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Personal statement of Good Health for Revival of Lapsed policy
ল্যাপ্সড পলল্লি পুনরুদ্ধারেে জনয িুস্বারযযে ব্যলিগত লব্ব্ৃলত
(To be filled by Life Assured only)
(শুধুমাত্র লব্মাকৃত ব্যলি পূেণ কেরব্ন)
Policy Number: ____________________________
পলিলি নাম্বার:
Name of Life assured: _______________________
লিমাকৃ ত িযলির নাম:
Nationality:  Indian  NRI
জাতীয়তা:
ভারতীয়
NRI

 Other.
অনয।

Country of residence in case of NRI or Other: _____________________
NRI হলি িা অনয ক্ষেলে িিিালির ক্ষেশ:
Annual income: _____________________
িালষিক আয়:
Answer all the following questions applicable to life assured by ticking Yes or No.
হযাাঁ ব্া না-এ টিক লির়ে লব্মাকৃত ব্যলিে ক্ষেরত্র প্রর াজয লনম্নলল্লিত িকল্ প্ররেে উত্তে লিন।

Q No.
প্রে নং

1

2

3

Particulars
িুাঁটিনাটি
Have you changed your occupation since the date of proposal for this
policy?
আপলন লক এই পলিলির প্রস্তালির তালরখ ক্ষেলক আপনার ক্ষপশা পলরিতি ন
কলরলেন?
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties.
(please provide occupation questionnaire if nature of work is
hazardous)
হযাাঁ হলি, ক্ষপশা এিং কালজর প্রকৃ লত িম্পলকি িম্পূর্ি লিিরর্ লেন। (কালজর
প্রকৃ লত লিপজ্জনক হলি অনুগ্রহ কলর ক্ষপশার প্রলনাত্তর লেন)
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 কালে ক্ষকালনা লিমাোতার িালে লিচারাধীন জীিন লিমা পুনরুদ্ধার িা
পুনিিহাি করার অনয ক্ষকান প্রস্তাি রলয়লে লক অেিা িতি মান পলিলি িযাপ্সড
হওয়ার িময় ক্ষেলক আপলন লক ক্ষকালনা লিমা কভার লনলয়লেন িা ক্ষকালনা িযাপ্সড
পলিলি পুনরুদ্ধার কলরলেন?
If Yes, give details of name of company, sum assured and current
status
হযাাঁ হলি, ক্ষকাম্পালন, লিমাকৃ ত িযলির নাম এিং িতি মান লিলতর লিিরর্ লেন
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 জীিন লিমা পুনরুদ্ধালরর পুনিিহালির ক্ষকালনা প্রস্তাি/স্বািয/গুরুতর
অিুখ/িযলিগত েুর্িটনা লিমা লক ক্ষকাম্পালনর দ্বারা প্রতযাখযান, িলগত, পলরিলতি ত
করা িা ক্ষরট ক্ষেওয়া হলয়লে অেিা শ্রীরাম িাইফ ইন্সুলরন্স ক্ষকাম্পালন লিলমলটড
িা অনয ক্ষকান লিমাোতার িালে আপলন লক এই জাতীয় ক্ষকালনা পলিলির োলি
কলরলেন?

Yes/No
হযাাঁ/না

If Yes, please provide
details
হযাাঁ হরল্, অনুগ্রহ করে লব্ব্েণ
লিন

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না
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i. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________
cms এ উচ্চতা:
Kgs-ক্ষত ওজন:
4

5

6

7

8

9

ii. Has your weight increased / decreased more than 5 kg in last 12
months? If ‘Yes’ Please state, the reason
গত 12 মালি আপনার ওজন লক 5 kg’র ক্ষচলয় ক্ষিলশ ক্ষিলেলে/কলমলে?
‘হযাাঁ’ হলি অনুগ্রহ কলর কারর্ জানান
Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics?
[If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is consumed]
আপলন লক অযািলকাহি/তামাক/ড্রাগ/মােক ক্ষিিন কলরন?
[‘হযাাঁ’ হলি অনুগ্রহ কলর িযিহালরর পলর পলরমার্ ও িময়কাি লেন]
Are you receiving any treatment /medication or in the past received
any treatment or undergone surgery/hospitalized for any medical
condition /disability or deformity? If Yes, please provide reason for
treatment/ medication and name of the medicine
আপলন লক ক্ষকালনা অিুলখর জনয/অেমতা িা লিকৃ লতর জনয লচলকৎিা/ওষুধ
গ্রহর্ করলেন িা আলগ ক্ষকান শিয লচলকৎিা কলরলয়লেন/হািপাতালি ভলতি
হলয়লেন? হযাাঁ হলি অনুগ্রহ কলর লচলকৎিার/ওষুধ গ্রহলর্র কারর্ িহ ওষুলধর
নাম লেন
Has your health changed since the date of signing the proposal form
for this policy? If yes, please provide details
এই পলিলির প্রস্তাি ফলমি স্বােলরর তালরখ ক্ষেলক আপনার স্বািয লক িেলিলে?
হযাাঁ হলি, অনুগ্রহ কলর লিিরর্ লেন
Have you ever sought advice or suffered from any of the following?
আপলন লক কখনও লনম্নলিলখত লিষলয় পরামশি ক্ষচলয়লেন িা ভু লগলেন?
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
হৃৎলপণ্ড/ িংিহনতন্ত্র/িুক িযো/মধুলমহ/কযান্সার, টিউমার, লিস্ট িা
ক্ষকালনা অস্বাভালিক িৃলদ্ধ/ িৃক্ক, মূেনািী, মূোশয় িা ক্ষপ্রালস্টট/লচাখ,
কান, নাক িা গিা িংক্রান্ত অিুিতা
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 / anycongenital or genetic disorder /
physical deformity
উচ্চ িা লনম্ন রিচাপ িা উচ্চ ক্ষকালিলস্টরি/শ্বািযলন্ত্রর িা লনিঃশ্বালির
িযালধ/যক্ষ্মা/স্নায়লিক িযালধ ক্ষযমন লখাঁচুলন, মূেিা যাওয়া, মৃগী, ক্ষরাক,
পোর্াত/যকৃ ৎ িা পাচনতন্ত্র িংক্রান্ত িযালধ/রিাল্পতা িা রলির
িযালধ/োইরলয়ড িা এলডালক্রন িযালধ/স্নায়লিক িা মানলিক িযালধ
ক্ষযমন অিিাে িা উলদ্বগ/লমরুেণ্ড িা অলিিলি িা ক্ষপশীর িযালধ/লয
ক্ষকালনা জন্মগত িা লজনগত িযালধ/শারীলরক লিকৃ লত
iii.
Any other health ailments not mentioned above
উপলর উলেখ ক্ষনই অনয ক্ষকালনা স্বািযজলনত অিুিতা
Since the date of signing the proposal form for this policy, has there
been any change in health status or have you undergone any of the
following:
এই পলিলির প্রস্তাি ফলমি স্বাের করার তালরখ ক্ষেলক, আপনার স্বালিযর
অিিার ক্ষকালনা পলরিতি ন হলয়লে িা আপনার লনম্নলিলখত ক্ষকালনা লকেু হলয়লে
লক:
i.
Hospitalization
হািপাতালি ভলতি
ii.
Operation/Surgery
অপালরশন/শিয লচলকৎিা
iii.
Pathological examinations like blood test, X- ray, ECG, TMT,
রি পরীো, X-ক্ষর, ECG, TMT’র মত পযােিলজকযাি পরীো
iv.
Angiography etc.
অযালিওগ্রালফ ইতযালে
v.
Consulted a Doctor/ Specialist? If Yes, please provide
relevant details
ক্ষকান ডািালরর/লিলশষলের পরামশি লনলয়লেন? হযাাঁ হলি, অনুগ্রহ কলর প্রািলিক
লিিরর্ লেন

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না
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10

11

12

Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C,
HIV, AIDS or any other Sexually transmitted disease?
আপনার িা আপনার জীিনিিীর লক কখনও ক্ষকালনা পরীোয় ক্ষহপাটাইটিি B
িা C, HIV, AIDS িা অনয ক্ষকালনা ক্ষযৌন ক্ষরাগ ধরা পলেলে?
Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose
other than vacation? If yes, please provide travel questionnaire
আপলন লক েু টি কাটালনা োো অনয ক্ষকালনা উলেলশয ভারলতর িাইলর ভ্রমলর্
ক্ষগলেন িা যাওয়ার ইচ্ছা রালখন? হযাাঁ হলি, অনুগ্রহ কলর ভ্রমলর্র প্রলনাত্তর লেন
For Female Life Assured Only:
শুধুমাত্র লব্মাকৃত মলহল্াে জনয:
i. Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:
আপলন লক গভি িতী? ‘হযাাঁ’ হলি অনুগ্রহ কলর কত িপ্তালহর উলেখ করুন:
ii. Are you suffering from any pregnancy related complications:- Any
history of miscarriage, abortion or complications in previous
pregnancy?
আপলন লক ক্ষকালনা গভি ািিা িংক্রান্ত জটিিতায় ভু গলেন:- আলগর গভি ািিায়
ক্ষেলে ক্ষকালনা গভি পাত হলয়লেি, গভি পাত কলরলয়লেলিন িা জটিিতা হলয়লেি?
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.?
আপলন লক কখনও স্তন/জরায়ু/িালভি ক্স ইতযালের ক্ষকালনা িমিযার জনয ক্ষকালনা
লচলকৎিকলক ক্ষেলখলয়লেন? আপলন লক মযালমাগ্রাম, আল্ট্রািাউড, পযাপ লিয়ার
ইতযালের মত ক্ষকালনা পরীো কলরলয়লেন?

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না

Yes / No
হযাাঁ / না
Yes / No
হযাাঁ / না
Yes / No
হযাাঁ / না

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.

ক্ষ াষণা: আলম এতদ্বারা উপলরাি পলিলি পুনরুদ্ধালরর জনয আলিেন করিাম, যা শতি ালে অনুযায়ী এখন িযাপস্ড। এই জাতীয় পুনরুদ্ধালরর লভলত্ত লহিালি, আলম
এতদ্বারা ক্ষর্াষর্া করিাম ক্ষয উপলরাি ক্ষেওয়া িা উলেলখত উপিাপনা এিং লিিৃলতর প্রলতটি িতয ও িঠিক এিং আলম প্রলতটি উত্তলরর িমস্ত লিিরর্ িম্পূর্িরূলপ
ক্ষিাঝার পলরই লেলয়লে। আলম িুলঝ ক্ষয ক্ষকাম্পালন চাইলি পুনরুদ্ধালরর লিষলয় লিলিচনার জনয আমালক আরও নলেপে জমা লেলত/আরও লচলকৎিাগত পরীো
করালত হলত পালর। আলম িম্মত হিাম ক্ষয এখালন িলর্িত িিিয, জিাি িা ক্ষর্াষর্ার মলধয যলে ক্ষকালনা লকেু লমেযা িলি প্রমালর্ত হয় অেিা ক্ষকালনা িস্তুগত
িতযলক ক্ষেখা যায় িুকালনা হলয়লেি, তলি এই ক্ষকাম্পালন পলিলির পুনরুদ্ধার িালতি করার িা এিং এই পুনিিহালির ক্ষেলে ক্ষকালনা োলি োকলি তা িালতি এিং
অকাযিকর লহিালি লিলিলচত হলয় খালরজ করার অলধকারী হলি এিং তার প্রেত্ত িমস্ত অেি ক্ষকাম্পালনর কালে িালজয়াপ্ত হলি। আলম এতদ্বারা িম্মত হিাম ক্ষয
চু লির লিেযমান শতি ািিী িযতীত অনয শতি ালেলত পলিলি পুনরুদ্ধার করার িা পুনরুদ্ধার প্রতযাখযান করার অলধকার ক্ষকাম্পালনর রলয়লে। আলম এতদ্বারা িম্মত
হিাম ক্ষয িযাপ্সড পলিলির পুনরুদ্ধার গ্রহলর্র তালরখ ক্ষেলক এক িেলরর মলধয লিমাকৃ ত িযলি ক্ষকালনা কারলর্ আত্মহতযা করলি, িোলন িা উন্মাে অিিায়
যাইলহাক, ক্ষকাম্পালনর োয়িদ্ধতা পলিলিলত জমা হওয়া িালরডার ভযািু (িা) ফাড ভযািুর মলধযই িীমািদ্ধ োকলি, যলে োলক। আলম আরও িম্মত হিাম ক্ষয
এই আলিেলনর িালপলে ক্ষকালনা অেিপ্রোন করলি িা করিার হলি তা শুধুমাে লডলপালজট লহিালি লিলিলচত হলি এিং এই আলিেন ক্ষকাম্পালন কতৃি ক চূ োন্ত অনুলমােন
পাওয়া এিং তা না জানালনা পযিন্ত ক্ষকাম্পালন োয়িদ্ধ হলি না। এই আলিেন নামিুর হলি, আলম লিনা িুলে এই িংক্রান্ত উপলরর আমানলতর রালশ ক্ষফরত লনলত
িম্মত হিাম।

Signature of Life assured*:___________________
লিমাকৃ ত িযলির স্বাের*:
(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor)
(*পলিলি ক্ষহাল্ডার িই করলিন, যলে লিমাকৃ ত িযলি নািািক হয়)

Place and Date: ______________________________
িান ও তালরখ:

Head Office: Plot No 31 & 32, 5th & 6th Floor, Ramky Selenium, Beside Andhra Bank Training Centre, Financial District, Gachibowli, Hyderabad – 500032,
Telangana State. Phone No: 040- 23009400(Board) website: www.shriramlife.com

