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Personal statement of Good Health for Revival of Lapsed policy
കാലഹരണപ്പെട്ട പ ാളിസി ുനരുജ്ജീവിെിക്കുന്നതിനായി
നൽകുന്ന നല
ല ആപരാഗ്യത്തിപ്പെ വയക്തിഗ്ത പ് സ് താവന
(To be filled by Life Assured only)

(ലലഫ് അപവേർഡ് തപ്പന്ന

ൂരിെിപക്കണ്ടതാണ് )

Policy Number: ____________________________

പ ാളിസി നമ്പർ
Name of Life assured: _______________________

ലലഫ് അവൂർഡിൻപ്പെ പ ര്
Nationality:

പേശീയത:

 Indian

ഇന്ത്യൻ

 NRI

എൻആർഐ

 Other.

മറ്റുള്ളവ

Country of residence in case of NRI or Other: _____________________

എൻആർഐ അപ്പല
ല ങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുപ്പെ കാരയത്തിൽ, താമസിക്കുന്ന രാജ്യം
Annual income: _____________________

വാർവിക വരുമാനം
Answer all the following questions applicable to life assured by ticking Yes or No.

ലലഫ് അപവേർഡിന് ബാധകമായ ഇനിെെയുന്ന എല
ല ാ പ ാേയങ്ങൾക്കും അപ്പത അപ്പല
ല ങ്കിൽ അല
ല എന്ന് െിക്ക്
പ്പ യ് തുപ്പകാണ്ട് ഉത്തരം നൽകുക.
Q No.

പ ാേയം
നമ്പർ.

Particulars

വിശോംശങ്ങൾ

Yes/No

അപ്പത
/അല
ല

If Yes, please provide
details

ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, േയവായി
വിശോംശങ്ങൾ
നൽകുക

Have you changed your occupation since the date of proposal for this
policy?

1

ഈ പ ാളിസിയുപ്പെ പ്പപ് ാപൊസൽ തീയതിക്ക് പശവം നിങ്ങൾ
നിങ്ങളുപ്പെ പ്പതാഴിൽ മാറ്റിയിട്ടുപണ്ടാ?
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties.
(please provide occupation questionnaire if nature of work is hazardous)

ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, പജ്ാലിപ്പയ കുെിച്ും ഡയൂട്ടിയുപ്പെ പ് കൃതപ്പത്തക്കുെിച്ും
ൂർണ
ണ മായ വിവരങ്ങൾ നൽകുക. (പജ്ാലിയുപ്പെ പ് കൃതം അ കെം
നിെഞ്ഞതാപ്പണങ്കിൽ േയവായി പ്പതാഴിൽ പ ാേയാവലി നൽകുക)

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

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?

2

മപറ്റപ്പതങ്കിലും ഇൻവുെർപ്പക്കാെം ഏപ്പതങ്കിലും പ്പപ് ാപൊസപലാ
ലലഫ്
ഇൻവുെൻസ്
ുനസഥനത്തിനുള്ള
അപ ക്ഷപയാ
തീർൊകാപ്പതയിരിെുപണ്ടാ? അപ്പല
ല ങ്കിൽ നിലവിപ്പല പ ാളിസി
അവസാനിച്തിനുപശവം
നിങ്ങൾ
ഇൻവുെൻസ്
രിരക്ഷ
എെുക്കുകപയാ അപ്പല
ല ങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ഏപ്പതങ്കിലും പ ാളിസി
ുനരുജ്ജീവിെിക്കുകപയാ പ്പ യ് ്തിട്ടുപണ്ടാ?

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

If Yes, give details of name of company, sum assured and current status

ഉണ്ട് എങ്കിൽ, കമ്പനിയുപ്പെ പ ര് , സം അപവേർഡ് , നിലവിപ്പല
സ് റ്റാറ്റസ് എന്നിവയുപ്പെ വിശോംശങ്ങൾ നൽകുക

To be contd
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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?
3

നിങ്ങളുപ്പെ ഇൻവുെൻസിനുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും പ്പപ് ാപൊസൽ
അപ്പല
ല ങ്കിൽ ലലഫ് / പ്പഹൽത്ത് / പ്കിട്ടിക്കൽ ഇൽപ്പനസ
സ ് /
പ ഴ് സണൽ ആക് സിഡൻെ് ഇൻവുെൻസിനായുള്ള നിങ്ങളുപ്പെ
അപ ക്ഷ ഏപ്പതങ്കിലും ഇൻവുെൻസ് കമ്പനി നിരസിക്കുകപയാ
മാറ്റിവയ് ക്കുകപയാ
രിവ് കരിക്കുകപയാ
പെറ്റുപ്പ യ്യുകപയാ
പ്പ യ് തിട്ടുപണ്ടാ അപ്പല
ല ങ്കിൽ പ്ശീരാം ലലഫ് ഇൻവുെൻസ് കമ്പനി
ലിമിറ്റഡുമാപയാ അപ്പല
ല ങ്കിൽ മപറ്റപ്പതങ്കിലും ഇൻവുെെുമാപയാ,
അത്തരത്തിലുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും ഇൻവുെൻസ് പ ാളിസി പ് കാരം
നിങ്ങൾ എപൊപ്പഴങ്കിലും എപ്പന്ത്ങ്കിലും പ്പക
ല യിം ഉന്നയിച്ിട്ടുപണ്ടാ?

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

i. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________

ഉയരം (പ്പസമീ):________ ഭാരം (കിപലാ): ____________
4

ii. Has your weight increased / decreased more than 5 kg in last 12
months? If ‘Yes’ Please state, the reason

കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുപ്പെ ഭാരം 5 കിപലായിൽ
കൂെുതൽ വർദ്ധിച്ിട്ടുപണ്ടാ?് ‘അപ്പത’് ആപ്പണങ്കിൽ, കാരണം
െയുക
Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics?
[If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is consumed]
5

നിങ്ങൾ മേയം / ുകയില / ഉപത്തജ്കമരുന്ന് / മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവ
ഉ പയാഗ്ിക്കാെുപണ്ടാ? [‘അപ്പത’് ആപ്പണങ്കിൽ, അത് എന്നു മുതൽ
ഉ പയാഗ്ിക്കുന്നു, അതിൻപ്പെ അളവ് എന്നിവ നൽകുക]
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

6

നിങ്ങൾക്ക് ഇപൊൾ എപ്പന്ത്ങ്കിലും ികിത്സ / മരുന്ന് നെക്കുന്നുപണ്ടാ
അപ്പല
ല ങ്കിൽ മുമ്പ് എപ്പന്ത്ങ്കിലും അസുഖത്തിന് ികിത്സ അപ്പല
ല ങ്കിൽ
ശസ് പ്തപ്കിയയ് ക്ക് വിപധയനായിട്ടുപണ്ടാ / ഏപ്പതങ്കിലും പ്പമഡിക്കൽ
അവസഥ / ലവകലയം അപ്പല
ല ങ്കിൽ അംഗ്ലവകലയത്തിപ്പെ പ രിൽ
ആശു പ്തിയിൽ പ് പവശിെിക്കപ്പെട്ടിട്ടുപണ്ടാ? അപ്പത എങ്കിൽ,
ികിത്സയുപ്പെ കാരണം / മരുന്ന്, മരുന്നിപ്പെ പ ര് എന്നിവ നൽകുക
Has your health changed since the date of signing the proposal form for
this policy? If yes, please provide details

7

ഈ പ ാളിസിക്ക് പവണ്ടി പ്പപ് ാപൊസൽ പഫാമിൽ ഒെിട്ട തീയതി
മുതൽ നിങ്ങളുപ്പെ ആപരാഗ്യം മാെിയിട്ടുപണ്ടാ? ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, േയവായി
വിശോംശങ്ങൾ നൽകുക

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Have you ever sought advice or suffered from any of the following?

നിങ്ങൾ എപൊപ്പഴങ്കിലും ഇനിെെയുന്നവയിൽ
അനുഭവിച്ിട്ടുപണ്ടാ
അപ്പല
ല ങ്കിൽ
അതിനായി
പതെിയിട്ടുപണ്ടാ?
i.

ഏപ്പതങ്കിലും
ഉ പേശം

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

ഹൃേയം്/്രക്ത ംപ്കമണവയൂഹം്/്പ്പനഞ്ചുപവേന്/്പ് പമഹം്
/് അർബുേം,് െയൂമർ,് സിസ് റ്റ്് അപ്പല
ല ങ്കിൽ് ഏപ്പതങ്കിലും്
അസാധാരണ് വളർച്് /് വൃക്ക,് മൂപ്താശയം,് മൂപ്തസഞ്ചി്
അപ്പല
ല ങ്കിൽ് പപ് ാസ് പറ്ററ്റ് ് /് കണ
ല ങ്കിൽ്
ണ ്,് പ്പ വി,് മൂക്ക് ് അപ്പല
പ്പതാണ്ട്എന്നിവയുമായി്ബന്ധപ്പെട്ട്പരാഗ്ങ്ങൾ

8

ii.

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

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

To be contd
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endocrine disorder / neurological or psychological disorders like
depression or anxiety / spine or joint or muscles disorders /
anycongenital or genetic disorder / physical deformity

കൂെിയ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ് കുെഞ്ഞ് രക്തസമ്മർദ്ദം് അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
ഉയർന്ന്പ്പകാളസ്പപ്ൊൾ്/്ശേസന്അപ്പല
ല ങ്കിൽ്ശോസപകാശ്
സംബന്ധമായ് തകരാെുകൾ് /് ക്ഷയം് /്
ുഴലി,്
പബാധക്ഷയം,് അ സ്മാരം,് സ്പപ്ൊക്ക്,്
ക്ഷാഘാതം്
പ ാലുള്ള് മസ് തിവ് ക് തകരാെുകൾ് /് കരൾ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
േഹനവയവസഥയുമായി് ബന്ധപ്പെട്ട് തകരാെുകൾ് /് വിളർച്്
അപ്പല
ല ങ്കിൽ് രക്ത് സംബന്ധമായ് തകരാെുകൾ് /്
ലതപൊയ് ഡ്് അപ്പല
ല ങ്കിൽ് എൻപഡാലപ്കൻ് തകരാെുകൾ് /്
വിവാേം,്ഉത് കണ് ഠ്പ ാലുള്ള്നയൂപൊളജ്ിക്കൽ്അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
ലസപക്കാളജ്ിക്കൽ് തകരാെുകൾ് /് നപ്പട്ടല
ല ് ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
പജ്ായിെ് ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ് പ ശികളുപ്പെ് തകരാെുകൾ് /്
ഏപ്പതങ്കിലും്
ജ്ൻമനാലുള്ള്
അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
ജ്നിതക്
തകരാെുകൾ്/്ശാരീരിക്ലവകലയം്എന്നിവ
iii.

Any other health ailments not mentioned above

മുകളിൽ സൂ ിെിച്ിട്ടില
ല ാത്ത
പ് ശ് നങ്ങൾ

മപറ്റപ്പതങ്കിലും

ആപരാഗ്യ

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:

ഈ പ ാളിസിക്ക് പവണ്ടി പ്പപ് ാപൊസൽ പഫാമിൽ ഒെിട്ട തീയതി
മുതൽ, ആപരാഗ്യസഥിതിയിൽ എപ്പന്ത്ങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുകപയാ
അപ്പല
ല ങ്കിൽ ഇനിെെയുന്നവയിൽ ഏപ്പതങ്കിലും ഒന്നിന് നിങ്ങൾ
വിപധയനാകുകപയാ പ്പ യ് തിട്ടുപണ്ടാ:
i.

ii.
9
iii.

iv.
v.

Hospitalization

ആശു പ്തിയിൽ പ് പവശനം
Operation/Surgery

ഓെപെവൻ / ശസ് പ്തപ്കിയ

Pathological examinations like blood test, X- ray, ECG, TMT,

രക്ത രിപശാധന, എക് സ്-പെ, ഇസിജ്ി, െിഎംെി, പ ാലുള്ള
ാപതാളജ്ിക്കൽ രിപശാധനകൾ.

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Angiography etc.

ആൻജ്ിപയാപ്ഗ്ാഫി തുെങ്ങിയവ.

Consulted a Doctor/ Specialist? If Yes, please provide relevant
details

ഒരു പഡാക് െർ / സ് പ്പ വയലിസ് റ്റിപ്പന കണ്്സൾട്ട് പ്പ യ് തു?
ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, പ് സക്തമായ വിശോംശങ്ങൾ നൽകുക
Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV,
AIDS or any other Sexually transmitted disease?
10

നിങ്ങൾ
അപ്പല
ല ങ്കിൽ
നിങ്ങളുപ്പെ
ങ്കാളി
എപൊപ്പഴങ്കിലും
പ്പഹെലറ്ററ്റിസ് ബി അപ്പല
ല ങ്കിൽ സി, എച്്ഐവി, എയ് ഡ്സ്
അപ്പല
ല ങ്കിൽ മപറ്റപ്പതങ്കിലും ലലംഗ്ിക പരാഗ്ത്തിനുള്ള പ്പെസ് റ്റിൽ
പ ാസിറ്റീവ് ആയിട്ടുപണ്ടാ?
Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other
than vacation? If yes, please provide travel questionnaire

11

അവധിക്കാലം ഒഴിപ്പകയുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും ആവശയത്തിനായി നിങ്ങൾ
ഇന്ത്യക്ക് പ്പവളിയിൽ യാപ്ത പ്പ യ്യുകപയാ യാപ്ത പ്പ യ്യാൻ
ആപ്ഗ്ഹിക്കുകപയാ
പ്പ യ്തിട്ടുപണ്ടാ?
ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ,
യാപ്താ
പ ാേയാവലി നൽകുക

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

To be contd
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For Female Life Assured Only:

സ് പ്തീ ലലഫ് അവൂർഡിനു മാപ്തം:

i. Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:

നിങ്ങൾ ഗ്ർഭിണിയാപണാ?്‘അപ്പത’്എങ്കിൽ, എപ്ത ആഴ് ് ആയി
എന്നു രാമർശിക്കുക:

Yes / No

ഗ്ർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പന്ത്ങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ
നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുപണ്ടാ: - ഗ്ർഭം അലസൽ, ഗ്ർഭ ഛിപ്േം
അപ്പല
ല ങ്കിൽ മുൻ ഗ്ർഭകാലപ്പത്ത സങ്കീർണതകൾ എന്നിവയുപ്പെ
രിപ്തം?

Yes / No

ii. Are you suffering from any pregnancy related complications:- Any history
of miscarriage, abortion or complications in previous pregnancy?

12

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.?

സ് തനം / ഗ്ർഭാശയം / ഗ്ർഭാശയ മുഖം തുെങ്ങിയ ഭാഗ്ങ്ങളീപ്പല
പ് ശ് നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എപൊപ്പഴങ്കിലും ഒരു പഡാക് െപ്പെ
സന്ദർശിച്ിട്ടുപണ്ടാ? മാപമാപ്ഗ്ാം, അൾപ്ൊസൗണ്ട്, ാെ് സ് മിയർ
തുെങ്ങിയ
ഏപ്പതങ്കിലും
രിപശാധനകൾക്ക്
നിങ്ങൾ
വിപധയയായിട്ടുപണ്ടാ?

അപ്പത
/അല
ല
അപ്പത
/അല
ല
Yes / No

അപ്പത
/അല
ല

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 s ubmit 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 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 ap plication 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 m ade in
connection herewith, without interest.

പ് ഖയാ നം:്നിബന്ധനകൾ്പ് കാരം്ഇപൊൾ്കാലഹരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന,്പമൽെെഞ്ഞ്പ ാളിസിയുപ്പെ് ുനരുജ്ജീവനത്തിനായി്
ഞാൻ് ഇതിനാൽ് അപ ക്ഷിക്കുന്നു.് അത്തരം് ുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള് അെിസഥാനപ്പമന്ന് നിലയിൽ,് പമൽെെഞ്ഞ് ഓപരാ്
പബാധിെിക്കലുകളും് പ് സ് താവനകളും് ശരിയും് സതയവും് ആപ്പണന്നും് ഓപരാ് ഉത്തരത്തിപ്പെയും് എല
ല ാ് വിശോംശങ്ങളും്
മനസിലാക്കിയതിനുപശവമാണ് ് ഞാൻ്
ൂർണ
ണ മായും് പ് സ് താവിച്ിട്ടുള്ളപ്പതന്നും് ഇതിനാൽ് പ് ഖയാ ിക്കുന്നു.് കമ്പനി്
ആപ്ഗ്ഹിക്കുന്നുപ്പവങ്കിൽ,് പ ാളിസി് ുനരുജ്ജീവനം് രിഗ്ണിക്കുന്നതിനായി് ഞാൻ് കൂെുതൽ് പരഖകൾ് സമർെിക്കുകപയാ്
കൂെുതൽ് പ്പമഡിക്കൽ് രിപശാധനകൾക്ക് ് വിപധയനാകുകപയാ് പ്പ പയ്യണ്ടിവരുപ്പമന്ന് ് ഞാൻ് മനസ
സ ിലാക്കുന്നു.് ഇവിപ്പെ്നെത്തിയ്
ഏപ്പതങ്കിലും് പ് സ് താവനകൾ,് ഉത്തരങ്ങൾ,് പ് ഖയാ നങ്ങൾ് എന്നിവ് അസതയമാപ്പണന്ന്് കപ്പണ്ടത്തിയാപലാ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ്
ഏപ്പതങ്കിലും് സാരവത്തായ് വസ് തുത് മെച്ു് വച്താതായി് കപ്പണ്ടത്തിയാപലാ് പ ാളിസിയുപ്പെ് ുന:സഥാ നം് െദ്ദാക്കാപനാ,്
അത്തരം് ുന:് സഥാ നത്തിലൂപ്പെ് ഉണ്ടാകുന്ന് പ്പക
ല യിം് ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ് അത് ് നിരസിക്കാപനാ് കമ്പനിക്ക് ് അവകാശമുപ്പണ്ടന്ന് ് ഞാൻ്
സമ്മതിക്കുന്നു.് അത്തരം് ുന:് സഥാ നം് ് അസാധുവായതായി് കണക്കാക്കപ്പെെുകയും് കൂൊപ്പത് ് കമ്പനി് നൽകിയ് എല
ല ാ്
ണവും് കമ്പനി് കണ്ടു് പ്പകട്ടുന്നതുമായിരിക്കും.് കരാെിപ്പെ് നിലവിലുള്ള് നിബന്ധനകൾ് കൂൊപ്പതയുള്ള് നിബന്ധനകളിൻപമൽ്
പ ാളിസി്
ുനരുജ്ജീവിെിക്കുന്നതിപനാ് അപ്പല
ല ങ്കിൽ് പ ാളിസി് ്
ുനരുജ്ജീവിെിക്കാതിരിക്കാപനാ് കമ്പനിക്ക് ് എല
ല ാ്
അവകാശവുമുപ്പണ്ടന്ന് ്ഞാൻ്ഇതിനാൽ്സമ്മതിക്കുന്നു.്കാലഹരണപ്പെട്ട്പ ാളിസിയുപ്പെ് ുനരുജ്ജീവനം്അംഗ്ീകരിച്്തീയതി്
മുതൽ് ഒരു് വർവത്തിനുള്ളിൽ,് ലലഫ് ് അപവേർഡ് ് ഏപ്പതങ്കിലും് കാരണത്താൽ് വിപവകപത്താപ്പെപയാ് വിപ്ഭാന്ത്ിയാപലാ്്
ആത്മഹതയ്പ്പ യ്യുകയാപ്പണങ്കിൽ,്കമ്പനിയുപ്പെ്ബാബാധയത്സെണ്ടർ്മൂലയത്തിപലക്ക് ് (അപ്പല
ല ങ്കിൽ)്പ ാളിസിയിൽ്സമാഹരിച്്
ഫണ്ട് ് മൂലയം് എപ്പന്ത്ങ്കിലും് ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ് അതിപലക്ക് ്
രിമിതപ്പെെുത്തുപ്പമന്ന് ് ഞാൻ് ഇതിനാൽ് സമ്മതിക്കുന്നു.് ഈ്
ആ ല ിപക്കവനുമായി് ബന്ധപ്പെട്ട് ് നെത്തിയപതാ് നെത്താനുള്ളപതാ് ആയ് ഏപ്പതങ്കിലും് പ യ് പ്പമെ് ് പ്പഡപൊസിറ്റായി് മാപ്തപമ്
രിഗ്ണിക്കൂ്എന്നും്ഈ്അപ ക്ഷ്കമ്പനി്അംഗ്ീകരിക്കുകയും്അതുസംബന്ധിച്്അെിയിെ് ് ഉണ്ടാകുകയും്പ്പ യ്യുന്നതുവപ്പര്
ഇക്കാരയത്തിൽ് കമ്പനിക്ക് ് ഒരു് ബാധയതയും് ഇപ്പല
ല ന്നും് ഞാൻ് സമ്മതിക്കുന്നു.് ഈ് അപ ക്ഷ് അംഗ്ീകരിക്കപ്പെട്ടിപ്പല
ല ങ്കിൽ,്
ഇതുമായി് ബന്ധപ്പെട്ട് ് നെത്തിയ് മുകളിൽ് െഞ്ഞ് പ്പഡപൊസിറ്റ് ് തുകയുപ്പെ് െീഫണ്ട് ് ലിശയില
ല ാപ്പത് സേീകരിക്കാനും് ഞാൻ്
സമ്മതിക്കുന്നു.

Signature of Life assured*:___________________
ലലഫ് ്അപവേർഡിൻപ്പെ്ഒെ് ്*:
(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor)

(*്ലലഫ് ്അപവേർഡ് ്ലമനർ്ആപ്പണങ്കിൽ്പ ാളിസി്ഉെമ്ഒെിപെണ്ടതാണ് )
Place and Date: ______________________________
സഥലവും്തീയതിയും

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

