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Personal statement of Good Health for Revival of Lapsed policy
கெடு தீர்ந்த ொப்பீடு (லேப்ஸுடு பாேிசி) ஆவணத்திற்ொன
நல்ே ஆல ாக்ெியம் பற்றிய தனிப்பட்ட அறிக்கெ
(To be filled by Life Assured only)
(ஆயுள் உறுதி கசய்யப்பட்டவர்ெளால் மட்டுலம நி ப்பப்பட லவண்டும்)
Policy Number: ____________________________
பாேிசி எண்
Name of Life assured: _______________________
ஆயுள் உறுதி கசய்யப்பட்டவரின் கபயர்
Nationality:  Indian
 NRI
 Other.
நாட்டுரிகம இந்தியன்
என்ஆர்ஐ (NRI)
மற்றவர்ெள்
Country of residence in case of NRI or Other: _____________________
என்ஆர்ஐ (NRI) அல்ேது மற்றவர்ெளாெ இருப்பின் அவர்ெள் வாழும் நாடு
Annual income: _____________________
ஆண்டு வருமானம்
Answer all the following questions applicable to life assured by ticking Yes or No.
ஆம் அல்ேது இல்கே என்பகதத் லதர்ந்கதடுப்பதன் மூேம் ஆயுள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
பின்வரும் எல்ோ லெள்விெளுக்கும் பதிேளிக்ெவும் .

Q No.
வி
எண்.

1

2

Particulars
விப ங்ெள்

Have you changed your occupation since the date of proposal for this
policy?
இந்த பாேிசிக்ொன திட்ட அறிக்கெ நாளிேிருந்லத உங்ெள்
கதாழிகே நீங்ெள் மாற்றிக் கொண்டிருக்ெிறீர்ெளா?
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties.
(please provide occupation questionnaire if nature of work is hazardous)
ஆம் எனில், கதாழில் மற்றும் ெடகமெளின் தன்கம குறித்த
முழுகமயான விவ ங்ெகள வழங்ெவும். (லவகேயின்
தன்கம
அபாயெ மானதாெ
இருந்தால்
தயவுகசய்து
கதாழிலுக்ொன வினாத்தாகள வழங்ெவும்)
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?
எந்தகவாரு ொப்பீட்டாளரிடமும் நிலுகவயில் உள்ள ஆயுள்
ொப்பீட்டிற்ொன
லவறு
ஏலதனும்
திட்டம்
உங்ெளிடம்
உள்ளதா? அல்ேது தற்லபாகதய பாேிசி முடிந்ததிேிருந்து
நீங்ெள் ொப்பீட்டுத் கதாகெகய எடுத்துள்ளர்ெளா
ீ
அல்ேது
ஏலதனும் கெடு முடிந்த பாேிசிகய புதுப்பித்தீர்ெளா?
If Yes, give details of name of company, sum assured and current status
ஆம் எனில், உறுதிப் பணம் மற்றும் தற்லபாகதய நிகே
நிறுவனத்தின் கபயர் லபான்ற விப ங்ெகளக் கொடுக்ெவும்

Yes/No
ஆம் /
இல் லல

If Yes, please provide
details
ஆம் எனில்,
தயவுகசய்து
விப ங்ெகள
அளிக்ெவும்

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே
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3

4

5

6

7

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?
ொப்பீடு அல்ேது ஆயுள் / உடல்நேம் / சிக்ெோன லநாய் /
தனிப்பட்ட விபத்து ஆெியகவ மூேம் வாழ்க்கெகய மீண்டும்
நிகேநிறுத்துவதற்ொன உங்ெள் திட்டம் ஏலதனும் உள்ளதா,
எந்தகவாரு
ொப்பீட்டு
நிறுவனத்தாலும்
ொப்பீடு
மறுக்ெப்பட்டுள்ளது,
ஒத்திகவக்ெப்பட்டுள்ளது,
மாற்றியகமக்ெப்பட்டுள்ளது அல்ேது மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது
அல்ேது ஸ்ரீ ாம் கேஃப் இன்சூ ன்ஸ் ெம்கபனி ேிமிகடட்
அல்ேது லவறு ஏலதனும் ொப்பீட்டாளரிடம் இதுலபான்ற
ொப்பீட்டுக் கொள்கெயின் ெீ ழ் நீங்ெள் எப்லபாதாவது உரிகம
லொரின ீர்ெளா?
i. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________
உய ம் கச.மீ-ல்(cms):
எகட ெிலோவில்(kgs):
ii. Has your weight increased / decreased more than 5 kg in last 12
months? If ‘Yes’ Please state, the reason
ெடந்த 12 மாதங்ெளில் உங்ெளின் எகடயானது 5kg க்கும்
அதிெரித்துள்ளதா / குகறந்துவிட்டதா? ஆம் எனில்,
தயவுகசய்து
அதற்ொன
ொ ணத்கத
அறிக்கெயில்
குறிப்பிடவும்
Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics?
[If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is consumed]
நீங்ெள்
மது
/
புகெயிகே
/
மருந்துெள்
/
லபாகதப்கபாருட்ெகள
புகெக்ெிறீர்ெளா
அல்ேது
உட்கொள்ெிறீர்ெளா?
[ஆம் எனில் தயவு கசய்து எடுத்துக்கொள்ளும் அளவு மற்றும்
ொே வக யகற குறித்து தெவல்ெகள வழங்ெவும்]
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
நீங்ெள் ஏலதனும் சிெிச்கச / மருந்துெகளப் கபறுெிறீர்ெளா
அல்ேது ெடந்த ொேத்தில் எந்தகவாரு சிெிச்கசகயயும்
கபற்றிருக்ெிறீர்ெளா
அல்ேது
அறுகவ
சிெிச்கசக்கு
உட்படுத்தப்பட்டீர்ெளா / எந்தகவாரு மருத்துவ நிகே /
இயோகம அல்ேது குகறபாட்டிற்ொெ மருத்துவமகனயில்
அனுமதிக்ெப்பட்டுள்ள ீர்ெளா? ஆம் எனில், தயவு கசய்து
மருத்துவசிெிச்கச/மருந்துக்ொன ொ ணத்கதயும் மற்றும்
மருந்தின் கபயக யும் வழங்ெவும்
Has your health changed since the date of signing the proposal form for
this policy? If yes, please provide details
இந்த
பாேிசிக்ொன
முன்கமாழிவு
படிவத்தில்
கெகயழுத்திட்ட நாளில் இருந்து உங்ெள் உடல்நிகே
மாறியிருக்ெிறதா? ஆம் எனில், தயவுகசய்து விப ங்ெகள
அளிக்ெவும்
Have you ever sought advice or suffered from any of the following?
நீங்ெள்
எப்லபாதாவது அட்கவகஸ நாடியிருக்ெிறீர்ெளா
அல்ேது
பின்வருவனவற்றில்
ஏலதனும்
பாதிக்ெப்பட்டிருக்ெீ ர்ெளா?
i.

8

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
இதயம் சம்பந்தப்பட்ட லநாய்/ சுற்லறாட்ட அகமப்பு /
மார்பு வேி / நீரிழிவு / புற்றுலநாய், ெட்டி, நீர்க்ெட்டி
அல்ேது ஏலதனும் அசாதா ண வளர்ச்சி / சிறுநீ ெம்,
சிறுநீ ெகுழாய், சிறுநீர்ப்கப அல்ேது புல ாஸ்லடட் /

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம் /
இல் லல
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ெண், ொது, மூக்கு அல்ேது கதாண்கட கதாடர்பான
லநாய்ெள்
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
உயர் அல்ேது குகறந்த இ த்த அழுத்தம் அல்ேது
அதிெ
கொழுப்பு
/ சுவாச
அல்ேது
சுவாசக்
லொளாறுெள் / ொசலநாய் / ந ம்பியல் லொளாறுெள் ,
வேிப்பு, மயக்ெம், ொல்-கெ வேிப்பு, பக்ெவாதம்,
பக்ெவாதம் / ெல்ேீ ல் அல்ேது கசரிமான அகமப்பு
கதாடர்பான லொளாறுெள் / இ த்த லசாகெ அல்ேது
இ த்தக்
லொளாறுெள்
/
கத ாய்டு
அல்ேது
நாளமில்ோ
லொளாறு
/ ந ம்பியல்
அல்ேது
உளவியல்
லொளாறுெள்
மனச்லசார்வு
அல்ேது
பதட்டம் / முதுகெலும்பு அல்ேது மூட்டு அல்ேது
தகசெள் லொளாறுெள் / எந்தகவாரு பிறவி அல்ேது
ம பணு லொளாறு / உடல் குகறபாடு லபான்றகவ

iii.

9

10

11

Any other health ailments not mentioned above
லமலே
குறிப்பிடப்படாத
லவறு
எந்த
உடல்
சம்பந்தப்பட்ட வியாதிெளும்
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:
இந்தக்
கொள்கெக்ொன
முன்கமாழிவு
படிவத்தில்
கெகயழுத்திட்ட லததி முதல், சுொதா நிகேயில் ஏலதனும்
மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதா, அல்ேது பின்வருவனவற்றில்
ஏலதனும் ஒன்கற நீங்ெள் அனுபவித்திருக்ெிறீர்ெளா:
i.
Hospitalization
மருத்துவமகனயில் லசர்க்ெப்படுதல்
ii.
Operation/Surgery
ஆபல ஷன்/அறுகவ சிெிச்கச
iii.
Pathological examinations like blood test, X- ray, ECG, TMT,
த்த பரிலசாதகன, எக்ஸ்ல , ஈ.சி.ஜி, டி.எம்.டி, லபான்ற
லநாயியல் பரிலசாதகனெள்.
iv.
Angiography etc.
ஆஞ்சிலயாெி ாபி லபான்றகவ.
v.
Consulted a Doctor/ Specialist? If Yes, please provide relevant
details
ஒரு மருத்துவர் / நிபுணக அணுெின ீர்ெளா? ஆம்
எனில், அது சம்மந்தப்பட்ட தெவல்ெகள தயவுகசய்து
குறிப்பிடவும்
Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV,
AIDS or any other Sexually transmitted disease?
கெபகடடிஸ் பி அல்ேது சி, எச்.ஐ.வி, எய்ட்ஸ் அல்ேது
லவறு ஏலதனும் பாேியல் ப வும் லநாய்ெளுக்கு நீங்ெலளா
அல்ேது உங்ெள் மகனவிலயா எப்லபாதாவது லசாதகன
கசய்திருக்ெிறீர்ெளா?
Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other
than vacation? If yes, please provide travel questionnaire
விடுமுகறகயத் தவி
லவறு எந்த லநாக்ெத்திற்ொெவும்
நீங்ெள் பயணம் கசய்திருக்ெிறீர்ெளா அல்ேது இந்தியாவுக்கு
கவளிலய பயணிக்ெ விரும்புெிறீர்ெளா? ஆம் எனில், பயண
வினாத்தாகள வழங்ெவும்

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே
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For Female Life Assured Only:
கபண்ெளுக்ொன ஆயுள் ொப்பீடு மட்டும்:
i. Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:
நீங்ெள் ெர்ப்பமாெ இருக்ெிறீர்ெளா? ஆம் எனில் எத்தகன
வா ங்ெள் என்பகத தயவுகசய்து குறிப்பிடவும்:
ii. Are you suffering from any pregnancy related complications:- Any history
of miscarriage, abortion or complications in previous pregnancy?
நீங்ெள் ெர்ப்பம் கதாடர்பான ஏலதனும் சிக்ெல்ெளால்
பாதிக்ெப்பட்டு
இருக்ெிறீர்ெளா:ெருச்சிகதவு,
ெருக்ெகேப்பு அல்ேது முந்கதய ெர்ப்பத்தில் ஏலதனும்
சிக்ெல்ெள் பற்றிய விவ க்குறிப்பு இருக்ெிறதா?
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.?
மார்பெ / ெருப்கப / ெருப்கப வாய் லபான்ற ஏலதனும்
பி ச்சிகனெளுக்கு நீங்ெள் எப்லபாதாவது ஒரு மருத்துவ
பயிற்சியாளக
சந்தித்திருக்ெிறீர்ெளா?
மாலமாெி ாம்,
அல்ட் ாசவுண்ட்,
பாப்ஸ்மியர்
லபான்ற
ஏதாவது
லசாதகனெளுக்கு உட்பட்டிருக்ெிறீர்ெளா?

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

Yes / No
ஆம்/
இல்கே

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 li ability 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 pay ment 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.
அறிவிப்பு: லமலே குறிப்பிட்ட பாேிசியிகன புதுப்பித்தலுக்ொெ நான் இதன் மூேம் விண்ணப்பிக்ெிலறன், இப்லபாது அதன்
விதிமுகறெளின் ெீ ழ் முடிவகடெிறது. அத்தகெய புதுப்பித்தலுக்கு அடிப்பகடயாெ, லமற்கூறிய பி திநிதித்துவங்ெள் மற்றும்
அறிக்கெெள் ஒவ்கவான்றும் உண்கம அல்ேது சரியானகவ என்று நான் இதன்மூேம் அறிவிக்ெிலறன், மற்றும் ஒவ்கவாரு
பதிேின் அகனத்து விப ங்ெகளயும் அலத மாதிரி புரிந்து கொண்ட பின்னர்நான் முழுகமயாெக் கூறியுள்லளன். ஒரு லவகள
நிறுவனம் விரும்பினால், நான் லமற்ெண்ட ஆவணங்ெகள சமர்ப்பிக்ெ லவண்டும்/மருத்துவ சிெிச்கசக்கு லமலும் உட்படுத்தவும்,
புதுப்பித்தல் பற்றிய ெருத்திகன நான் புரிந்து கொள்ெிலறன். அறிக்கெெள் ஏலதனும் இருந்தால், பதில்ெள் அல்ேது அறிவிப்புெள்
ஆனது கபாய்யானகவ அல்ேது ஏலதனும் கபாருகளப் பற்றிய உண்கம மகறக்ெப்படுவது ெண்டறியப்பட்டால், பாேிசிகய
மீ ண்டும் நிறுவுவகத
த்து கசய்ய நிறுவனத்திற்கு உரிகம உண்டு அல்ேது அத்தகெய மறுசீ கமப்பிேிருந்து எழும்
உரிகமலொ ல் ஏலதனும் இருந்தால் அகத நி ாெரிக்ெவும் அத்தகெய மறுசீ கமப்பு பூஜ்ய மற்றும் கவற்றிடமாெ ெருதப்படும்
லமலும் அதில் கசலுத்தப்பட்ட அகனத்து பணமும் நிறுவனத்திற்கு பறிமுதல் கசய்யப்படும் என்பகத நான் ஒப்புக் கொள்ெிலறன்.
ஒப்பந்தத்தின் தற்லபாகதய விதிமுகறெகளத் தவி
லவறு விதிமுகறெளில் பாேிசிகய புதுப்பிக்ெ அல்ேது புதுப்பித்தகே
நி ாெரிக்ெ நிறுவனத்திற்கு ஒவ்கவாரு உரிகமயும் உள்ளது என்பகத நான் இதன்மூேம் ஒப்புக்கொள்ெிலறன். புதுப்பித்தல்
பாேிசிகய அங்ெீ ெரிக்ெப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குள் நல்ே மனநிகே அல்ேது கபத்தியம் லபான்ற எந்தகவாரு ொ ணத்திற்ொெவும்
ஆயுள் ொப்பீட்டாளர் தற்கொகே கசய்து கொண்டால், பாேிசியில் இருந்து ெிகடக்கும் நிதி மதிப்பு, ஏலதனும் இருந்தால் (அல்ேது)
அதகன நிறுவனத்தின் கபாறுப்பு ச ணகடதல் மதிப்புக்கு மட்டுப்படுத்தப்படும் என்பகத நான் ஒப்புக்கொள்ெிலறன். இந்த
விண்ணப்பம்
இறுதியாெ நிறுவனத்தால் அங்ெீ ெரிக்ெப்பட்டு
மற்றும் நிறுவனத்தால்
கதாடர்பு
கொள்ளும்
வக
இந்த
விண்ணப்பத்துடன் எந்தகவாரு ெட்டணமும் கசலுத்தப்பட லவண்டும் அல்ேது கசலுத்தப்பட லவண்டும் என்பது கவப்புத்கதாகெ
கதாடர்பாெ
மட்டுலம
ெருதப்படும்
என்பகதயும்
மற்றும்
நிறுவனத்லதாடு
பிகணக்ெக்கூடாது
என்பகதயும்
நான்
ஒப்புக்கொள்ெிலறன். இந்த விண்ணப்பகத அங்ெீ ெரிப்படாமல் இருக்கும் லபாது, லமற்ெண்ட கவப்புத் கதாகெயுடன் கதாடர்புகடய
வட்டி இல்ோமல் திரும்பப் கபறுவகதயும் நான் ஒப்புக்கொள்ெிலறன்.

Signature of Life assured*:___________________
ஆயுள்தா ரின் கெகயாப்பம் *:
(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor)
(*ஆயுள்தார்ர் கமன ாெ இருந்தால் பாேிசி கவத்திருப்பவர் கெகயழுத்திடலவண்டும்)

Place and Date: ______________________________
இடம் மற்றும் லததி:

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

