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Customer Complaints Handling Procedure of HNB General 

Insurance PLC 

01. How to make a Feedback/ Complaint – 

You can select one of the following methods to make your feedback/ complaint: 

✓ By visiting the Customer Relationship Management Centre 

✓ By visiting one of the HNB General Insurance Branches 

✓ By Email at info@hnbgeneral.com 

✓ By contacting the Customer Relationship Management Centre hotline on 011 4677066 

✓ By completing online on www.hnbgeneral.com via the “Tell us your concern” tab 

✓ By post at Customer Relationship Management Centre, HNB General Insurance, 131, St. 

Michael Road, Colombo 03. 

✓ By WhatsApp and Viber on 0 771 588175 or Messenger via HNB General Insurance Facebook Page 

 
All Complaints should be addressed to Officer in Charge of Customer Complaints Management: 

Nadeesha Wickramaarachchi 

Manager- Customer Relations HNB 

General Insurance Ltd 

Customer Relationship Management Centre, 

131, St. Michael Road, Colombo 03 

Email- info@hnbgeneral.com 

Telephone  - 011-4677066 

Mobile -0763493967 (Contactable on Monday to Friday 8.30 Am-5.00 Pm) 

 
02. Documents and Information to be produced along with a complaint 

In case of a complaint, all available proof/documents such as cheque details, payment details, etc. 

will be obtained from the customer. In the event the customer cannot produce any valid 

document/evidence of proof, the customer will be advised to lodge a police complaint. 

The record of the complaint will document: 

• The contact information of the person making a complaint 

• Policy details and Agent details 

• Issues raised by the person making a complaint and the outcome/s they want 

• Any other relevant information 

• Any additional support that the person making a complaint requires 

mailto:info@hnbgeneral.com
http://www.hnbgeneral.com/
mailto:info@hnbgeneral.com
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03. Acknowledgement of Complaints 

 

All complaints will be acknowledged in writing within three (3) working days and sent to the 

customer either by text message, e-mail or by post. 

 
 

04. Process of Handling the Complaint 
 
 

• Customer Experience Unit undertakes the initial review of customer complaints and 

determines what if any additional information or documentation will be  required  to  

complete an investigation. Accordingly, contact will be made with the customer to clarify 

details or request additional information where necessary. 

• Upon receipt of the complaint, it is assessed whether the issue raised is within the 

control and scope of the HNGBI. In the instance multiple issues are raised by the 

customer, the assessment will be made as to whether each issue raised is to be dealt 

with separately or else the whole issue is addressed together. 

• The Company will acknowledge receipt of each complaint promptly and preferably 

within three working days with a unique reference number. 

• After acknowledging the receipt of the complaint, the Company will assess whether the 

issue/ raised in the complaint is/are within our control. The Company will also consider 

the outcome/s sought by the person making the complaint and, where there is more than 

one issue raised to determine whether each issue needs to be separately addressed. 

• Resolution of a complaint – within 14 days from the date of the complaint received. 

• Response to an appeal made against a resolution provided – within 30 days from the date 

of the complaint received 

• If a resolution cannot be provided within the expected time limits, the complainant shall 

be kept informed that, his matter is receiving attention, reasons for the delay (where 

applicable), and an indicative period within which a resolution can be expected. 

• Consideration will be given to the most appropriate and convenient medium (e.g. e-

mail, letter, hotline) for communicating with the person making a complaint. 

• Complaints made in Sinhala, Tamil or English will be entertained and communications will  

be in the language in which the complaint was made wherever possible. A plain and simple 

language will be used in communicating with the complainants. 

 

05. How to check the present status with regard to a complaint made 

 

The complainant can check the present status concerning the complaint that was made, by reaching the 

Complaints Handling Unit directly on 011 4 677066 or request the latest update via email at 

info@hnbgeneral.com. 

mailto:info@hnbgeneral.com
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06. To whom the matter (an appeal) to be referred if the complainant is not satisfied 
with the initial resolution of the OIC 

 

If the customer is dissatisfied with the provided decision by Officer in Charge- Complaints Handling, the 

customer can appeal to the following authority regarding the complaint: 

Mr. Lasantha De Alwis 

Chief Technical Officer 

HNB General Insurance Ltd 

2nd Floor, Ice Land Business Center 

No.30, Sri Uttarananda Mawatha 

Colombo 03. 

lasantha.dealwis@hnbgeneral.co

m 011 4 676742 

 
Subsequently, the customer appeal will be forwarded to the main panel for a 

decision. The following members are included in the main panel: 

• Chief Executive Officer 

• Chief Financial Officer or Head of Finance 

• Chief Technical Officer 

• Chief Business Officer - SBU 01 

• Chief Business Officer - SBU 02 

• Senior Manager - Motor Claims 

• Senior Manager – Non-Motor Claims 

Following the consideration of the appeal at the main panel, the Company will provide the final 

resolution of the Company for the complaint made. 

The Company will also communicate other options such as Insurance Ombudsman and Insurance 

Regulator (IRCSL) to make a further complaint if the customer is not satisfied with the resolution 

provided by the Company. 

 

Insurance Ombudsmen Service 
 

The Insurance Ombudsman 

Office of the Insurance 

Ombudsmen No 143 A, Vajira Road, 

Colombo 05 Tel : +94 11 452 8671, +94 

11 250 5542 
Email : info@insuranceombudsman.lk 

 

Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka 
 

Director Investigations 

Insurance Regulatory Commission of Sri 

Lanka Level 11 East Tower, World Trade 

Center Colombo 01 
Tel : 011 2396184-9 / 011 2335167 

Email : investigation@ircsl.gov.lk / info@ircsl.gov.lk 

 

  

mailto:lasantha.dealwis@hnbgeneral.com
mailto:lasantha.dealwis@hnbgeneral.com
mailto:info@insuranceombudsman.lk
mailto:investigation@ircsl.gov.lk
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HNB General Insurance PLC  පාරිභ ෝගික පැමිණිලි සම්බන්ධභෙන් කටයුතු කිරීභම් ක්රිොවලිෙ 

 

01.  පාරිභ ෝගික පැමිණිලි භොමු කළ හැකි ආකාරෙ  

ඔබගේ  පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත ක්රමගේද ගතෝරාගත හැකිය. 

• පාරිග ෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ මධයස්ථානය ගෙත පැමිණීගමන්. 

• HNB ගෙනරල් රක්ෂණ ශාඛාෙක් ගෙත පැමිණීගමන්. 

• info@hnbgeneral.com ඊ ගම්ල් ලිපිනය ගෙත විදුත් පණිවුඩයක් එවීගමන්.  

• පාරිග ෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ මධයස්ථානගේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය (011 4677066) 

ඇමතීගමන්. 

• www.hnbgeneral.com ගෙබ් අඩවිගේ 'Tell us your concern'  තීරුෙ මාර්ගගතෙ (Online) 

සම්ූර්ණ කිරීගමන්. 

• පාරිග ෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ මධයස්ථානය, HNB ගෙනරල්  ඉන්ුෙරන්ස් ලිමිටඩ්, ගනා. 

131, ශාන්ත මයිකල් පාර, ගකාළඹ 03 යන ලිපිනය ගෙත තැපැල් මගින් එවීගමන්. 

• 0771 588175 අංකය ඔස්ගස් WhatsApp ගහෝ  Viber පණිවුඩයක් එවීගමන්, HNB General 

Insurance Facebook පිටුෙ ගහෝ Messenger හරහා පණිවුඩයක් එවීගමන් . 

සියලුම පැමිණිලි, ෙගකීම්  ාර නිලධාරී - පාරිග ෝගික පැමිණිලි කළමනාකරණ අංශය ගෙත ගයාමු කළ 

යුතුය.   

නදීෂා වික්රමආරච්චි මහත්මිය 
කළමනාකාරිණී - පාරිග ෝගික සබඳතා 

HNB General Insurance Ltd 
පාරිග ෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණ මධයස්ථානය, 

ගනා. 131, ශාන්ත මයිකල් පාර, ගකාළඹ 03. 
ඊ ගම්ල් - info@hnbgeneral.com 
දුරකථන- ස්ථාවර    011-4677066  
                 ජංගම      0763493967 (රාජකාරි දිනවල පෙ.ව 8.30 - ෙ. ව 5.00 දක්වා) 
 

02. පැමිණිල්ල සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි භල්ඛන හා භ ාරතුරු 

යම් පැමිණිල්ලක් ගයාමු කිරීගම් දී ඊට අදාළ සියලු ම සාක්ි හා ගල්ඛන පාරිග ෝගිකයා විසින් ඉදිරිපත් කළ 

යුතුය. (උදා :- ගගවීම් විස්තර, ගෙක්පත් විස්තර ආදිය.) පාරිග ෝගිකයාට ෙලංගු සාක්ි ගහෝ ගල්ඛන ඉදිරිපත් 
කළ ගනාහැකි අෙස්ථාෙක දී ගපාලිස් පැමිණිල්ලක් ගගානු කරන ගලස  උපගදස් ලබා ගදනු ලැගබ්. 

පැමිණිල්ගල් ොර්තාෙ ගල්ඛනගත කරනු ලැගබ්: 

• පැමිණිල්ල සිදු කරන පුද්ගලයාගේ සබඳතා ගතාරතුරු. 

• අදාළ රක්ෂණ ඔප්පපුගේ  විස්තර සහ රක්ෂණ නිගයෝජිත ෙරයාගේ /  ෙරියගේ විසත්ර. 
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• පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා විසින් මතු කර දක්ෙන ගැටලු හා ඔවුන් බලාගපාගරාත්තු ෙන 

විසඳුම්. 

• පැමිණිල්ලට අදාළ ගෙනත් ගතාරතුරු. 
 

03. පැමිණිල්ල ලැබුණු බව  හවුරු කිරීම 

සියලු ම පැමිණිලි ෙැඩ කරන දින තුනක් (3) ඇතුළත ලිඛිතෙ පිළිගනු ලබන අතර, ඒ බෙ ගකටි පණිවිඩයක් 
මගින්, විදුත් පණිවුඩයක් මගින් ගහෝ තැපෑගලන් පාරිග ෝගිකයා ගෙත දැනුම් ගදනු ලැගබ්. 

 

04. පැමිණිලි හැසිරවීභම් ක්රිොවලිෙ 

• පාරිග ෝගික අත්දැකීම් ඒකකය මගින් අදාළ පැමිණිල්ල පිළිබඳ මූලික සමාගලෝෙනයක් සිදු ගකගරන 

අතර, පරීක්ෂණයක් අෙසන් කිරීම සඳහා කිසියම් අමතර ගතාරතුරු ගහෝ ලියකියවිලි අෙශය නම් ඒ 

පිළිබඳෙ පාරිග ෝගිකයා ගෙත දැනුම් දීමක් සිදු කරන අතර, අදාළ ගතාරතුරු ගහෝ ලියකියවිලි 
ලබාගැනීම සඳහා  පාරිග ෝගිකයා සමඟ සම්බන්ධ ෙනු ඇත. 

• පැමිණිල්ල ලැබීගමන් පසු, එමගින් මතු කරන ලද ගැටලුෙ HNGBI සමාගගම්  පරිපාලනමය විෂය 

පථයට  අදාළ ද යන්න පිළිබඳෙ සළකා බැගල්.  පාරිග ෝගිකයා  විවිධ ගැටලු මතු කරන අෙස්ථාෙල 

දී, ඒ එක් එක් ගැටලුෙ ගෙන ගෙන ම විසඳිය යුතු ද ?, නැතිනම් සමස්ත ගැටලුෙ එකෙර විසඳා ගැනීගම් 

හැකියාෙ තිගබ් ද යන්න සලකා බැගල්. 

• HNBGI ගෙත ලැගබන සෑම පැමිණිල්ලකට ම අනනය ගයාමු අංකයක් සමඟ ෙැඩ කරන දින 3 ක් 

ඇතුළත නිල ෙශගයන්  ාරගැනීම සිදු ගකගරයි. 

• යම් පැමිණිල්ලක් පිළිගැනීගමන් පසුෙ අදාළ පැමිණිල්ගල් ස්ෙ ාෙය අනුෙ එය ඇගයීමට ලක් කිරීම 

සිදු කරයි. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා විසින් අගප්පක්ෂා කරන විසඳුම් ගමන් ම එක් එක් 

ගැටලුෙ ගෙන ගෙන ම විසඳිය යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා මතු කර ඇති අෙගශ්ෂ ගැටලු 

පිළිබඳෙ  ද  සමාගම විසින් සලකා බලනු ලැගබ්. 

• පැමිණිල්ලක් විසඳීම  පැමිණිල්ල ලැබුණු දින සිට දින 14ක් ඇතුළත සිදු ගකගරයි. 

• පැමිණිල්ලට ලබාදුන් විසඳුමකට එගරහිෙ ගගානු කරනු ලබන අභියාෙනයකට ප්රතිොර දැක්වීම 

පැමිණිල්ල ලැබුණු දින සිට දින 30ක් ඇතුළත සිදු ගකගරයි. 

• අගප්පක්ිත කාල සීමාෙන් තුළ විසඳුමක් ලබා දිය ගනාහැකි නම්, පැමිණිලිකරුට දැනුම් ගදනු ලැගබ්. 

එහි දී ඔහුගේ / ඇයගේ  ගැටලුෙ පිළිබඳෙ  අෙධානයට ලක්ෙ ඇති බෙ, විසඳුම් ප්රමාද වීමට ගහ්තු 

(අදාළ නම් පමණක්) සහ විසඳුම් ලබා දිය හැකි කාල සීමාෙ පිළිබඳෙ ද දැනුම් ගදනු ලැගබ්. 

• පැමිණිලිකරු සමඟ සන්නිගේදනය කිරීම සඳහා ෙඩාත් සුදුසු හා පහසු මාධය (උදා : විදුත් තැපෑල, 

ලිපි, ක්ෂණික ඇමතුම්) පිළිබඳෙ  සලකා බැලීම. 

• යම් පැමිණිල්ලක් සිංහල, ගදමළ ගහෝ ඉංග්රීසි යන ඕනෑම  ාෂාෙකින් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර, හැකි 
සෑම අෙස්ථාෙක දී ම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ  ාෂාගෙන් ම සන්නිගේදනය කරනු ලැගබ්.   

 

05. ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධභෙන් වත්මන්  ත්ත්වෙ පරීක්ෂා කිරීම. 

පැමිණිල්ලක ෙත්මන් තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ පැමිණිලිකරුට පරීක්ෂා කිරීමට අෙශය නම්  011 4 677066 
දුරකථන අංකයට ඇමතීගමන් ගහෝ සෘජුෙ ම පැමිණිලි හැසිරවීම් ඒකකයට පැමිණීගමන් ගහෝ 

info@hnbgeneral.com යන විදුත් තැපැල් ලිපිනයට ඊ ගම්ල්  පණිවුඩයක් එවීගමන් අදාළ ගතාරතුරු 

ලබාගත හැකිය. 
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06. වගකීම්  ාර නිලධාරිොභේ තීරණභෙන් පැමිණිලිකරු සෑහීමකට පත් භනාවන්භන් නම්, අභිොචනෙක් 
භොමු කළ යුත්භත් භකභසේ ද? 

ෙගකීම්  ාර නිලධාරියා විසින් ලබා දී ඇති තීරණය පිළිබඳෙ පැමිණිලිකරු සෑහීමකට පත් ගනාෙන්ගන් නම්, 

අදාළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධගයන් ප්රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී ගෙත  අභියාෙනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 
 

ලසන්  ද අල්ිසේ මහ ා 
ප්රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී 

HNB ගෙනරල් ඉන්ුෙරන්ස්  ලිමිටඩ්  
2 ෙන මහල, Ice Land Business Center 
ගනා. 30, ශ්රී උත්තරානන්ද මාෙත, 
ගකාළඹ 03. 
ඊ භම්ල් - lasantha.dealwis@hnbgeneral.com 
දුරකථන - 011 4 676742 
 

අනතුරුෙ, පාරිග ෝගික අභියාෙනගේ අෙසන් තීරණය ලබා ගැනීම සඳහා ප්රධාන හිමිකම් කමිටුෙ ගෙත ගයාමු 

කරනු ලැගබ් . 

කමිටු සාමාජිකයින් : 

• ප්රධාන විධායක නිලධාරී 

• ප්රධාන මූලය නිලධාරී / මූලය ප්රධානී 

• ප්රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී 

• ප්රධාන ෙයාපාරික නිලධාරි - (SBU 01) 

• ප්රධාන ෙයාපාර නිලධාරි - (SBU 02) 

• ගෙයෂ්ඨ කළමනාකරු -  හිමිකම්  (රථොහන) 

• ගෙයෂ්ඨ කළමනාකරු - හිමිකම්  ( ගද්පළ) 

 

සමාගම ලබා ගදන අෙසාන තීරණය සම්බන්ධගයන් පැමිණිලිකරු තෙදුරටත් සෑහීමකට පත් ගනාෙන්ගන් 

නම්, විකල්ප ක්රමගේද ගලස රක්ෂණ ඔම්බුඩ්සම්න් සහ ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන ගකාමිෂන් ස ාෙ (IRCSL) 

ගෙත පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 

රක්ෂණ ඔම්බුඩ්සේමන් භසේවෙ    
රක්ෂණ ඔම්බුඩ්සම්න් 
රක්ෂණ ඔම්බුඩ්සම්න් කාර්යාලය 

ගනා. 143 A, ෙජිර පාර, ගකාළඹ 05 
දුරකථන : +94 11 452 8671, +94 11 250 5542 

ඊ ගම්ල් : info@insuranceombudsman.lk 
 

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නිොමන භකාමිෂන් ස ාව 
 

අධයක්ෂ (විමර්ෂණ) 
ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන ගකාමිෂන් ස ාෙ, 
11 ෙන මහල, නැගගනහිර කුලුණ,  

ගලෝක ගෙගළඳ මධයස්ථානය,ගකාළඹ 01. 
දුරකථන : 011 2396184 – 9 , 011 2335167 
ඊ ගම්ල් : investigation@ircsl.gov.lk ,  
                info@ircsl.gov.lk  

  

mailto:lasantha.dealwis@hnbgeneral.com
mailto:investigation@ircsl.gov.lk
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