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Personal Statement of Good Health for Revival/Reinstatement of Lapsed Policy 
�ைறபா�ள்ள ெகாள்ைகய�ன் �த்�ய�ர்/ம�ண்�ம் நிைலநி�த்த நல்ல 

ஆேராக்கியத்தின் தன�ப்பட்ட அறிக்ைக 
 

(To be filled by Life Assured only) 
(ஆ�ள் உ�தி ெசய்யப்பட்டவர்களால் மட்�ேம நிரப்பப்பட ேவண்�ம்) 

 
Policy Number: ____________________________ Name of Life assured: _______________________ 
பாலிசி எண்:     ஆ�ள் உ�தி ெசய்யப்பட்டவ�ன் ெபயர்: 

Nationality:   Indian   NRI      Other.          Country of residence in case of NRI or Other:___________ 
நாட்��ைம:     இந்தியன்          என்ஆர்ஐ     மற்றவர்கள்.   என்ஆர்ஐ அல்ல� மற்றவர்களாக இ�ப்ப�ன் அவர்கள் வா�ம் நா�: 
 

Annual income: _____________________ 
ஆண்� வ�மானம்: 

 
Please provide the following information: 
ப�ன்வ�ம் தகவைல வழங்க�ம்: 

  Yes      No 
        ஆம்  இல்ைல 

1. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________ 
உயரம் ெசம�-ல்(cms):  எைட கிேலாவ�ல்(kgs):                    
Has your weight increased/decreased more than 5 kg in last 12 months? If ‘Yes’ Please state, the reason.             
கடந்த 12 மாதங்கள�ல் உங்கள�ன் எைடயான� 5kg க்�ம் அதிக�த்�ள்ளதா/�ைறந்�வ�ட்டதா? ஆம் என�ல், தய�ெசய்� 
அதற்கான காரணத்ைத அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட�ம். 

2. Have you changed your occupation since the date of proposal for this policy?       
இந்த பாலிசிக்கான திட்ட அறிக்ைக நாள�லி�ந்ேத உங்கள் ெதாழிைல ந�ங்கள் மாற்றிக் ெகாண்��க்கிற�ர்களா? 
If yes, provide complete details on occupation and nature of duties. (please provide occupation questionnaire if nature 
of work is hazardous) 
ஆம் என�ல், ெதாழில் மற்�ம் கடைமகள�ன் தன்ைம �றித்த ��ைமயான வ�வரங்கைள வழங்க�ம். (ேவைலய�ன் தன்ைம 
அபாயகரமானதாக இ�ந்தால் தய�ெசய்� ெதாழி�க்கான வ�னாத்தாைள வழங்க�ம்) 

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? 
எந்தெவா� காப்ப�ட்டாள�ட�ம் நி�ைவய�ல் உள்ள ஆ�ள் காப்ப�ட்�ற்கான ேவ� ஏேத�ம் திட்டம் உங்கள�டம் உள்ளதா? 
அல்ல� தற்ேபாைதய பாலிசி ��ந்ததிலி�ந்� ந�ங்கள் காப்ப�ட்�த் ெதாைகைய எ�த்�ள்ள �ர்களா அல்ல� ஏேத�ம் ெக� 
��ந்த பாலிசிைய ��ப்ப�த்த�ர்களா?  
If Yes, give details of name of company, sum assured and current status.       
ஆம் என�ல், உ�திப் பணம் மற்�ம் தற்ேபாைதய நிைல நி�வனத்தின் ெபயர் ேபான்ற வ�பரங்கைளக் ெகா�க்க�ம். 
 

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?       
காப்ப�� அல்ல� ஆ�ள்/உடல்நலம்/சிக்கலான ேநாய்/தன�ப்பட்ட வ�பத்� ஆகியைவ �லம் வாழ்க்ைகைய ம�ண்�ம் 
நிைலநி�த்�வதற்கான உங்கள் திட்டம் ஏேத�ம் உள்ளதா, எந்தெவா� காப்ப�ட்� நி�வனத்தா�ம் காப்ப�� 
ம�க்கப்பட்�ள்ள�, ஒத்திைவக்கப்பட்�ள்ள�, மாற்றியைமக்கப்பட்�ள்ள� அல்ல� மதிப்ப�டப்பட்�ள்ள� அல்ல� �ராம் 
ைலஃப் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் காப்ப�ட்டாள�டம் இ�ேபான்ற காப்ப�ட்�க் ெகாள்ைகய�ன் கீழ் 
ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� உ�ைம ேகா�ன �ர்களா? 
 

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?       
ந�ங்கள் ஏேத�ம் சிகிச்ைச/ம�ந்�கைளப் ெப�கிற�ர்களா அல்ல� கடந்த காலத்தில் எந்தெவா� சிகிச்ைசைய�ம் 
ெபற்றி�க்கிற�ர்களா அல்ல� அ�ைவ சிகிச்ைசக்� உட்ப�த்தப்பட்�ர்களா/எந்தெவா� ம�த்�வ நிைல/இயலாைம அல்ல� 
�ைறபாட்�ற்காக ம�த்�வமைனய�ல் அ�மதிக்கப்பட்�ள்ள �ர்களா? 
 

6. Has your health changed since the date of signing the proposal form for this policy? If yes, please provide details.       
இந்த பாலிசிக்கான �ன்ெமாழி� ப�வத்தில் ைகெய�த்திட்ட நாள�ல் இ�ந்� உங்கள் உடல்நிைல மாறிய��க்கிறதா? ஆம் 
என�ல், தய�ெசய்� வ�பரங்கைள அள�க்க�ம். 
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7. Have you ever sought advice or suffered from any of the following?       
ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� அட்ைவைஸ நா�ய��க்கிற�ர்களா அல்ல� ப�ன்வ�வனவற்றில் ஏேத�ம் பாதிக்கப்பட்��க்கீர்களா? 

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. 
இதயம் சம்பந்தப்பட்ட ேநாய்/ �ற்ேறாட்ட அைமப்�/மார்� வலி/ந��ழி�/�ற்�ேநாய், கட்�, ந�ர்க்கட்� அல்ல� ஏேத�ம் 
அசாதாரண வளர்ச்சி/சி�ந�ரகம், சி�ந�ரக�ழாய், சி�ந�ர்ப்ைப அல்ல� �ேராஸ்ேடட்/கண், கா�, �க்� அல்ல� 
ெதாண்ைட ெதாடர்பான ேநாய்கள். 

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. 
உயர் அல்ல� �ைறந்த இரத்த அ�த்தம் அல்ல� அதிக ெகா�ப்�/�வாச அல்ல� �வாசக் 
ேகாளா�கள்/காசேநாய்/நரம்ப�யல் ேகாளா�கள் , வலிப்�, மயக்கம், கால்-ைக வலிப்�, பக்கவாதம், 
பக்கவாதம்/கல்ல�ரல் அல்ல� ெச�மான அைமப்� ெதாடர்பான ேகாளா�கள்/இரத்த ேசாைக அல்ல� இரத்தக் 
ேகாளா�கள்/ைதராய்� அல்ல� நாளமில்லா ேகாளா�/நரம்ப�யல் அல்ல� உளவ�யல் ேகாளா�கள் மனச்ேசார்� 
அல்ல� பதட்டம்/��ெக�ம்� அல்ல� �ட்� அல்ல� தைசகள் ேகாளா�கள். 

iii. Congenital or genetic disorder/physical deformity. 
எந்தெவா� ப�றவ� அல்ல� மரப� ேகாளா�/உடல் �ைறபா� ேபான்றைவ 

iv. Any other health ailments not mentioned above. 
ேமேல �றிப்ப�டப்படாத ேவ� எந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட வ�யாதிக�ம். 
 

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?       
இந்தக் ெகாள்ைகக்கான �ன்ெமாழி� ப�வத்தில் ைகெய�த்திட்ட ேததி �தல், �காதார நிைலய�ல் ஏேத�ம் மாற்றம் 
ஏற்பட்�ள்ளதா, அல்ல�, ஒன்ைற ந�ங்கள் அ�பவ�த்தி�க்கிற�ர்களா, ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்கப்ப�தல், 
ஆபேரஷன்/அ�ைவ சிகிச்ச, ஆஞ்சிேயாகிராப� ேபான்றைவ. ஒ� ம�த்�வர்/நி�ணைர அ�கின �ர்களா? 
 

9. Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV, AIDS or any other Sexually transmitted 
disease?        
ெஹபைட�ஸ் ப� அல்ல� சி, எச்.ஐ.வ�, எய்ட்ஸ் அல்ல� ேவ� ஏேத�ம் பாலியல் பர�ம் ேநாய்க�க்� ந�ங்கேளா அல்ல� 
உங்கள் மைனவ�ேயா எப்ேபாதாவ� ேசாதைன ெசய்தி�க்கிற�ர்களா? 
 

10. Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other than vacation? If yes, please provide travel 
questionnaire.       
வ���ைறையத் தவ�ர ேவ� எந்த ேநாக்கத்திற்காக�ம் ந�ங்கள் பயணம் ெசய்தி�க்கிற�ர்களா அல்ல� இந்தியா�க்� ெவள�ேய 
பயண�க்க வ��ம்�கிற�ர்களா? ஆம் என�ல், பயண வ�னாத்தாைள வழங்க�ம். 
 

11. Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics? If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is 
consumed.        
ந�ங்கள் ம�/�ைகய�ைல/ம�ந்�கள்/ேபாைதப்ெபா�ட்கைள �ைகக்கிற�ர்களா அல்ல� உட்ெகாள்கிற�ர்களா? ஆம் என�ல் தய� 
ெசய்� எ�த்�க்ெகாள்�ம் அள� மற்�ம் கால வைரயைற �றித்� தகவல்கைள வழங்க�ம். 
 

For Female Life Assured Only: 
ெபண்க�க்கான ஆ�ள் காப்ப�� மட்�ம்: 

i.  Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:       
ந�ங்கள் கர்ப்பமாக இ�க்கிற�ர்களா? ஆம் என�ல் எத்தைன வாரங்கள் என்பைத தய�ெசய்� �றிப்ப�ட�ம்: 

ii.  Are you suffering from any pregnancy related complications :- Any history of miscarriage, abortion or complications 
in previous pregnancy?       
ந�ங்கள் கர்ப்பம் ெதாடர்பான ஏேத�ம் சிக்கல்களால் பாதிக்கப்பட்� இ�க்கிற�ர்களா:- க�ச்சிைத�, க�க்கைலப்� அல்ல� 
�ந்ைதய கர்ப்பத்தில் ஏேத�ம் சிக்கல்கள் பற்றிய வ�வரக்�றிப்� இ�க்கிறதா? 

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.?       
மார்பக/க�ப்ைப/க�ப்ைப வாய் ேபான்ற ஏேத�ம் ப�ரச்சிைனக�க்� ந�ங்கள் எப்ேபாதாவ� ஒ� ம�த்�வ 
பய�ற்சியாளைர சந்தித்தி�க்கிற�ர்களா? மாேமாகிராம், அல்ட்ராச�ண்ட், பாப்ஸ்மியர் ேபான்ற ஏதாவ� ேசாதைனக�க்� 
உட்பட்��க்கிற�ர்களா? 

 
Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 
ேமேல உள்ள ஏேத�ம் ேகள்வ�க்� “ஆம்” என்� பதிலள�க்கப்பட்டால் கீேழ உள்ள வ�வரங்கைள வழங்க�ம். 
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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 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. 
அறிவ�ப்�: ேமேல �றிப்ப�ட்ட பாலிசிய�ைன ��ப்ப�த்த�க்காக நான் இதன் �லம் வ�ண்ணப்ப�க்கிேறன், இப்ேபா� அதன் வ�தி�ைறகள�ன் 
கீழ் ��வைடகிற�. அத்தைகய ��ப்ப�த்த�க்� அ�ப்பைடயாக, ேமற்�றிய ப�ரதிநிதித்�வங்கள் மற்�ம் அறிக்ைககள் ஒவ்ெவான்�ம் 
உண்ைம அல்ல� ச�யானைவ என்� நான் இதன்�லம் அறிவ�க்கிேறன், மற்�ம் ஒவ்ெவா� பதிலின் அைனத்� வ�பரங்கைள�ம் அேத 
மாதி� ��ந்� ெகாண்ட ப�ன்னர்நான் ��ைமயாகக் �றி�ள்ேளன். ஒ� ேவைள நி�வனம் வ��ம்ப�னால், நான் ேமற்கண்ட ஆவணங்கைள 
சமர்ப்ப�க்க ேவண்�ம்/ம�த்�வ சிகிச்ைசக்� ேம�ம் உட்ப�த்த�ம், ��ப்ப�த்தல் பற்றிய க�த்திைன நான் ��ந்� ெகாள்கிேறன். 
அறிக்ைககள் ஏேத�ம் இ�ந்தால், பதில்கள் அல்ல� அறிவ�ப்�கள் ஆன� ெபாய்யானைவ அல்ல� ஏேத�ம் ெபா�ைளப் பற்றிய உண்ைம 
மைறக்கப்ப�வ� கண்டறியப்பட்டால், பாலிசிைய ம�ண்�ம் நி��வைத ரத்� ெசய்ய நி�வனத்திற்� உ�ைம உண்� அல்ல� அத்தைகய 
ம�சீரைமப்ப�லி�ந்� எ�ம் உ�ைமேகாரல் ஏேத�ம் இ�ந்தால் அைத நிராக�க்க�ம் அத்தைகய ம�சீரைமப்� �ஜ்ய மற்�ம் 
ெவற்றிடமாக க�தப்ப�ம் ேம�ம் அதில் ெச�த்தப்பட்ட அைனத்� பண�ம் நி�வனத்திற்� பறி�தல் ெசய்யப்ப�ம் என்பைத நான் 
ஒப்�க் ெகாள்கிேறன். ஒப்பந்தத்தின் தற்ேபாைதய வ�தி�ைறகைளத் தவ�ர ேவ� வ�தி�ைறகள�ல் பாலிசிைய ��ப்ப�க்க அல்ல� 
��ப்ப�த்தைல நிராக�க்க நி�வனத்திற்� ஒவ்ெவா� உ�ைம�ம் உள்ள� என்பைத நான் இதன்�லம் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். ��ப்ப�த்தல் 
பாலிசிைய அங்கீக�க்கப்பட்ட ஒ� வ�டத்திற்�ள் நல்ல மனநிைல அல்ல� ைபத்தியம் ேபான்ற எந்தெவா� காரணத்திற்காக�ம் ஆ�ள் 
காப்ப�ட்டாளர் தற்ெகாைல ெசய்� ெகாண்டால், பாலிசிய�ல் இ�ந்� கிைடக்�ம் நிதி மதிப்�, ஏேத�ம் இ�ந்தால் (அல்ல�) அதைன 
நி�வனத்தின் ெபா�ப்� சரணைடதல் மதிப்�க்� மட்�ப்ப�த்தப்ப�ம் என்பைத நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். இந்த வ�ண்ணப்பம் இ�தியாக 
நி�வனத்தால் அங்கீக�க்கப்பட்� மற்�ம் நி�வனத்தால் ெதாடர்� ெகாள்�ம் வைர இந்த வ�ண்ணப்பத்�டன் எந்தெவா� கட்டண�ம் 
ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் அல்ல� ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என்ப� ைவப்�த்ெதாைக ெதாடர்பாக மட்�ேம க�தப்ப�ம் என்பைத�ம் மற்�ம் 
நி�வனத்ேதா� ப�ைணக்கக்�டா� என்பைத�ம் நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். இந்த வ�ண்ணப்பைத அங்கீக�ப்படாமல் இ�க்�ம் ேபா�, 
ேமற்கண்ட ைவப்�த் ெதாைக�டன் ெதாடர்�ைடய வட்� இல்லாமல் தி�ம்பப் ெப�வைத�ம் நான் ஒப்�க்ெகாள்கிேறன். 
 

Signature of Life assured*:__________________   
ஆ�ள்தார�ன் ைகெயாப்பம் *: 

(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor) 
(*ஆ�ள்தார்ர் ைமனராக இ�ந்தால் பாலிசி ைவத்தி�ப்பவர் ைகெய�த்திடேவண்�ம்) 
 
 

Signature of proposer if different from life assured: ______________________ Place and Date: _______________________ 
ஆ�ள் காப்ப�ட்டாளர் ேவ�ஒ�வர் என்றால் �ன்ெமாழிவாள�ன் ைகெயாப்பம்:   இடம் மற்�ம் ேததி:  


