Personal Statement of Good Health for Revival/Reinstatement of Lapsed Policy
িবলি�ত নীিত পুনর�ার/পুনঃ�াপেনর জনয্ সু�াে�য্র বয্ি�গত িববৃিত
(To be filled by Life Assured only)

(শধুমা� িবমাকৃত বয্ি� পূরণ করেবন)
Policy Number: ____________________________
পিলিস না�ার:
Nationality:  Indian
জাতীয়তা:
ভারতীয়

 NRI
NRI

Name of Life assured: _______________________
িবমাকৃ ত বয্ি�র নাম:

 Other. Country of residence in case of NRI or Other:___________
অনয্। NRI হেল বা অনয্ ে�ে� বসবােসর েদশ:

Annual income: _____________________
বািষর্ক আয়:
Please provide the following information:
িন�িলিখত তথয্ �দান করন:
1. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________
cms এ উ�তা:
Kgs-েত ওজন:

Yes

হয্াঁ

No

না





















6. Has your health changed since the date of signing the proposal form for this policy? If yes, please provide details.
এই পিলিসর ��াব ফেমর্ �া�েরর তািরখ েথেক আপনার �া�য্ িক বদেলেছ? হয্াঁ হেল, অনু�হ কের িববরণ িদন





7. Have you ever sought advice or suffered from any of the following?
আপিন িক কখনও িন�িলিখত িবষেয় পরামশর্ েচেয়েছন বা ভু েগেছন?





Has your weight increased/decreased more than 5 kg in last 12 months? If ‘Yes’ Please state, the reason.
গত 12 মােস আপনার ওজন িক 5 kg’র েচেয় েবিশ েবেড়েছ/কেমেছ? ‘হয্াঁ’ হেল অনু�হ কের কারণ জানান.
2. Have you changed your occupation since the date of proposal for this policy?
আপিন িক এই পিলিসর ��ােবর তািরখ েথেক আপনার েপশা পিরবতর্ ন কেরেছন?
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties. (please provide occupation questionnaire if nature
of work is hazardous)
হয্াঁ হেল, েপশা এবং কােজর �কৃ িত স�েকর্ স�ূণর্ িববরণ িদন। (কােজর �কৃ িত িবপ�নক হেল অনু�হ কের েপশার �ে�াত্তর িদন)
3. Do you have any other proposal for, or reinstatement of life insurance pending with any insurer or Have you taken
insurance cover or revived any lapsed policy since the lapsation of current policy?
আপনার কােছ েকােনা িবমাদাতার সােথ িবচারাধীন জীবন িবমা পুনর�ার বা পুনবর্হাল করার অনয্ েকান ��াব রেয়েছ িক অথবা
বতর্ মান পিলিস লয্া�ড হওয়ার সময় েথেক আপিন িক েকােনা িবমা কভার িনেয়েছন বা েকােনা লয্া�ড পিলিস পুনর�ার কেরেছন?
If Yes, give details of name of company, sum assured and current status.
হয্াঁ হেল, েকা�ািন, িবমাকৃ ত বয্ি�র নাম এবং বতর্ মান ি�িতর িববরণ িদন
4. Has any of your proposal for insurance or reinstatement of life/Health/Critical illness/Personal accident insurance has
been declined, postponed, modified or rated by any insurance company or have you ever made any claim under any
such policy of insurance with Shriram Life Insurance Company Limited or any other insurer?
আপনার জীবন িবমা পুনর�ােরর পুনবর্হােলর েকােনা ��াব/�া�য্/গরতর অসুখ/বয্ি�গত দুঘর্টনা িবমা িক েকা�ািনর �ারা
�তয্াখয্ান, �িগত, পিরবিতর্ ত করা বা েরট েদওয়া হেয়েছ অথবা �রাম লাইফ ই�ুের� েকা�ািন িলিমেটড বা অনয্ েকান িবমাদাতার
সােথ আপিন িক এই জাতীয় েকােনা পিলিসর দািব কেরেছন?
5. Are you receiving any treatment/medication or in the past received any treatment or undergone surgery/hospitalized
for any medical condition/disability or deformity?
আপিন িক েকােনা অসুেখর জনয্/অ�মতা বা িবকৃ িতর জনয্ িচিকৎসা/ওষুধ �হণ করেছন বা আেগ েকান শলয্ িচিকৎসা
কিরেয়েছন/হাসপাতােল ভিতর্ হেয়েছন?

i.

Ailments related to Heart/circulatory system/chest pain/diabetes/Cancer, tumour, cyst or any abnormal
growth/kidney, ureter, bladder or prostate/eye, ear, nose or throat.
হৃৎিপ�/সংবহনত�/বুক বয্থা/মধুেমহ/কয্া�ার, িটউমার, িস� বা েকােনা অ�াভািবক বৃি�/বৃ�, মূ�নালী, মূ�াশয় বা
ে�াে�ট/েচাখ, কান, নাক বা গলা সং�া� অসু�তা

ii.

High or low Blood Pressure or High Cholesterol/respiratory or breathing disorders/tuberculosis/neurological
disorders like fits, fainting, epilepsy, stroke, paralysis/liver or digestive system related disorders/anaemia or blood
disorders/thyroid or endocrine disorder/neurological or psychological disorders like depression or anxiety/spine
or joint or muscles disorders.
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ঁ ু িন, মূছর্া যাওয়া,
উ� বা িন� র�চাপ বা উ� েকােলে�রল/�াসযে�র বা িনঃ�ােসর বয্ািধ/য�া/�ায়িবক বয্ািধ েযমন িখচ
মৃগী, ে�াক, প�াঘাত/যকৃ ৎ বা পাচনত� সং�া� বয্ািধ/র�া�তা বা রে�র বয্ািধ/থাইরেয়ড বা এে�াি�ন বয্ািধ/�ায়িবক
বা মানিসক বয্ািধ েযমন অবসাদ বা উে�গ/েমরদ� বা অি�সি� বা েপশীর বয্ািধ
iii.

Congenital or genetic disorder/physical deformity.
েয েকােনা জ�গত বা িজনগত বয্ািধ/শারীিরক িবকৃ িত

iv.

Any other health ailments not mentioned above.
উপের উে�খ েনই অনয্ েকােনা �া�য্জিনত অসু�তা

8. Since the date of signing the proposal form for this policy, has there been any change in health status or have you
undergone, Hospitalization, Operation/Surgery, Pathological examinations like blood test, X- ray, ECG, TMT,
Angiography etc. Consulted a Doctor/Specialist?
এই পিলিসর ��াব ফেমর্ �া�র করার তািরখ েথেক, আপনার �াে�য্র অব�ার েকােনা পিরবতর্ ন হেয়েছ বা আপনার িকছু হেয়েছ
িক, হাসপাতােল ভিতর্ , অপােরশন/শলয্ িচিকৎসা, র� পরী�া, X-ের, ECG, TMT’র মত পয্াথলিজকয্াল পরী�া, অয্াি�ও�ািফ
ইতয্ািদ. েকান ডা�ােরর/িবেশষে�র পরামশর্ িনেয়েছন?
9. Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV, AIDS or any other Sexually transmitted
disease?
আপনার বা আপনার জীবনস�ীর িক কখনও েকােনা পরী�ায় েহপাটাইিটস B বা C, HIV, AIDS বা অনয্ েকােনা েযৗন েরাগ ধরা
পেড়েছ?
10. Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other than vacation? If yes, please provide travel
questionnaire.
আপিন িক ছু িট কাটােনা ছাড়া অনয্ েকােনা উে�েশয্ ভারেতর বাইের �মেণ েগেছন বা যাওয়ার ই�া রােখন? হয্াঁ হেল, অনু�হ কের
�মেণর �ে�াত্তর িদন.
11. Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics? If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is
consumed.
আপিন িক অয্ালেকাহল/তামাক/�াগ/মাদক েসবন কেরন? ‘হয্াঁ’ হেল অনু�হ কের বয্বহােরর পের পিরমাণ ও সময়কাল িদন.
For Female Life Assured Only:
শধুমা� িবমাকৃত মিহলার জনয্:
i. Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:
আপিন িক গভর্ বতী? ‘হয্াঁ’ হেল অনু�হ কের কত স�ােহর উে�খ করন:
ii. Are you suffering from any pregnancy related complications :- Any history of miscarriage, abortion or complications
in previous pregnancy?
আপিন িক েকােনা গভর্ াব�া সং�া� জিটলতায় ভু গেছন:- আেগর গভর্ াব�ায় ে�ে� েকােনা গভর্ পাত হেয়িছল, গভর্ পাত কিরেয়িছেলন
বা জিটলতা হেয়িছল
iii. Have you ever visited a medical practitioner for any problems of breast/uterus/cervix etc? Have you undergone any of
the tests like mammogram, ultrasound, pap smear etc.?
আপিন িক কখনও �ন/জরায়ু/সািভর্ � ইতয্ািদর েকােনা সমসয্ার জনয্ েকােনা িচিকৎসকেক েদিখেয়েছন? আপিন িক ময্ােমা�াম,
আ�াসাউ�, পয্াপ ি�য়ার ইতয্ািদর মত েকােনা পরী�া কিরেয়েছন?





























Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes”
উপেরর েয েকানও �ে�র উত্তর "হয্াঁ" িহসােব েদওয়া থাকেল দয়া কের নীেচ িবশেদ সরবরাহ করন.

Declaration: I hereby apply for revival of the above-mentioned policy, which under its terms is now lapsed. As a basis for such revival,
I hereby declare that each of the above representations and statements made or referred to is true and correct, and that I have fully
stated all details of each answer after understanding the same. I understand that in case the company so desires, I may be required
to submit further documents/undergo further medical tests, for the revival to be considered. I agree that if any of the statements,
answers or declarations made herein are found to be untrue or if any material fact has been found to be suppressed, the Company
shall be entitled to cancel the reinstatement of the Policy or repudiate the claim if any, arising out of such reinstatement and such
reinstatement shall be treated as null and void and all the monies paid thereof shall stand forfeited to the company. I hereby agree
that the company has every right to revive the policy on terms other than the existing terms of the contract or to reject the revival. I
hereby agree that, if the Life Assured commits suicide for any reason, while sane or insane, within one year from the date of
acceptance of revival of the lapsed policy, the liability of the Company shall be limited to the Surrender Value (or) fund value, if any,
that has accrued on the policy. I further agree that any payment made or to be made in connection with this application shall be
considered as deposit only and shall not bind the Company until this application is finally approved and communicated by the
Company. If this application is not approved, I also agree to accept refund of the above deposit amount made in connection herewith,
without interest.
েঘাষণা: আিম এত�ারা উপেরা� পিলিস পুনর�ােরর জনয্ আেবদন করলাম, যা শতর্ ািদ অনুযায়ী এখন লয্াপস্ড। এই জাতীয় পুনর�ােরর িভিত্ত
িহসােব, আিম এত�ারা েঘাষণা করলাম েয উপেরা� েদওয়া বা উে�িখত উপ�াপনা এবং িববৃিতর �িতিট সতয্ ও সিঠক এবং আিম �িতিট উত্তেরর
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সম� িববরণ স�ূণর্রেপ েবাঝার পেরই িদেয়িছ। আিম বুিঝ েয েকা�ািন চাইেল পুনর�ােরর িবষেয় িবেবচনার জনয্ আমােক আরও নিথপ� জমা
িদেত/আরও িচিকৎসাগত পরী�া করােত হেত পাের। আিম স�ত হলাম েয এখােন বিণর্ত ব�বয্, জবাব বা েঘাষণার মেধয্ যিদ েকােনা িকছু িমথয্া
বেল �মািণত হয় অথবা েকােনা ব�গত সতয্েক েদখা যায় লুকােনা হেয়িছল, তেব এই েকা�ািন পিলিসর পুনর�ার বািতল করার বা এবং এই
পুনবর্হােলর ে�ে� েকােনা দািব থাকেল তা বািতল এবং অকাযর্কর িহসােব িবেবিচত হেয় খািরজ করার অিধকারী হেব এবং তার �দত্ত সম� অথর্
েকা�ািনর কােছ বােজয়া� হেব। আিম এত�ারা স�ত হলাম েয চু ি�র িবদয্মান শতর্ াবলী বয্তীত অনয্ শতর্ ািদেত পিলিস পুনর�ার করার বা পুনর�ার
�তয্াখয্ান করার অিধকার েকা�ািনর রেয়েছ। আিম এত�ারা স�ত হলাম েয লয্া�ড পিলিসর পুনর�ার �হেণর তািরখ েথেক এক বছেরর মেধয্
িবমাকৃ ত বয্ি� েকােনা কারেণ আত্মহতয্া করেল, স�ােন বা উ�াদ অব�ায় যাইেহাক, েকা�ািনর দায়ব�তা পিলিসেত জমা হওয়া সাের�ার ভয্ালু
(বা) ফা� ভয্ালুর মেধয্ই সীমাব� থাকেব, যিদ থােক। আিম আরও স�ত হলাম েয এই আেবদেনর সােপে� েকােনা অথর্�দান করেল বা করবার
হেল তা শধুমা� িডেপািজট িহসােব িবেবিচত হেব এবং এই আেবদন েকা�ািন কতৃর্ ক চূ ড়া� অনুেমাদন পাওয়া এবং তা না জানােনা পযর্� েকা�ািন
দায়ব� হেব না। এই আেবদন নাম�ুর হেল, আিম িবনা সুেদ এই সং�া� উপেরর আমানেতর রািশ েফরত িনেত স�ত হলাম।
Signature of Life assured*:__________________
িবমাকৃ ত বয্ি�র �া�র*:
(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor)
(*পিলিস েহা�ার সই করেবন, যিদ িবমাকৃ ত বয্ি� নাবালক হয়)
Signature of proposer if different from life assured: ______________________ Place and Date: _______________________
আ�ািসত জীবন েথেক পৃথক হেল ��াবকারীর �া�র:
�ান ও তািরখ:
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