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�ற்ற�க்ைக எண்:154:2019                                11.10.2019 
 

அன்பாரந்த் ேதாழரக்ேள ! 

 

ம�த�்வக ்காப்�� - மாற்றங்கள் 
 
 

 கடநத் இ�தரப்� ஒப்பநத்த�்ற்�ப்�ன், ஊ�யரக்�க்� ம�த�்வ உத� 

காப்�� �லம் வழங்கப்பட�் வ��ற�. ஏற்கனேவ இ�நத் காப்�� ���ெபற்� 

01.10.2019 �தல் ��ய ஒப்பநத்ம் நைட�ைறக�் வந�்ள்ள�. இ�ல் �ல மாற்றங்கள் 

ெசய்யப்பட�்ள்ள�.  

 தற்சமயம் ம�த�்வமைன�ல் அைற வாடைக நாள் ஒன்�க்� �.4000/- 

என்பதற்�ப் ப�லாக இனி �.5000/- வைர வழங்கப்ப�ம். ஏற்கனேவ நிசச்�க்கப்படட் 

ம�த�்வமாக இ�நத்ா�ம், அவசரமாக ம�த�்வ மைன�ல் 

அ�ம�க்கப்படட்ா�ம், அ�ம�க்கப்படட் 48 மணி ேநரத�்ற்�ள் காப்�ட�் 

நி�வனத�்ற்ேகா அல்ல� நம� ம�த�்வ ேகாரிக்ைகைய ைகயா�ம் 

நி�வனத�்ற்ேகா தகவல் ெதரி�க்கேவண்�ம். தகவல் ெதரி�க்கா�டட்ால், 

அவரக்ள� ம�த�்வ ெசல�கள் நிராகரிக்கப்ப�ம். 

 ம�த�்வ ெசலைவ ேகா�ம் ஊ�யரக்ள், தங்கள் ேகாரிக்ைககைள 

தற்ேபா�ள்ள 15 நாடக்�க்�ள் ெக� என்பதற்�ப் ப�லாக 30 நாடக்�க்�ள் 

சமரப்்�தத்ால் ேபா�மான�. ேம�ம் ஏற்கனேவ ெகா�கக்ப்பட�்ள்ள �யா�கள் 

த�ர, �ழ்க்கண்ட ேநாய்க�க்�ம் �ட�்��நே்த ��சை்ச ெபற்� ம�ந�்வ 

ெசல�கைளப் ெபறலாம் : 

1. Type 1 Diabetes  

2. Rheumatoid Arthritis (RA) 

3. Psoriasis/Psoriatic Arthritis 

4. System Lupus Erythematous 

5. Inflammatory Bowel Disease 

6. Addition’s Disease 

7. Sjogren’s Syndrome 

8. Hashimoyo’s Thyroiditis  

9. Autoimmune Vasculitis  

10. Pernicious Anemia 

11. Celiac Disease 
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12. Autoimmune Myositis  

தற்ேபா� பணி��ள்ள ஊ�யரக்ள் மற்�ம் அவரக்ள� ��ம்பதாரின் 

�வரங்கள் 30.09.2019 அன்� �னியன் பரிவாரில் உள்ளப� காப்�ட�் நி�வனத�்ற்� 

வழங்கப்பட�்ள்ள�. �றநத்நாள் �வரம் இல்லாத ��ம்பதத்ா�க்� ம�த�்வ 

நிவாரணம் ெபற இயலா�. எனேவ அைனத�் ேதாழரக்�ம் உடன�யாக தங்கள் 

��ம்பத�்னரின் �வரங்கள் சரியாக�ள்ளதா என்� பாரக்்க�ம். தவறாக இ�நத்ால் 

உடன் சரி ெசய்ய�ம். ெபயர், �றநத்நாள் �வரம் வங்���ம், ஆதார ்அடை்ட��ம் 

ஒேர மா�ரி இ�க்கேவண்�ம். �னியன் பரிவாரில் தவறான தகவல்கள் இ�நத்ால் 

அைவ மாதத�்ற்� ஒ� �ைற மட�்ேம சரிெசய்யப்ப�ம் என்பைத�ம் ேதாழரக்ள் 

கவனத�்ல் ெகாள்ள�ம்.  

01.10.2019 �தல் ��ய ம�த�்வ காப்�ட�் பா�� நைட�ைறப்ப�தத்ப்-

பட�்ள்ளதால், 01.10.2018 �தல் 30.09.2019 வைரயான காலகடட்த�்ற்கான ம�த�்வ 

நிவாரணம் ��தத் ேகாரிக்ைககைள 31.10.2019க்� �ன்னதாக �ராந�்ய 

அ�வலகங்க�க�் அ�ப்�டேவண்�ம். அ�ேபால, ஏற்கனேவ சமரப்்�க்கப்படட் 

ேகாரிக்ைககளில் ஏதாவ� �வரங்கள் ேகடக்ப்பட�்�நத்ால் அைவ�ம்  31.10.2019க�் 

�ன்னதாக சமரப்்�க்கப்படேவண்�ம்.  

ஊ�யரக்ள் தங்கள� அ�ம�க்கப்படட் அள�ற்�ம் அ�கமாக ம�த�்வ 

ெசல� ெசய்��நத்ால், அவரக்�க்� உபரி நி����ந�் (Corporate Buffer) �த�ல் 

வ�பவரக்�க�் �ன்�ரிைம என்ற அ�ப்பைட�ல் ம�த�்வ ெசல� 

ஈ�கடட்ப்ப�ம். அதத்ைகய ேகாரிகை்ககள் 01.10.2018 �தல் 30.09.2019 வைரயான 

காலகடட்த�்ல் இ�நத்ால் அைவக�ம் 07.11.2019க�் �ன்னதாக வங்��ன் மத�்ய 

அ�வலகத�்ற்� ெதரி�க்கேவண்�ம்.  

ம�த�்வ நிவாரணம் ��தத் ேகாரிக்ைகக�க்� 30 நாடக்�க்�ம் ேமலாக 

ப�ல் �ைடக்கப்படா�டட்ால், அநத் ஊ�யரக்ள் உடன�யாக ம�த�்வ காப்�� 

�ைறகைள ப�� ெசய்�ம் இைணய �கப்�ல் (Medical Insurance Grievance Portal) ப�� 

ெசய்யேவண்�ம்.  

��ய ஓய்��யத ்�டட்ம் : 

 01.04.2010க்��ன் பணி�ல் ேசரந்த் ஊ�யரக்ள் ��ய ஓய்��யத ் �டட்த�்ல் 

ேசரக்்கப்பட�்ள்ளனர். அவரக்�க்�ம் பைழய ஓய்��யம் வழங்கப்படேவண்�ம் 

என்ற நம� ேகாரிகை்க இநத் இ�தரப்� ேபச�்வாரத்ை்த��ம் ேசரக்்கப்பட�், 

ேபசப்பட�் வ��ற�.  

 ச�பத�்ல் மத�்ய அர� ஊ�யரக்ள் ெச�த�்ம் ெதாைக�ம், அர� 

ெச�த�்ம் ெதாைக�ம் 10 சத�தத�்��ந�் 14 சத�தமாக உயரத்த்ப்பட�்ள்ள�. 

அதைனெயாட�், ரிசரவ்் வங்��ம் அதன் ஊ�யரக்�க்� வங்� ெச�த�்ம் 

ெதாைகைய உயரத்�்�ள்ள�.  

 வங்� ஊ�யரக்�க�்ம் 01.09.2019 �தல் ��ய ஓய்��யத�்டட் ெதாைகைய 

உயரத்த்க் ேகாரி அ�ல இந�்ய வங்� ஊ�யர ் சங்கம் இந�்ய வங்�கள் 

சங்கத�்ற்� க�தம் எ���ள்ள�. அந்தக் க�தத�்ன் உள்ளடக்கம் �ேழ 

ெகா�க்கப்பட�்ள்ள� : 

 

“Improvement in NPS – increasing employer contribution to 14% 
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You are aware of the Circumstances under which the New Pension Scheme was introduced 

in our Banks w.e.f. 1-4-2010 on account of the Government guidelines to switch over from 

defined pension scheme to contributory pension scheme.  Since by experience we observe 

that the benefits under the NPS are market related and not inflation related, we have been 

demanding the restoration of the earlier defined pension scheme for the post-2010 

employees also.  This is one of the important demands from our Association in the current 

wage revision negotiations also. 

 

Pending consideration of our demand by the Government, we have been seeking improving 

in the NPS including guaranteed return on investment, etc. so that the employees covered 

by the NPS are not adversely affected.  In the meantime, the Government has amended the 

NPS for Government employees whereby the employer’s contribution stands increased to 

14%.  Gazette notification in this regard has already been issued.  Hence during the current 

negotiations we have demanded that the same should be extended in the Banks also. 
 

We find that RBI has now implemented the same for its employees w.e.f. 1-9-2019.  Hence 

we urge upon you to take steps to implement the same in our Banks by issuing necessary 

guidelines to them for modification in the scheme to provide for Bank’s contribution at 14% 

instead of the present 10%. 
 

Thanking you,” 

வங்�ப ்ெபடட்கத�்ன் சா�கள் 

 வங்��ன் பணம், நைககள் உள்ள ெபடட்கங்களின் சா�கள் 

அ�காரிகளா�ம், காசாளரக்ளா�ம், சமயங்களில் இதர ஊ�யரக்ளா�ம் 

ைகயாளப்ப��ன்றன. வங்��ன் சடட் �டட்ங்களின்ப�, நைக ெபடட்கத�்ன் 

சா�கள் அ�காரிகள் வசம் மட�்ேம இ�கக்ேவண்�ம். அ�காரிகள் ��ப்� இதர 

காரணங்களினால், ஒ� �ைள�ல் ஒ� அ�காரி மட�்ேம இ�நத்ால், அநத் 

சமயத�்ல், ஊ�யரக்ள் நைக ெபடட்கத�்ன் சா�கைள ைகயாளலாம். ேம�ம், 

அ�காரிகள் நைக ெபடட்கத�்ன் சா�கைள பணப்ெபடட்கத�்ல் ைவகக் 

காசாளரக்ள் அ�ம�க்கக்�டா�. எக்காரணம் ெகாண்�ம், இரண்� சா�க�ம், 

ஒேர நபர ்வசம் இ�க்க�டா�.  

 ேம�ம், ெபடட்கங்களின் சா�கைள ஊ�யரக்ள் கவனமாக�ம், 

பா�காப்பாக�ம் ைகயாளேவண்�ம். அ�ல் ஏேத�ம் தவ�கள் ஏற்படட்ால் அநத் 

ஊ�யேர ெபா�ப்பாவார். கவனக்�ைறவாக சா�கள் ெதாைலந�்�டட்ால், அநத் 

�ட�் ��வைத�ம் மாற்�ம் ெசல�ைன ஊ�யர ் ஏற்கேவண்�ம். �ல 

�ைளகளில், சா�கைள �ைள�ல் ைவத�்�ட�்ச ்ெசல்�ம் வழக்கம் உள்ள�. இ� 

�க�ம் தவறான�.  

 ெபடட்கத�்ன் சா�கைள ைவத�்ள்ள ஊ�யரக்ள் அைனவ�ம், 

கவனமாக�ம், ��ப்�ட�ம் ெசயல்படக் ேகட�்கெ்காள்�ேறாம்.  

நைக ம�ப�்டட்ாளர ்மாநா� : 
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 த�ழகத�்�ள்ள அைனத�் வங்�கைள�ம் சாரந்த் நைக 

ம�ப்�டட்ாளரக்ளின் �றப்� மாநா� வ�ம் நவம்பர ் 17ஆம் நாள் ெசன்ைன�ல் 

நைடெபற�ள்ள�. த�ழகத�்�ள்ள �னியன் வங்��ல் பணியாற்�ம் நைக 

ம�ப்�டட்ாளரக்ள் அைனவ�ம் தவறாமல் இநத் மாநாட�்ல் கலந�்ெகாள்�ம்ப� 

ேகட�்கெ்காள்�ேறாம். 

 

நாள்  : 17.11.2019 (ஞா��) 

ேநரம்  : காைல 10 மணி 

இடம்  : ப�ம்ெபான் ேதவர ்மண்டபம், ஹ��ல்லா சாைல, �.நகர், ெசன்ைன - 17. 

   ேதாழைம வாழ்த�்க�டன்,  

 

             (அ.�தம்பரம்) 

                  ெபா�ச ்ெசயலாளர ்

 


