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Personal statement of Good Health for Revival of Lapsed policy

ಕೈತಪ್ಪಿ ದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪುನರುಜ್ಜ ೀವನಕ್ಕಾ ಗಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ
್ ವೈಯಕ್ತ್ ಕ ಹೇಳಿಕೆ
(To be filled by Life Assured only)
(ಲೈಫ್ ಅಶೂಡ್ಡ್ನಿಂದ ಮಾತರ ಭರ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು)

Policy Number: ____________________________
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ
Name of Life assured: _______________________
ಜೀವ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು
Nationality:  Indian
 NRI
 Other.
ರಾಷ್ಟ್ ರೀಯತೆ:
ಭಾರತೀಯರು
NRI
ಇತರ.
Country of residence in case of NRI or Other: _____________________
NRI ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲಿಿ ವಾಸಿಸುವ ದೇಶ
Annual income: _____________________
ವಾಷ್ಟಭಕ ಆದಾಯ
Answer all the following questions applicable to life assured by ticking Yes or No.
ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಿಂದು ಟಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಜ್ೀವವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಲಾಲ ಪ್ರ ಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ
ಉತ್ ರಿಸಿ.

Q No.
ಪ್ರ ಸಂ.

1

2

Particulars
ವಿವರಗಳು
Have you changed your occupation since the date of proposal for this
policy?
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ೆ ೀಗವನ್ನು ನಿೀವು
ಬದಲಾಯಿಸಿದಿದ ೀರಾ?
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties.
(please provide occupation questionnaire if nature of work is hazardous)
ಹೌದಾದಲಿಿ , ಉದ್ೆ ೀಗ ಮ್ತ್ತಾ ಕತಭವೆ ದ ಸವ ರೂಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಭ
ವಿವರಗಳನ್ನು
ನಿೀಡಿ.
(ಕೆಲಸದ
ಸವ ರೂಪ್ವು
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದರೆ
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಉದ್ೆ ೀಗ ಪ್ರ ಶ್ನು ವಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ)
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?
ಯಾವುದೇ ವಿಮಾದಾರರಾಂದಿಗ್ಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಜೀವ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನಿೀವು
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ತಾಪ್ವನ್ನು ಹಾಂದಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಪಾಲಿಸಿ
ಕೈತಪ್ಪಿ ದ ನಂತರ ನಿೀವು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೆಗ್ಗದುಕಾಂಡಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ
ಕೈತಪ್ಪಿ ದ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪುನರುಜಜ ೀವನಗೊಳಿಸಿದಿದ ೀರಾ?
If Yes, give details of name of company, sum assured and current status
ಹೌದು ಎಾಂದಾದರೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರು, ವಿಮಾ ಮೊತಾ ಮ್ತ್ತಾ ಪ್ರ ಸುಾ ತ ಸಿಿ ತಯ
ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿ

Yes/No
ಹೌದು/
ಇಲ್ಲ

If Yes, please provide
details
ಹೌದಾದಲಿಲ ,
ದಯವಿಟ್ಟು
ವಿವರಗಳನ್ನೆ ನೀಡಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ
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3

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?
ವಿಮೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೀವ/ಆರೀಗೆ /ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ/ವೈಯಕಿಾಕ ಅಪ್ಘಾತ
ವಿಮೆಯ ಮ್ರುಸ್ತಿ ಪ್ನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ವನ್ನು ಯಾವುದೇ
ವಿಮಾ
ಕಂಪ್ನಿಯು
ನಿರಾಕರಿಸಿದೆಯೇ,
ಮಾಂದೂಡಿದೆಯೇ,
ಮಾಪ್ಭಡಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೀರಾಮ್
ಲೈಫ್
ಇನ್ಶೂ ರೆನ್ಸ ್
ಕಂಪ್ನಿ
ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಅಥವಾ
ಇನು ವುದೇ
ವಿಮೆದಾರರಾಂದಿಗ್ಗ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಮೆಯ ಪಾಲಿಸಿಯಡಿಯಲಿಿ ನಿೀವು
ಎಾಂದಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಿ ೈಮ್ ಮಾಡಿದಿದ ೀರಾ?
i. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________
ಎತಾ ರ ಸಾಂ.ಮಿೀ.ಗಳಲಿಿ :_______ ತೂಕ ಕೆಜಗಳಲಿಿ : ____________
ii. Has your weight increased / decreased more than 5 kg in last 12
months? If ‘Yes’ Please state, the reason
ಕಳೆದ 12 ತಾಂಗಳುಗಳಲಿಿ
ನಿಮ್ಮ
ತೂಕವು 5 ಕೆಜಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚು /
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ? ‘ಹೌದಾದಲಿಿ ’ ದಯವಿಟ್ಟ್ ಕಾರರ್ ತಳಿಸಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

5

Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics?
[If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is consumed]
ನಿೀವು ಧೂಮ್ಪಾನ ಮಾಡುತಾ ೀರಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕ ೀಹಾಲ್ / ತಂಬಾಕು / ಡ್ರ ಗ್ಸಸ
/ ಮಾದಕವಸುಾ ಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತಾ ೀರಾ?
[‘ಹೌದಾದಲಿಿ ’ ಅದನ್ನು
ಸೇವಿಸುತಾ ದಾದ ಗಿನ ಪ್ರ ಮಾರ್ ಮ್ತ್ತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ]

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

6

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
ನಿೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತೆಸ /ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ಡೆಯುತಾ ದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ಹಾಂದೆ
ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತೆಸ ಯನ್ನು ಪ್ಡೆದಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ಶಸಾ ರಚಿಕಿತೆಸ ಗ್ಗ ಒಳಗಾಗಿದಿದ ೀರಾ
/ ಯಾವುದೇ ವೈದೆ ಕಿೀಯ ಸಿಿ ತ / ಅಾಂಗವೈಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿರೂಪ್ತೆಗಾಗಿ
ಆಸಿ ತೆರ ಗ್ಗ
ದಾಖಲಾಗಿದಿದ ೀರಾ?
ಹೌದಾದಲಿಿ ,
ದಯವಿಟ್ಟ್
ಚಿಕಿತೆಸ ಗ್ಗ
ಕಾರರ್/ಔಷಧಿ ಮ್ತ್ತಾ ಔಷಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಿೀಡಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

7

Has your health changed since the date of signing the proposal form for
this policy? If yes, please provide details
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರ ಸ್ತಾ ಪ್ ನಮೂನೆಗ್ಗ ಸಹ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ ನಿಮ್ಮ
ಆರೀಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

Have you ever sought advice or suffered from any of the following?
ನಿೀವು ಎಾಂದಾದರೂ ಸಲಹೆ ಪ್ಡೆದಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಾಂದ
ಬಳಲುತಾ ದಿದ ೀರಾ?
i.

8
ii.

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
ಹೃದಯ / ರಕಾ ಪ್ರಿಚಲನ ವೆ ವಸಿ / ಎದೆ ನೀವು / / ಮ್ಧುಮೇಹ
/ ಕಾೆ ನಸ ರ್, ಗ್ಗಡೆೆ , ಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ /
ಮೂತರ ಪ್ಪಾಂಡ್, ಮೂತರ ನಳ, ಬಾಿ ಡ್ರ್ ಅಥವಾ ಪಾರ ಸ್ ೀಟ್ / ಕಣ್ಣು ,
ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

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
ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕಾದ್ತಾ ಡ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕಲೆಸ್ತ್ ರಲ್ /
ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು / ಕ್ಷಯ /
ನರವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಫಿಟ್ಸ , ಮೂರ್ಛಭ, ಅಪ್ಸ್ತಮ ರ,
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ಪಾಶವ ಭವಾಯು / ಪಾೆ ರಾಲಿಸಿಸ್ಟ / ಪ್ಪತಾ ಜನಕಾಾಂಗ ಅಥವಾ
ಜೀರ್ಭಾಂಗ ವೆ ವಸಿ ಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳು / ರಕಾ ಹೀನತೆ
ಅಥವಾ ರಕಾ ದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು / ಥೈರಾಯ್ಡೆ ಅಥವಾ ಅಾಂತಃಸ್ತರ ವಕ
ಕಾಯಿಲೆ / ನರವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಥವಾ ಖಿನು ತೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಂತಹ
ಮಾನಸಿಕ ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳು / ಬೆನ್ನು
ಅಥವಾ ಕಿೀಲು ಅಥವಾ
ಸ್ತು ಯುಗಳ ಅಸವ ಸಿ ತೆಗಳು / ಯಾವುದೇ ಜನಮ ಜ್ಞತ ಅಥವಾ
ಆನ್ನವಂಶ್ಕ ಅಸವ ಸಿ ತೆ / ದೈಹಕ ವಿರೂಪ್ತೆ
iii.

9

Any other health ailments not mentioned above
ಮೇಲೆ ತಳಿಸದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆರೀಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
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:
ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರ ಸ್ತಾಪ್ ನಮೂನೆಗ್ಗ ಸಹ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ, ಆರೀಗೆ
ಸಿಿ ತಯಲಿಿ
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಈ
ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದಕಾಕ ದರೂ ಒಳಗಾಗಿದಿದ ೀರಾ:
i.
Hospitalization
ಆಸಿ ತೆರ ಗ್ಗ ದಾಖಲಾಗುವಿಕೆ
ii.
Operation/Surgery
ಆಪ್ರೇಷನ್/ಶಸಾ ರಚಿಕಿತೆಸ
iii.
Pathological examinations like blood test, X- ray, ECG, TMT,
ರೀಗಶ್ನಸಿಾ ರೀಯ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಳಾದ ರಕಾ
ಪ್ರಿೀಕೆೆ , ಎಕಸ ರೆ, ಇಸಿಜ,
ಟಿಎಾಂಟಿ,
iv.
Angiography etc.
ಆಾಂಜಯೀಗರ ಫಿ ಇತ್ಯೆ ದಿ.
v.
Consulted a Doctor/ Specialist? If Yes, please provide relevant
details
ವೈದೆ ರು/ತಜಾ ರನ್ನು ಸಂಪ್ಕಿಭಸಿದಿದ ೀರಾ? ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟ್
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೀಡಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

10

Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV,
AIDS or any other Sexually transmitted disease?
ನಿೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಗ್ಗ ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ಟ ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ, ಎಚ್ಐವಿ, ಏಡ್ಸ
ಅಥವಾ ಲೈಾಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಯಲಿಿ
ಪಾಸಿಟಿೀವ್ ಬಂದಿದೆಯೇ?

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

11

Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other
than vacation? If yes, please provide travel questionnaire
ರಜೆಯನ್ನು
ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ನಿೀವು
ಭಾರತದಿಾಂದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಿದಿದ ೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಯಾಣಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿದಿದ ೀರಾ?
ಹೌದಾದಲಿಿ , ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪ್ರ ಯಾರ್ ಪ್ರ ಶ್ನು ವಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ

12

For Female Life Assured Only:
ಮಹಿಳಾ ಜ್ೀವವಿಮಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಾತರ :
i. Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:
ನಿೀವು
ಗಭಭಣಿಯೇ?
‘ಹೌದಾದಲಿಿ ’;
ದಯವಿಟ್ಟ್
ಎಷ್ಟ್
ವಾರಗಳಾಗಿವೆಯಾಂದು ನಮೂದಿಸಿ:
ii. Are you suffering from any pregnancy related complications:- Any history
of miscarriage, abortion or complications in previous pregnancy?
ನಿೀವು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ತಾಂದರೆಗಳಿಾಂದ
ಬಳಲುತಾ ದಿದ ೀರಾ: - ಹಾಂದಿನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲಿಿ ಅಕಾಲಪ್ರ ಸವ, ಗರ್ಭಪಾತ
ಅಥವಾ ತಾಂದರೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಇತಹಾಸವಿದೆಯೇ?
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.?
ಸಾ ನ / ಗಭಾಭಶಯ / ಗರ್ಭಕಂಠ ಇತ್ಯೆ ದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಮ್ಸೆ ಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀವು
ಎಾಂದಾದರೂ ವೈದೆ ರನ್ನು
ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿದ ೀರಾ? ಮಾೆ ಮೊೀಗಾರ ಮ್,
ಅಲಾ್ ರಸಾಂಡ್, ಪಾೆ ಪ್ ಸಿಮ ಯರ್ ಮಾಂತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಳಿಗ್ಗ ನಿೀವು
ಒಳಗಾಗಿದಿದ ೀರಾ?

Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ
Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ
Yes / No
ಹೌದು/
ಇಲಿ
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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 sh all 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 Compa ny 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 ap proved 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.
ಘೀಷಣೆ: ಮೇಲೆ ತಳಿಸಿದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪುನರುಜಜ ೀವನಕಾಕ ಗಿ ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಅಜಭ ಸಲಿಿ ಸುತೆಾ ೀನೆ, ಅದರ ನಿಯಮ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಈಗ ಅದು
ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೀಗಿದೆ. ಅಾಂತಹ ಪುನರುಜಜ ೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ಪ್ರ ತಯಾಂದು ಪಾರ ತನಿಧ್ೆ ಗಳು ಮ್ತ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜ ಮ್ತ್ತಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು
ನನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಘೀಷ್ಟಸುತೆಾ ೀನೆ ಮ್ತ್ತಾ ಪ್ರ ತ ಉತಾ ರದ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಕಂಪ್ನಿಯು ಬಯಸಿದಲಿಿ , ಪುನರುಜಜ ೀವನವನ್ನು

ಅಥಭಮಾಡಿಕಾಂಡ್ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆದ ೀನೆ.

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ನನ್ನ ಹೆಚಿು ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು

ಸಲಿಿ ಸಬೇಕು / ಹೆಚಿು ನ ವೈದೆ ಕಿೀಯ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಳಿಗ್ಗ

ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಾಂದು ನನ್ನ ಅಥಭಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆದ ೀನೆ. ಇಲಿಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಉತಾ ರಗಳು ಅಥವಾ ಘೀಷಣೆಗಳು ಸುಳುು
ಎಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸುಾ ಸಂಗತಯನ್ನು

ನಿಗರ ಹಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಲಿಿ , ಪಾಲಿಸಿಯ ಮ್ರುಸ್ತಿ ಪ್ನೆಯನ್ನು

ರದುದ ಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಾಂತಹ ಮ್ರುಸ್ತಿ ಪ್ನೆಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಕೆಿ ೈಮ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಅದನ್ನು
ಇರುತಾ ದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಒಪುಿ ತೆಾ ೀನೆ ಮ್ತ್ತಾ ಅಾಂತಹ ಮ್ರುಸ್ತಿ ಪ್ನೆಯನ್ನು
ಪಾವತಸಿದ ಎಲಾಿ ಹರ್ವನ್ನು
ಅಥವಾ ಪುನರುಜಜ ೀವನವನ್ನು

ಕಂಪ್ನಿಗ್ಗ ಮಟ್ಟ್ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕಳು ಲಾಗುತಾ ದೆ. ಒಪ್ಿ ಾಂದದ ಅಸಿಾ ತವ ದಲಿಿ ರುವ ನಿಯಮ್ಗಳನ್ನು
ತರಸಕ ರಿಸಲು ಕಂಪ್ನಿಯು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು

ಮೂಲಕ ಒಪುಿ ತೆಾ ೀನೆ. ಕೈತಪ್ಪಿ ದ ಪಾಲಿಸೆ
ಜೀವವಿಮಾದಾರರು

ಆತಮ ಹತೆೆ

ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಂಪ್ನಿಗ್ಗ ಅಹಭತೆ

ಶೂನೆ ಮ್ತ್ತಾ ಅನ್ಶಜಭತವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮ್ತ್ತಾ ಅದಕೆಕ

ಪುನರುಜಜ ೀವನವನ್ನು

ಮಾಡಿಕಾಂಡ್ರೆ,

ಮೌಲೆ (ಅಥವಾ) ನಿಧಿಯ ಮೌಲೆ ಕೆಕ

ವಿವೇಕಶೂನೆ

ಪುನರುಜಜ ೀವನಗೊಳಿಸುವ ಎಲಿ ಹಕಕ ನ್ನು

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ

ಹಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಈ

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ ಒಾಂದು ವಷಭದ್ಳಗ್ಗ, ಯಾವುದೇ ಕಾರರ್ಕಾಕ ಗಿ
ಅಥವಾ

ಹುಚ್ಚು ತನದವರಾಗಿದದ ರೆ,

ಕಂಪ್ನಿಯ

ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ , ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅದು ಪಾಲಿಸಿಯಲಿಿ

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ

ಸರೆಾಂಡ್ರ್

ಸಂಗರ ಹವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ಅಜಭಗ್ಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಎಾಂದು ಮಾತರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮ್ತ್ತಾ ಈ ಅಜಭಯನ್ನು
ಅಾಂತಮ್ವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವವರೆಗ್ಗ ಮ್ತ್ತಾ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವವರೆಗ್ಗ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲಿ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಒಪುಿ ತೆಾ ೀನೆ. ಈ
ಅಜಭಯನ್ನು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸದಿದದ ರೆ, ಬಡಿೆ ಯಿಲಿ ದೆ, ಇಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಿನ ಠೇವಣಿ ಮೊತಾ ದ ಮ್ರುಪಾವತಯನ್ನು ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ನನ್ನ ಒಪುಿ ತೆಾ ೀನೆ.

Signature of Life assured*:___________________
ಜೀವವಿಮಾದಾರರ ಸಹ*:

(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor)

(* ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜೀವವಿಮಾದಾರರು ಅಪಾರ ಪ್ಾ ರಾಗಿದದ ರೆ)

Place and Date: ______________________________
ಸಿ ಳ ಮ್ತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ

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

