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Personal Statement of Good Health for Revival/Reinstatement of Lapsed Policy 
ల�య్ప్స్ అ��� �న �ాల�ీ ప�నర�దధ్రణ/ప�నః�ా్థ పనక� గ�డ్ ��ల్త్  �క్క వయ్��త్గత ప్రకటన 

(To be filled by Life Assured only) 
(ల�ౖఫ్ అసూయ్ర్్డ ��్వ�ా మ�త్ర�� �ంపబ���) 

 
Policy Number: ____________________________ Name of Life assured: _______________________ 
�ాల�ీ నంబర్:     ల�ౖఫ్ అసూయ్ర్్డ �క్క ��ర�: 

Nationality:   Indian   NRI      Other.    Country of residence in case of NRI or Other:___________ 
జ��యత:          ��ర�య�ల�      NRI         ఇతర�ల�.   NRI ల��� ఇతర�ల� అ��ే ��ాస �ేశం: 

 

Annual income: _____________________ 
�ా��ష్క ఆ��యం: 

 
Please provide the following information: 
దయ�ే�ి ��గ�వ సమ����ా�న్అం��ంచం��: 

     Yes      No 
  అవ�ను  �ాదు 

1. Height in cms: ___________Weight in Kgs: ____________ 
��ంట��టర్లల� ఎత�త్ : ��ల���ా మ�లల� బర�వ�:                    

Has your weight increased/decreased more than 5 kg in last 12 months? If ‘Yes’ Please state, the reason.             
గత 12 ��లల�్ల  � బర�వ� 5 ��ల�ల కంట� ఎక�్కవ ������ం��/త��గ్ం��? ‘అవ�ను’ అ��ే, �ారణం �పెప్ం��. 

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

ఈ �ాల�ీ ��సం ప్ర��ాదన �ే�� నుం�� �ర� � వృ�త్� మ��ా్చ�ా? 

If yes, provide complete details on occupation and nature of duties. (please provide occupation questionnaire if nature 
of work is hazardous) 
అవ�ను అ��ే, వృ�త్  మ��య� �ధుల స్వ��వం��ౖ ప���త్ �వ�ాలను అం��ంచం��. (ప� స్వ��వం ప్రమ�దకరం�ా ఉంట� దయ�ే� ి వృ�త్  
ప్ర�ాన్వ�� అం��ంచం��) 

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? 
�క� ఏ�ె�ౖ� �మ� సంస్థ�� ��త �మ� ��సం ���� ఏ����� ప్ర��ాదన ల��� ��ఇన్ ��్టట�్మంట్ ��ం��ంగ్ ల� ఉం�� ల��� ప్రసుత్ త �ాల�ీ మ����ినపప్ట� 
నుం�� �ర� �మ� కవర్ �సుక���న్�ా ల��� ఏ�ె�ౖ� ల�ప్స్ అ�న �ాల��ీ ప�నర�దధ్��ం���ా?  

If Yes, give details of name of company, sum assured and current status.       
అవ�ను అ��,ే కం��� ��ర�, �� ఇవ్వబ��న �తత్ం మ��య� ప్రసుత్ త �ి్థ� �వ�ాలను ఇవ్వం��. 

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?       
ఏ�ై�� �మ� సంస్థ  ��్వ�ా �మ� ��సం ప్ర��ాదన ల��� ��త/ఆ��గయ్/�వ్ర���న అ����గయ్ం/వయ్��త్గత ప్రమ�ద �మ� �క్క ��ఇన్ ��్టట�్మంట్ 
�రస్క��ంచబ��ం��, �ా��� ��యబ��ం��, సవ��ంచబ��ం�� ల��� ��ట�ంగ్ �ేయబ��ం�� ల��� �ర� ఎప�ప్�ై�� అట�వంట� ఏ�ె�ౖ� �మ� 
�ాల�ీ ���ంద ���ామ్ ల�ౖఫ్ ఇనూస్��న్స్  కం��� ��ట�డ్ ల��� మ���ె�ౖ� �మ� సంస్థ�� ఏ�ె�ౖ� ��్ల�మ్ �ే�ా�ా? 

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?       
�ర� ఏ�ై�� ���తస్/ఔష��లను అందుక�ంట���న్�ా ల��� గతంల� ఏ�ై�� ��ౖదయ్ ప���ి్థ�/��కౖలయ్ం ల��� అంగ�కృ� ��సం శసత్ ����తస్ 
�ే�ంచుక���న్�ా/ఆసుప�్రల� ��ేా�ా? 

6. Has your health changed since the date of signing the proposal form for this policy? If yes, please provide details.       
ఈ �ాల�ీ ��సం ప్ర��ాదన �ారమ్ ల� సంతకం �ే�ని ��ే� నుం�� � ఆ��గయ్ం మ���ం��? అవ�ను అ��,ే దయ�ే� ి�వ�ాలను అం��ంచం��. 

7. Have you ever sought advice or suffered from any of the following?       
��ం���ాట�ల� �ే� గ���ం�ై�� �ర� ఎప�ప్�ై�� సల� ���ా�ా ల��� ����� బ�ధప��్డ �ా? 
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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. 
గ�ం�ె/ప్రసరణ వయ్వస్థ/��� ���ిప్/డయ�బ�ట�స్/�ాయ్నస్ర్, కణ��, ��త్  ల��� ఏ�ై�� అ�ా��రణ ��ర�గ�దల/మ�త్ర�ిం��ల�, య���టర్ 
మ���్ర శయం ల��� �� ్ర ��్టట్/కనున్, �ె�, మ�క�్క ల��� ��ంత�క� సంబం��ం�న �ాయ్ధుల�. 

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. 
అ��క ల��� తక�్కవ రకత్�� ట� ల��� అ��క ��ల��ా్ట � ల్/�ా్వస��శ ల��� �ా్వస ర�గ్మతల�/కష్య/�ిట్స్, �� మ్మ�ి�్లప���� వడం, మ�ర్ఛ, ��్ట � క్, 
పకష్�ాతం వంట� ����వయ్వస్థ  సంబం��త ర�గ్మతల�/�ాల�యం ల��� �ర్ణవయ్వస్థ  సంబం��త ర�గ్మతల�/రకత్��నత ల��� రకత్ 
ర�గ్మతల�/�ై�ా�డ్ ల��� ఎం�ో����న్ ర�గ్మత/��ాశ ల��� ఆం�ోళన వంట� ����వయ్వస్థ  సంబం��త ల��� మ�న�ిక ర�గ్మతల�/����న్మ�క 
ల��� ��ళ�్ళ ల��� కండ�ాల ర�గ్మతల�. 

iii. Congenital or genetic disorder/physical deformity. 
ప�ట�్ట క�� వ�్చన ల��� జనుయ్పర���న ర�గ్మత/�ా��రక అంగ�కృ�. 

iv. Any other health ailments not mentioned above. 
��ౖన ����్కనబడ� ఏ��ౖ�� ఇతర ఆ��గయ్ సంబం��త �ాయ్ధుల�. 

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?       
ఈ �ాల�ీ ��సం ప్ర��ాదన �ారమ్ ల� సంతకం ��ేిన ��ే� నుం��, ఆ��గయ్ �ి్థ�ల� ఏ����� మ�ర�ప్ల� జ���ాయ� ల��� �ర� ��ేంచుక���న్�ా, 
ఆసుప�్రల� �ేరడం, ఆప��షన్/సరజ్��, రకత్ ప��కష్, ఎక్స్ -��, ECG, TMT, వంట� ��గలకష్ణ ప��కష్ల�, య�ం��గ��ీ �దల�నౖ�. 
��క్టర్/��ప్ష�స్్ట ను సంప్ర��ం���ా? 

9. Were you or your spouse ever tested positive for Hepatitis B or C, HIV, AIDS or any other Sexually transmitted 
disease?        
�ర� ల��� � ��త ��గ�ా్వ� ఎప�ప్�ై�� ��పట�ౖట�స్ � ల��� �ి, HIV, AIDS ల��� మ���ై�� ఇతర ల�ంౖ��క సంక�మణ �ాయ్���� �ా�ట�వ్ �ా 
ప����ంచబ��్డ �ా? 

10. Have you travelled or intend to travel out of India for any purpose other than vacation? If yes, please provide travel 
questionnaire.       
�ర� ��లవ� సమయం ��సం �న� మ���ై�� ప్ర�జనం ��సం ��రత�ేశం నుం�� బయట��� ప్రయ�ణ�ం���ా ల��� 
ప్రయ�ణ�ం��లనుక�ంట���న్�ా? అవ�ను అ��ే, దయ�ే�ి ప్రయ�ణ ప్ర�ాన్వ�� అం��ంచం��. 

11. Do you smoke or consume alcohol/tobacco/drugs/narcotics? If ‘Yes’ please provide the quantity & duration since it is 
consumed.       
�ర� ధూమ�ానం �ే�ాత్ �ా ల��� మదయ్ం/�� �ాక�/డ్రగ్స్/మ�దకద్ర�ాయ్లను ����ాత్ �ా? ‘అవ�ను’ అ�� ేప��మ�ణం మ��య� అ�� 

�����ం�నపప్ట� నుం�� వయ్వ��� అం��ంచం��. 
 

For Female Life Assured Only: 
మ���� ల�ఫ్ౖ అసూయ్ర్్డ ��సం మ�త్ర��: 

i.  Are you pregnant? If ’Yes’ please mention how many weeks:       
�ర� గరభ్వ��ా ఉ��న్�ా? ‘అవ�ను’ అ��ే ఎ�న్ �ా�ాల� అ���� ����్కనం��: 

ii.  Are you suffering from any pregnancy related complications :- Any history of miscarriage, abortion or complications 
in previous pregnancy?       
�ర� ఏ���ౖ� గరభ్��రణ సంబం��త సమసయ్ల�� బ�ధపడ�త���న్�ా: - మ�నుపట� గరభ్��రణల� గరభ్�ాతమ�, గరభ్�్ార వం ల��� సమసయ్ల 
చ��త్ర ఏ�ై�� ఉం��? 

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.?       
ఏ��ౖ�� ��మ�్మ/ గరభ్��శమ�/ గ�ాభ్శయమ� �దల�నౖ�ాట� సమసయ్ల ��సం �ర� ఎప�ప్�ై�� ఒక ��ౖదయ్ �ప�ణ�లను సంద��్శం���ా? 
�ర� మ���ా� మ్, అల�్ట � ��ండ్, �ాప్ ��్మర్ �దల�నౖ ప��కష్లల� ఏ�ె�ౖ� �ే�ంచుక���న్�ా? 
 

Please provide the details below if any of above question is answered as “Yes” 
ఒక��ళ ��నౖ ����్కనన్ ఏ�ై�� ప్రశన్క� “అవ�ను” అ� సమ���నం ఇ�్చనట్ల ��ే దయ��ేి ��గ�వ �వ�ాలను అం��ంచం��. 
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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. 
ప్రకటన: ఇందుమ�లమ��ా ��ను ��నౖ ����్కనన్ �ాల�ీ �క్క ప�నర��ధ్రణ ��సం దరఖ�సుత్  �ేసుత్ ��న్ను, ��� �బంధనల ప్ర�ారం ఇప�ప్డ� అ�� మ����ిం��. 
అట�వంట� ప�నర��ధ్రణక� ఆ��రం�ా, ��నౖ �ేయబ��న ల��� సూ�ంచబ��న �్ార ����య్ల� మ��య� ప్రకటనల� ప్ర� ఒక్కట� �జం మ��య� స���న� అ� మ��య� 
ప్ర� జ�ాబ� �క్క అ�న్ �వ�ాలను అర్థం �ేసుక�నన్ త�ా్వ�ే ��ను ప���త్�ా ����్క��న్న� ఇందుమ�లమ��ా ��ను ప్రకట�సుత్ ��న్ను. ఒక��ళ కం��� అల� 
��ర�క�ంట�, ప�నర��ధ్రణను ప��గణ�ంచబడట����, ��ను మ���న్ ��క�య్��ంట్ ల� సమ��ప్ంచవల�ి ఉంట�ంద�/మ���న్ ��ౖదయ్ ప��కష్ల� �ే�ంచు��వల�ి 
ఉంట�ంద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. ఇక్కడ �ే�ిన ఏ��ౖ�� ప్రకటనల�, సమ�����ల� ల��� ��ల్ల��ంప�ల� అ�ాసత్వమ� ��ే�ే ల��� ఏ�ె�ౖ� ���క �ాసత్వం 
అణ���యబ��ంద� �ే��ే, �ాల� ీ �క్క ��ఇన్ ��్టట�్మంట్ ను రదుద్  �ేయ����� ల��� అట�వంట� ��ఇన్ ��్టట�్మంట్  నుం�� తల��ేత్  ��్ల�మ్, ఏ�ై�� ఉంట�, 
�రస్క��ంచ����� కం����� అర్హత ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� ��ఇన్ ��్టట�్మంట్  �నయ్���న�� మ��య� �ెల్ల����ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�� మ��య� అందుక� 
�ె�్లం�న డబ�్బల� అం�� కం����� జప�త్  �ేయబడ�త�ం�� అ� ��ను అం��క��సుత్ ��న్ను. �ాంట�్ర క�్ట  �క్క ప్రసుత్ త �బంధనల� �ాక�ం�� ఇతర �బంధనల�� ౖ
�ాల�ీ� ప�నర�దధ్��ంచ����� ల��� ప�నర�దధ్రణను �రస్క��ంచ����� కం����� ప్ర� హక�్క ఉంద� ��ను ఇందుమ�లమ��ా అం��క��సుత్ ��న్ను. ల�య్ప్స్ అ�న 
�ాల�ీ �క్క ప�నర��ధ్రణ ��సం అం��క��ం�న �ే�� నుం�� ఒక సంవతస్రంల�ప�, ల�ౖఫ్ అసూయ్ర్్డ, ���కం�� ల��� అ���కం��, ఏ�ై�� �ారణం �ేత ఆత్మహతయ్ 
�ేసుక�ంట�, కం��� �క్క బ�ధయ్త స��ండర్ �ల�వ (ల���) �ాల� ీ�� ౖక�డ�క�నన్ ఫండ్ �ల�వ, ఏ�ె�ౖ� ఉంట�, అందుక� ప���తం �ేయబడ�త�ంద� ��ను 
ఇందుమ�లమ��ా అం��క��సుత్ ��న్ను. ఈ అ�ి్ల ��షన్ క� సంబం��ం� ��ేిన ల��� �ేయవల�ిన ఏ�ె�ౖ� �ె�్ల◌ంప� ���ా�ట్ �ా మ�త్ర�� ప��గణ�ంచబడ�త�ంద� 
మ��య� ఈ అ�ి్ల ��షన్  �వరక� కం��� ఆ���ంచబ��, �ె�యపరచబ�ే వరక� కం���� బ�ధుయ్లను �యేన� క��� ��ను అం��క��సుత్ ��న్ను. ఈ అ�ి్ల ��షన్  
ఆ���ంచబడక�� �ే, ఇందు ��తత్ం �ే�ిన ��ౖ ���ా�ట్ ���త్ �న్, వ��్డ  ల�క�ం�� ��ఫండ్ ఆ���ంచ����� ��ను అం��క��సుత్ ��న్ను. 
 

Signature of Life assured*:__________________   
ల�ౖఫ్ అసూయ్ర్్డ �క్క సంతకం*: 

(*To be signed by Policy holder, if life assured is Minor) 
(*ల�ఫ్ౖ అసూయ్ర్్డ ���నర్ అ��ే �ాల�ీ��ర� సంతకం �ేయ��) 
 
 

Signature of proposer if different from life assured: ______________________ Place and Date: _______________________ 
�ాల�ీ ��ర�డ� మ��య� ప్ర��ా��ం�ే�ార� ��ర� �ా ఉంట� ప్ర��ాదక�� సంతకం:   స్థలం మ��య� ��ే�:  


