.gov.sg த்ளத்தில 
இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதிக்காக விண்ைப்பிக்க்லாம். 

2. ்கடைன மு்த்்லத ்திருப்பிச் கசலுதது்தல் ்கடைன மறுசரீ்மத்தல்

வவீ்க ்கடைன கபற் உறுப்பி்னர்களுககு
நீஙகள் க்டன முத்்லத் திருப்பிச் கேலுத்திய்த அல்லது க்ட்ன 
மறுேீர்மத்த்த வவீக எஙக்ளி்டம் கதரியப்படுத்தும். உஙகள் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்ய நாஙகள் ேீர்மப்சபாம், நீஙகள் சவறு எதுவும் 
கேயய சவண்டியதில்்ல.

வவீ்க ்கடைன கப்ா்த உறுப்பி்னர்களுககு
உஙகள் வஙகிக் க்டனின முத்்லத் திருப்பிச் கேலுத்துவதறகு உஙகள் மசேநி  
சேமிப்புக்்ளப் பயனபடுத்தினால, அது குறித்து எஙக்ளி்டம் கதரியப்படுத்தப்படடு, 
உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்ய நாஙகள் ேீர்மப்சபாம். 
நீஙகள் சவறு எதுவும் கேயய சவண்டியதில்்ல.

12

https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
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இல்்லப் பாது்காப்புத ்திடடைக ்காப்புறு்தி முடிவுககு 
வரும் சூழநி்்ல்கள்

1. கசாதது விறப்்ன

உஙகள் வடீ்்ட விறகும்சபாது உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி 
முடிவ்்டயும். உஙகள் ப்ரீம ியம் பயனபடுத்தப்ப்டாத கதா்க 
(கபாருந்தும்படேத்தில) உஙகள் ோதாரைக் கைக்கில கேலுத்தப்படும்.

இசதசபால, நீஙகள் புதிய வடீு வாஙகினால, உஙகள் ப்ழய வடீடிறகான 
இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி முடிவ்்டயும். அசத சநரத்தில உஙகள் 
புதிய வடீடுக்கு இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி வழஙகப்படும். இருப்பினும், 
உஙகள் புதிய வடீடுக்கான காப்புறுதி்யப் கபறுவது உஙகள் உ்டலந்லத்்தப் 
கபாறுத்தது. எனசவ, உஙகள் புதிய வடீடுக்கான இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் 
காப்புறுதிக்கு விண்ைப்பிக்கும்சபாது உஙகள் உ்டலந்லம் கதா்டரபான 
அ்னத்துத் தகவலக்்ளயும் நீஙகள் முழு்மயாக உறுதிகமாழிய சவண்டும்.

2. முழுக ்கடைன க்தா்்க்யயும் கசலுதது்தல்

நீஙகள் முழுக் க்ட்னயும் கேலுத்தியவு்டன உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் 
காப்புறுதி முடிவ்்டயும். உஙகள் வரு்டாந்திர ப்ரீமியத்தின பயனபடுத்தப்ப்டாத 

கதா்க (கபாருந்தும் படேத்தில) உஙகள் ோதாரைக் கைக்கில கேலுத்தப்படும்.

வவீ்க ்கடை்்னக க்காண்டிருககும் உறுப்பி்னர்களுககு 
உஙகள் க்டனுக்கான முழுத் கதா்கயும் திருப்பிச் கேலுத்தப்பட்டவு்டன வவீக 
எஙக்ளி்டம் கதரியப்படுத்தும். உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி் ய 

நாஙகள் முடித்துக்ககாள்சவாம், நீஙகள் சவறு எதுவும் கேயய சவண்டியதில்்ல.

வங்கிக ்கடை்்னக க்காண்டிருககும் உறுப்பி்னர்களுககு
உஙகள் வஙகிக் க்ட்ன முழு்மயாகத் திருப்பிச் கேலுத்த நீஙகள் மசேநி  
சேமிப்புக்்ளப் பயனபடுத்தினால, அது குறித்து எஙக்ளி்டம் கதரிவிக்கப்படும். 
அத்து்டன உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி் ய முடித்துக்ககாள்சவாம். 
நீஙகள் சவறு எதுவும் கேயய சவண்டியதில்்ல. 

பைம் கேலுத்தி நீஙகள் வஙகிக் க்ட்ன முழு்மயாகத் திருப்பிச் கேலுத்தினால, 
அ்த  insurance@cpf.gov.sg எனற மினனஞேல முகவரியில எஙக்ளி்டம்  
கதரிவிக்கவும். முழுக் க்டன கதா்கயும் திருப்பிச் கேலுத்தப்படடுவிட்டதாக 
உஙகள் அ்டமானதாரர உறுதிப்படுத்தியவு்டன, உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டக் காப்புறுதி் ய முடித்துவிடுசவாம்.
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பிரிவு 3

இல்்லப் பாது்காப்புத 

்திடடைக வ்கார்்லச் 

கசய்தல்

HPS
வ்காரல்
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மருததுவ ரீ்தியா்ன ்கார்ணங்களுக்கா்கக வ்காரல்

காப்புறுதித் திட்டம் ந்டப்பி்லிருக்கும் கா்லத்தின சபாது காப்புறுதி கபறற நபருக்கு 
இறுதிகட்ட சநாய அல்லது நிரந்தர இய்லா்ம ஏறபட்டதாக அஙகீகாரம் கபறற 
மருத்துவர1 மூ்லம் ோனற்ளிக்கப்பட்டால இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் "காப்புறுதித் 

திட்டத்தின" கீழ் அவருக்கு உத்தரவாதத் கதா்க வழஙகப்படும்.

இறுதிகட்ட சநாய எனபது 12 மாதஙகளுக்குள் உறுப்பினருக்கு மரைத்்த ஏறபடுத்த 
வாயப்புள்்ள ஒரு சநா்யக் குறிக்கிறது. நிரந்தர இய்லா்ம எனபது நிரந்தரமாக 

எந்த ஒரு பைி்யயும்:

i. சமறககாள்்ள இய்லா்ம்யக் குறிக்கிறது; அல்லது

ii. பினவரும் ஏசதனும் உ்டறபகுதியின கேயறபாடடில நிரந்தர இய்லா்ம 
ஏறபடுவ்தக் குறிக்கிறது:

 • இரு கண்கள்

 • இரண்டு ்ககள் அல்லது காலகள்

 • ஒரு கண் மறறும் ஒரு ்க அல்லது கால

(i) -இன கீழ் சகாரல கதா்க்யப் கபறுவதறகான தகுதி்ய அ்்டய, உறுப்பினர 
அவரது உ்டல இய்லா்மயின காரைமாக சவ்்லக்குச் கேலவ்த நிறுத்தியிருக்க 
சவண்டும்.

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்ட அனுகூ்லஙக்்ளக் சகாருவதறகான தகுதி் யத் 
தீரமானிக்க உறுப்பினரின மருத்துவரி்டமிருந்து வி்ளக்கமான மருத்துவ 
அறிக்்க்யப் கபற சவண்டியிருக்க்லாம். உறுப்பினரின மருத்துவர 
அஙகீகரிக்கப்பட்ட படடிய்லில இல்்ல எனறால, உறுப்பின்ர மசேநி வாரியத்தின 
மருத்துவரகள் பரிசோதிக்க ஏறபாடுகள் கேயயப்ப்ட்லாம்.

1 அஙகீகரிக்கப்பட்ட படடிய்லில உள்்ள மருத்துவரகள் எனபவரகள் மறுேீர்மக்கப்பட்ட அரோஙக 
மருத்துவம்னக்ளிலும் ப்லது்ற மருந்தகஙக்ளிலும் பைிபுரிபவரகள் அல்லது நிபுைரகள் ஆவர.

உறுப்பினர அவரது Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services > My Requests வழியாக) 
cpf.gov.sg த்ளத்தில மருத்துவரீதியான காரைஙகளுக்காக இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டக் சகாரலுக்கு விண்ைப்பிக்க்லாம்.

https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding


இ்ப்பிற்கா்ன வ்காரல்

மரைத்திறகான காரைத்்த உறுதிப்படுத்த பிசரதப் பரிசோத்ன மருத்துவரின 
அறிக்்க சத்வப்ப்ட்லாம். 

வ்காரல் க்தா்்க எவவாறு கசலுத்தப்படும்?

உத்தரவாதத் கதா்க வ்ரயி்லான நிலு்வயில உள்்ள வடீடுக் க்ட்ன, வவீக 
அல்லது அ்டமானதாரரி்டம் சநரடியாக வழஙகுசவாம். நிலு்வயில உள்்ள வடீடுக் 
க்ட்ன வி்ட உத்தரவாதத் கதா்க அதிகமாக இருந்தால2, கூடுத்லாக இருக்கும் 
கதா்க காப்புறுதி கபறற உறுப்பினரின ோதாரைக் கைக்கில வரவு ் வக்கப்படும். 

இறந்த உறுப்பினரின ோதாரைக் கைக்கில உள்்ள இதர சேமிப்புகள் உடப்ட 
அவரின மசேநி சேமிப்பு, அவர நியமனம் கேயத வாரிசுகளுக்கு வழஙகப்படும். 
நியமனம் எதுவும் கேயயப்டாத படேத்தில, விருப்புறுதி இல்லா வாரிசுரி்மச் 
ேட்டஙகள் அல்லது இஸ்லாமிய வாரிசுரி்மச் ேட்டஙக்ளின கீழ் இறந்த 
உறுப்பினரின மசேநி சேமிப்புக்்ளப் கபாது அறஙகாவ்லர விநிசயாகிப்பார. 

இறந்தவரின குடும்ப உறுப்பினர அவரது Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services 
> My Requests வழியாக) cpf.gov.sg த்ளத்தில சகார்்லச் ேமரப்பிக்க்லாம்.  

காப்புறுதி கபறற ஓர ஆண்டுக்குள் பினவரும் நிகழ்வுகள் ஏறபட்டால சகாரல 
அனுகூ்லஙகள் வழஙகப்ப்டாது:

 • உறுப்பினர தன்னத் தாசன காயப்படுத்திக் ககாண்்டால அல்லது 
தறககா்்ல கேயது ககாண்்டால; அல்லது

 • உறுப்பினர மரை தண்்ட்னக்குரிய குறறவா்ளியானால; அல்லது

 • உறுப்பினரின சகாரல "அவர சவண்டுகமனசற கேயத" குறற 
ந்டவடிக்்கக்ளினால எழுந்த படேத்தில.

பினவரும் சூழ்நி்்லக்ளிலும் சகாரல அனுகூ்லஙகள் வழஙகப்ப்டாது:

 • இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி கா்லம் கதா்டஙகுவதறகு முனனசர 
உறுப்பினர நல்ல உ்டலந்லத்து்டன இல்்ல எனத் கதரியவந்தால; அல்லது

 • உறுப்பினர தவறான அல்லது கபாயயான தகவலக்்ள வழஙகினார எனத் 
கதரிய வந்தால; அல்லது

 • உறுப்பினரின சகாரல சபாரகள் அல்லது சபாராட்ட ந்டவடிக்்ககள் அல்லது 
ஏசதனும் க்லவரத்தில பஙசகறறதன காரைமாக எழுந்தது எனத் கதரிய 
வந்தால.

2 எடுத்துக்காட்டாக, நிலு்வயில உள்்ள க்டன கதா்கயின கு்றயும் விகிதம் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்ட 
உத்தரவாதத் "கு்றயும்" விகிதத்்த வி்ட அதிகமாக இருக்கும்சபாது இது நிகழ்லாம்.

16

https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
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பிரிவு 4

இல்்லப் பாது்காப்புத 
்திடடைத்தி்லிருந்து

வி்லககு்தல்



உஙக்ளி்டம் ஏறகனசவ அ்டமானத்்தக் கு்றக்கும் காப்புறுதி அல்லது 
கபாருத்தமான ஆயுள் காப்புறுதித் திட்டத்தில இருந்து, அது நிலு்வயிலுள்்ள 
வடீடுக் க்ட்ன முழுவதும் கேலுத்த அல்லது 65 வயது வ்ர காப்புறுதிய்ளிக்க 
சபாதுமானதாக இருந்தால, இவறறுள் எது முந்்தயசதா, அதனபடி நீஙகள் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து வி்லக்கு கபற விண்ைப்பிக்க்லாம். உஙகள் தனிப்பட்ட 
"காப்புறுதித் திட்டம்" இறுதிகட்ட சநாய, நிரந்தர இய்லா்ம மறறும் இறப்பிறகு 
காப்புறுதி வழஙக சவண்டும். 

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி வழஙகப்பட்டதி்லிருந்து ஒரு மாதத்திறகுள் 
வி்லக்குக்கான விண்ைப்பம் எஙகளுக்குக் கி்்டத்தால, உஙகள் ோதாரைக் 
கைக்கில முழு ப்ரீமியத் கதா்க்யயும் திரும்பப் கபறுவரீகள். இல்்லகயனில, 
உஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி முடிந்தவு்டன விகிதச்ோரபு மதிப்பபீடு 
கேயயப்பட்ட ப்ரீமியத் கதா்க உஙகள் ோதாரைக் கைக்கில திருப்பிய்ளிக்கப்படும்.

்காப்புறு்தித ்திடடைங்க்ளின வ்்க்கள்
உஙகள் வி்லக்கு விண்ைப்பத்்த ஆதரிக்க, வழக்கமான மறறும் முதலீடடு்டன 

இ்ைக்கப்பட்ட பினவரும் வ்கயான காப்புறுதித் திட்டஙக்்ளப் பயனபடுத்த்லாம்:

 • முழு ஆயுள் காப்புறுதி

 • குறுகியகா்ல ஆயுள் காப்புறுதி

 • வருமான ஈடடுகள்

 • ஆயுள் நிபந்த்னகள் (அடிப்ப்்ட திட்டத்து்டன இ்ைக்கப்ப்ட சவண்டும்)

 • அ்டமானக் கு்றப்பு கா்ல உத்தரவாதம் (MRTA)/கா்ல அ்ள்வக் கு்றத்தல

குறிப்பு: உஙகள் மசேநி சேமிப்புகள் மூ்லம் மாதாந்திர வடீடு தவ்ைக்்ளச் 
கேலுத்த விரும்பினால, முத்லில இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்திறகு 
விண்ைப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்துகிசறாம். நீஙகள் வடீடிறகான ேட்டபூரவ 
உரி்ம்யப் கபறற பிறகு, இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து வி்லக்குக்கு 
விண்ைப்பிக்க்லாம். இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்ட வி்லக்கு ேமரப்பிக்கப்ப்டாது, 
ேரியான சநரத்தில ஒப்புதல அ்ளிக்கப்ப்டாவிட்டாலும், உஙகள் மாதாந்திர 
வடீடுத் தவ்ைகள் கேலுத்தப்படுவது பாதிக்கப்ப்டாதிருப்ப்த இது உறுதி 
கேயகிறது. 

உஙகள் Singpass மூ்லமாக (my cpf Online Services > My Requests மூ்லமாக) cpf.gov.sg 
த்ளத்தில வி்லக்கிறகு விண்ைப்பிக்க்லாம்.
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https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
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எந்்த சமயத்தில் நீங்கள் வி்லக்கிறகு மீண்டும் 
விண்்ணப்பிக்க வவண்டும்?

1.  ்கடை்னிறகு மறுநி்திய்ளித்தல்

உஙகள் வடீடுக் க்டனிறகு மறுநிதிய்ளித்திருந்தால, நீஙகள் மீண்டும் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து வி்லக்கிறகு விண்ைப்பிக்க சவண்டும். உஙகள் 
மறுநிதிய்ளிக்கப்பட்ட க்டனுக்குக் காப்புறுதி்யப் கபற உஙகள் தறசபா்தய 
காப்புறுதித் திட்டம் சபாதுமானதாக இருப்ப்த இது உறுதி கேயகிறது. உஙகள் 
வடீடுக் க்டன கதா்கயில எந்த மாறறஙகளும் இல்லாவிட்டாலும், அதிக 
அ்டமான வடடி விகிதஙக்ளின காரைமாக உஙகளு்்டய தறசபா்தய 
காப்புறுதித் திட்டஙகள் உஙகளுக்குப் சபாதுமான அ்ளவு காப்பபீடு வழஙகாமல 
சபாக்லாம். எனசவ, உஙகள் காப்புறுதித் திட்டஙகள் சபாதியதாக இருக்கும் 
தன்ம்ய நாஙகள் மறுபரிேீ்ல்ன கேயய சவண்டும்.

2.  உங்கள் ்காப்புறு்தித ்திடடைங்க்ளில் மாற்ங்கள்

வி்லக்கிறகுப் பயனபடுத்தப்படும் காப்புறுதித் திட்டஙகள் முடிவுக்கு வந்தால 
அல்லது மாறறப்பட்டால, இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து உஙகள் வி்லக்கு 
ரத்து கேயயப்ப்ட்லாம். உஙகள் உ்டலந்லம் மறறும் எஙகள் விதிமு்றகள் 
மறறும் நிபந்த்னகளுக்கு உடபடடு, உஙகளுக்கு வி்லக்கு அ்ளிக்கப்பட்டதாகத் 
தீரமானித்த விழுக்காடடின அடிப்ப்்டயில இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டக் 
காப்புறுதி்ய வழஙகுசவாம். நீஙகள் இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து 
வி்லக்குப் கபற விரும்பினால, மீண்டும் விண்ைப்பிக்க சவண்டும்.

இந்தச் ேிறசறடு கபாதுவான தகவலகளுக்கு மடடுசம ஆகும்.

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டம் பறறிய சமலவிவரஙகளுக்கு, cpf.gov.sg [CPF Schemes 
> Housing > Home Protection Scheme] எனனும் த்ளத்்தப் பார்வயி்டவும்.

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தி்லிருந்து வி்லக்கு அல்லது உஙகள் இல்லப் 
பாதுகாப்புத் திட்டக் காப்புறுதி்ய நிறுத்துதல சபானற இல்லப் பாதுகாப்புத் 
திட்டம் கதா்டரபான விண்ைப்பஙகளுக்கு, உஙகள் Singpass மூ்லமாக (my cpf 
Online Services > My Requests) cpf.gov.sg எனனும் த்ளத்்தப் பார்வயி்டவும்.

இல்லப் பாதுகாப்புத் திட்டம் பறறிய சகள்விகளுக்கு, 1800 227 1188 எனற 
எண்்ை அ்ழக்கவும்.

https://www.cpf.gov.sg/members/schemes/schemes/housing/home-protection-scheme
https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
https://www.cpf.gov.sg/esvc/web/services/myrequest/myrequestlanding
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