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 (େକବଳ ଅଫି� ବ�ବହାର ପାଇଁ) 

��ାବ ସଂ:    ପଲିସ ିସଂ:   

�ାହକ� ଆଇଡ:ି ଆଗମ ତାରଖି:   

ବଭିାଗୀୟ ରସଦି ସଂ: ତାରଖି:   

ଏେଜ�� ନାମ, କେପ�ାେର� ଏେଜ�� ନାମ:  ଏେଜ� େକା�/ ଆଇଡ:ି       

କେପ�ାେର� ଏେଜ� େକା� ଓ ସଓିଆ� ସଂ:      
 

 
  

 ��ାବ ପ� ପରଣ କରିବାପାଇଁ ନେି��ଶତି ନୟିମାବଳୀ (ବ�� ଅ�ରେର ପରଣ କର�ୁ)ୂ ୂ  

1. ଯାହା ନାମେର ଜୀବନ ବୀମା କରାଯିବ,ତା�ର ସବେିଶଷ ତଥ� (ଏ�.ଏ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ଖ) ଜାତୀୟତା:  ଭାରତୀୟ  �ବାସୀ ଭାରତୀୟ   ବେିଦଶୀ   ପିଆଇଓ  

(ଗ)େବବୖାହକି �ତି:ି  ବବିାହତି   ଅବବିାହତି  ବଧିବା   ଛାଡପ� େନଇ�ବା   ପରୁୁଷ   ମହଳିା   ତୃତୀୟ ଲି�  

        

        

(ଛ) ଜନ� ତାରିଖ: / / ତାରଖି ମାସ ବଷ�  (ଜ) ଜନ� �ାନ:  (ଝ) ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା:  

                    

                   

(ଟ) ଭଉଣୀ ମାେନ : 
େକେତକ ବପିଦଶ�ୁଳ ବୃ� ିପା(ଇଁ ଏକ ଅଲଗା େଯାଗ ପ� ରଖାଯିବା ଆବଶ�କ)  

 

(ଡ) ବ��ମାନ ନଯୁି�ଦାତା� ନାମ:    ସଭ�� ଅବ�:                                                    ବଷ� ।   

(ଢ) କାଯ���ାନର ଅବ�ତି  ି:  (ଣ) ପା� ସଂଖ�ା 
          

(ତ) ବୀମାଦାର� ବାଷକ�  ଆୟ ( ଟ�ାେର)  ଆୟର ଉ�:  

           

-   -  

  (କ) ନାମ : �ୀ /�ୀମତୀ /କୁମାରୀ	       

(ଖ) ଲି�:         ପରୁ ୁ ଷ                 

    ଡକୁେମ� ନାମ   (ଚ) ଆଧାର ସଂ.:              

(ଛ) ପିତା� ନାମ:  (ଜ) ବୀମାଦାର� ��ାବକ� ସହତି ସ�କ�:  

 (ଞ ) ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା:  

(ଟ) ବାଷକ�  ଆୟ (ଟ�ାେର):  ଆୟର ଉ�:  (ଠ) ପା� ସଂ:            

(ଡ) ବ��ମାନର ନଯୁି�ଦାତା� ନାମ:  ସଭ�� ଅବ�:                                                      ବଷ� ।     

(ଢ)  ବୃ�ି  (ଣ) ଦାୟି�ର �କାର:  

ଠକିଣା       1. େଯାଗାେଯାଗ କରିବା ଠକିଣା                            

ଡ ିସଂ. / ଫ�ା� ସଂ:. :
  

ସାହ ି/ଅ�ଳ  
  

ସହର / ଜ�ିା  
  

 ପି� େକା�:  ପି� େକା�:  

େଯାଗାେଯାଗ ନମ�ର:  ଅଲ� #ସଂଖ�ା

ଇେମ� ଆଇଡ:ି  ଇେମ� ଆଇଡ ିବକି�:

 

�ୀରାମ ଲାଇ� ଇନ�ରାନ� କ�ାନ ି ଲିମିେଟ��

ଜୀବନ ବୀମାଦାର� 

ସଦ� ଫେଟା ଲଗା�ୁ 

(ଯଦ ିବୟୟ 5 ବଷ�ରୁ 

ଅ�କ େହାଇଥାଏ)

(ଙ) ପିତା� ନାମ: 

(ଚ)  ମାତା�  ନାମ: 

(ଞ)ବୟସଗତ �ମାଣ ଦଆିଯାଇଛ ି(ନାମ େଲଖ�ୁ): ଆଧାର କାଡ� ଅନ�କଛି ି�େଲ େଲଖ�ୁ

(ଠ) ଦାୟି�ର �କାର:

(ଗ) େବବୖାହକି �ତି:ି      ବବିାହତି       ଅବବିାହତି         ବଧିବା              ଛାଡପ� 

(p) ଆପଣ ଜେଣ  ବେିଦଶୀ ନାଗରିକ  ବା  �ବାସୀ ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତ ବ�ତୀତ ଅନ� େକୗଣସ ିେଦଶର ବାସ�ିା (କର ଉେ�ଶ�େର) - ହ ଁo ନାହ �o Iଯଦ ିହଁ, ଦୟାକର ିଏ�ଏଟସିଏି ଫମ� ପରୂ ଣ କର�ୁ ।

3. ��ାବକ� ଠକିଣା ( ନଜି ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କରୁ�େଲ).

ରାଜ�
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o

o
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o o o

o o o o o o

(କ)ନାମ : �ୀ/ �ୀମତୀ /କୁମାରୀ 

o
o

2.�ାୟୀ ଠକିଣା(ଯଦ ିଠକିଣା, 1େର ଦଆିଯାଇ�ବା ଠକିଣା ସହତି ସମାନ େତେବ ବ�େର ଟ�ି ଚ�ି ଦଅି�ୁ । o)

Fo
r R

ef
er

en
ce

 O
nl

y

 
ବୀମା େହଉଛ ିସ���ରେପ ଉ�ମ ବ�ିାସ ଉପେର ଆଧାରିତ ଏକ ଚୁ�ି େଯଉଁଠାେର ବୀମା କ��ା, ��ାବକ ଓ ବମିାଦାର�ୁ ମହ��ପ�� ତଥ� �କାଶ କରିବାକୁ େହାଇଥାଏ ଓ ��ାବ ପ�ର  ୂ ୂ ୂ

�ଶ�ର ଉ�ର େଦବାେବେଳ େକୗଣସ ିମହ�ପ�� ତଥ�କୁ ଚାପିର�େବ ନାହ � । ପ�ଟକୁି ପରଣ କରିବା ପବ�ରୁ , ଦୟାକରି ଉ�ାଦ ତଥ� ବବିରଣ ପୁ�ିକା ମନେଦଇ ପଢ�ୁ ଯାହାଫଳେର ୂ ୂ ୂ

ଆପଣ ଉ�ାଦରୁ ମିଳିବାକୁ �ବା ଲାଭ ବଷିୟେର ଜାଣିପାରିବା ସହତି  ନବି�ନ ଓ ସ�� ମ� ଜାଣିପାରିେବ । 

ସମ� ୟୁନ�ି ଲି�� ପଲିସିଗୁଡକି ପାର�ରିକ ବୀମା ପଲିସିଠାରୁ ଭି� େହାଇଥାଏ ଓ ଏହାସହତି ବଭିି� ସ�ଟ େଯାଡ ିେହାଇରହଥିାଏ । ୟୁନ�ି ଲି�� ପଲିସିେର ଆପଣ� ପସ�ର ବନିେିଯାଗ 

 େପାଟ�େଫାଲିଓ ସହତି ସଂ�ି� ସ�ଟର ସାମନା ଆପଣ�ୁ କରିବାକୁ ପଡଥିାଏ । 

ସମ� �ଜୁଯ� �� ପରଣ କର�ୁ, କଛି ିଶନ� ରଖ�ୁ ନାହ � ଓ େଯଉଁଠାେର ସବେିଶଷ ତଥ� େଲ�ବା ଆବଶ�କ ନାହ � ବା ତଥ� ଉପଲ� ନାହ,�  େସଠାେର “ନ�ି” ବା “ଏ�ଏ” େଲଖ�ୁ ।ୂ ୂ

ଜୀବନ ବୀମାଦାର� ସଦ� 

ଫେଟା ଲଗା�ୁ

(େଯଉଁଠାେର େମାଟ 

ବାଷକ�  �ିମିୟମ .ଟ10000 /-)

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

(ଘ) ଲି�:

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

o �ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ� ��	ଭ	 ାଇ ମାେନ            ପାେ�ାଟ� 

ପରଚିୟ �ମାଣପ�:	                 ଠକିଣା �ମାଣ:	      (ଟ) ଆଧାର ସଂ.          ଡକୁେମ� ନାମ           ଡକୁେମ� ନାମ

(ଥ) ଆପଣ କଣ ଜେଣ ବେିଦଶୀ ନାଗରିକ, ବା �ବାସୀ ଭାରତୀୟ ବା  ଭାରତ ବ�ତୀତ ଅନ� େଦଶର ନାଗରିକ(କର ଉେ�ଶ�େର) -ହ ଁo ନାହ �o ଯଦ ିହଁ, େତେବ ଦୟାକର ିଏ�ଏଟସିଏି ଫମ� ପରୂ ଣ କର�ୁ.

(ଥ)ଆପଣ କଣ ଜେଣ ରାଜେନତୖକି ଭାେବ �ତ�ିତି ବ��ି( ପିଇପି) ଅଟ�,ି ଏଏ�ଏ� ଆକ� ଅନୁସାେର - ହ ଁo ନାହ �oଯଦ ିଆପଣ� ଉ�ର ହ,ଁେତେବ େଯାଗ ପ� ପରୂ ଣ କର�ୁ । ପିଇପି-01.

2. ��ାବକ� ବୀମାଦାର� ସହତି ସ�କ� ( େସେତେବେଳ ପରଣ କରାଯିବ େଯେତେବେଳ ��ାବକ ଓ ଯାହାପାଇଁ ଜୀବନବୀମା କରାଯିବ, ଉଭୟ ଭି� େହାଇ�େବ)ୂ

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

ମହଳିା              ତୃତୀୟ ଲି�  o
(ଙ) ଠକିଣା �ମାଣ:

(ଝ ) ଜନ� ତାରିଖ:  / / ତାରଖି ମାସ ବଷ�

(ଘ) ପରିଚୟ �ମାଣ:       ଡକୁେମ� ନାମ 



 

 
��ାବତି ଅଥ�ର

ପରିମାଣ     
 

  
  

     

 

   

        

            . 

* ଦୟାକରି �ଜୁଯ� ବକି� ବାଛ�ୁ ଓ ଯଦ ିଆପଣ� ବାଛ�ିବା େଯାଜନା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁ� ମେନ କରୁଛ�,ି େତେବ 9କ), (ଖ), (ଗ) ପରଣ କର�ୁ ।ୂ  

ଫ� ନାମ  �ତଶିତ(%)  ଫ�ର ନାମ  �ତଶିତ(%)  
ହଁ 

ନାହ �

 

 

ଯଦ ିହଁ, ନମି� ବକି� ମ�ରୁ ବାଛ�ୁ  

    

 6ମାସ          12ମାସ         

  8.  ରାଇଡ� ସବେିଶଷ  : 

      

      

      

 ��ାବକ              

ବ�ା� A/c ନଂ                

  ବ�ା� ଶାଖା ନାମ   

                           

 

 ନାମ:�ୀ /�ୀମତୀ/କୁମାରୀ       

       େମାବାଇ�#    

   

ମେନାନୀତ ସହତି ନଯୁି� ବ��ିର ସ�କ�:         

      

            

  

ପଲିସ ିସଂଖ�ା   
   

   

       
     

     

     

ପରିବାର ସଦସ�  
 

 

ପିତା     

ମାତା     

�ାମୀ ବା �ୀ 
   

 *ପିଲାମାେନ (େବବୖାହକି �ତି ,ି ନଯୁି�ି ଓ ଶ�ିା 
ସମ��ୀୟ ସବେିଶଷ �ଦାନ କର�ୁ ।)  

   

ଭାଇ(ମାେନ)    

ଭଉଣୀମାେନ    

*ଜୀବନ ବୀମା କରୁ�ବା ବ��ି ବଧିବା ବଧିବା େହାଇ�େଲ,  ପିଲାମାନ� େବବୖାହକି �ତି ,ି ନଯୁି�ି ଓ ଶ�ିାଗତ େଯାଗ�ତା ବଷିୟ ସମ��ୀୟ ତଥ� �ଦାନ କର�ୁ ।

           

 

4. େଯାଜନା ବବିରଣି: େଯାଜନା ନାମ:  

�ିମିୟ� କ�ିି ଅଥ� �ଦାନ ଆବୃ�ି
�ିମିୟମ �ଦାନ 
କରିବା ଅବ�  

�ଜମା ରାଶରି ବବିରଣି(ଟ�ିü)ପଲିସ ିଅବ� େଚ�/ଡଡି ିସଂଖ�ା

5 (କ). େଯାଜନା ବକି�:  

େଚ� o ଡଡି ିo ନଗଦo
େଡବ�ି କାଡ� o େ�ଡ�ି କାଡ� o

(ଖ)ପରିପ�ତା ଲାଭ  େପଆଉ� ବକି� :  

(ଗ)ମରଣେ�ାର ଲାଭ େପଆଉ� ବକି�

6. (କ)ମେନାନୟନ େହାଇ�ବା ଫ�(େକବଳ ୟୁଏ�ଆଇପି ପାଇଁ)	                                                     (ଖ).�ତଃ �ାନା�ରିତ େହଉ�ବା ବକି�(େକବଳ ୟୁଏ�ଆଇପି େଯାଜନା ପାଇଁ)

7. ୟୁଏ�ଆଇପି ବେ�ାବ� ବକି�: ଆପଣ ନଜି ପଲିସରି ନରିବ��ିତା  ପଲିସ ିପରପି� େହବା ପଯ��� ବଜାୟ ର�େଲ, ଜେଣ ପଲିସଧିାରୀ ଭାେବ, ଉଠାଣ ତାରଖିର ଏ�ଏଭି ଅନୁସାେର ଆପଣ ଆପଣ� 

ୟୁନଟି� 5ବଷ� ମ�େର 5ଟ ିକ�ିି ବା ତାଠାରୁ କ� କ�ିିେର ଉଠାଇ ପାରେିବ । ଆପଣ କଣ ବେ�ାବ�ର ଏହ ିବକି�କୁ �ହଣ କରବିାପାଇଁ ଇ�ା କରୁଛ�-ି�� କର�ୁ (ଟ�ି ଚ�ି) ହ ଁo ନାହ � o�

ରାଇଡ� ନାମ ସରୁ�ା �ଦାନ ଅବଧୀ��ାବତି ଅଥ�

9. ବ�ା� ଆକାଉ� ସବେିଶଷ: ଯାହାପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କରାଯିବ (ନଜି ଜୀବନ ପାଇଁ େହାଇ�େଲ) 

ବ�ା� ନାମ

ଆଇଏ�ଏସ� ିେକା�

10.  ମେନାନୀତ ବ��ି� ସବେିଶଷ:

ଜନ� ତାରିଖ:  / /      ଲି�: ପରୁୁଷ   ମହଳିା   ତୃତୀୟ ଲି�  ତାରଖି ମାସ ବଷ� �  � 

ନଯୁି� ବ��ି� ନାମ(ଯଦ ିଜେଣ ନାବାଳକକୁ ମେନାନୀତ କରାଯାଇଛ)ି: 

ବୀମାକୃତ ଅଥ�

ପଲିସ ିସଂଖ�ା ବୀମାକୃତ ଅଥ� ପଲିସ ି�ଚଳନ ତାରିଖ ପଲିସ ି�ତିି

ପରିବାର ସଦସ�� ନାମ
ପରିବାର ସଦସ�� �ା�� ଅବ�ା (ଯଦ ିମୃତ. େତେବ ମୃତୁ� େବଳକୁ େକେତ ବୟସ 
େହାଇ�ଲା, ମୃତୁ�ର କାରଣ ବା ଅସ�ୁ ତାର �କାର)

14. ଜୀବନ ବୀମା କରୁ�ବା ବ��ିର ବ��ିଗତ �ା��ର ଇତହିାସ  ।(ଉପଯୁ� ବ�େର ହଁ / ନାହ � େଲ� ବା ଟ�ି (√) େଦଇ,ନମି�ଲି�ତ �ଶ�ର ଉ�ର ଦଅି�ୁ ।

କ. ଓଜନ(େକଜେିର) :                                       ଖ .ଉ�ତା           େସମି(ବା)          ଫୁଟ                 ଇଂଚ

ଗ. ଆପଣ କଣ, ଧୂ� ପାନ କର�/ି େକୗଣସ ି�କାରର େଟାବାେକା େଚାବା� ିବା 

ଶୁ�� ିକ?ି ହoଁ ନାହ �o ଯଦ ିହଁ େତେବ କଣ ଓ େକେତ ପରମିାଣର ।
ଘ. ଆପଣ କଣମଦ� ପାନ କର�?ି ହ ଁo ନାହ �o ଯଦ ିହଁ, େତେବ କଣ ପିଅ� ିଓ ଦନିକୁ େକେତ ପରମିାଣର ପିଅ�?ି

ଗ. ଆପଣ ନାେକ�ାଟ�ି, ବାବଟ� ୁ େର� େମରଜୁିଆନା, �ାନ�ି�ଲାଇଜ�, େକାେକନ, 

ଉେ�ଜକ ବା ଅନ� େକୗଣସ ିଶରୀର �ତ ିହାନୀକାରକ ��  ଆଦ ିେକେବ ବ�ବହାର

 କରଛି� ିକ?ି,  ହଁ        ନାହ �o o

oo
o

o

o
o o� o

ooo

ooo

େଚ� ତାରିଖ ବ�ା� ନାମ

(ଘ) ଶ�ିା ସହାୟତା ଲାଭ ବକି�: 

ରାଇଡ� ନାମ ସରୁ�ା �ଦାନ ଅବଧୀ

xoxo

ଘ.ଆପଣ କଣ େକୗଣସ ି�କାରର ଦୁଃସାହାସକି ଅଭ�ାସ / ଗତବି�ି େର ଭାଗ ନଅି� ି,ଯାହା ବପିଦପ�ୂ � ଅେଟ ।

o�	 ହ ଁo�ନାହ� େଯପରକି ିବମିାନ ଚାଳନା, (ଅଥ� ପଇଠକର ିଯାଉ�ବା ଯା�ୀ� ବ�ତୀତ), ପବ�ତ ଆେରାହଣ, �

ପାଣିେର ବୁଡବିା ବା ଦଉଡବିା ବା ଅନ� କଛି ି। ହଁ  o ନାହଁ o (ଯଦ ିହଁ େତେବ ସବେିଶଷ �ଦାନ କର�ୁ ।)
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ଯଦ ିଜୀବୀତ 
ଅଛ�,ିେତେବ 
ବୟସ

13.  ପରିବାର ଇତହିାସ:ଦୟାକରି ପରିବାରର େଯଉଁ ସଦସ� ମାନ� ଜୀବନ ସରୁ �ିତ କରାଯିବ େସମାନ� ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ । 

କ�ାନ ିନାମ

12.  ଦୟାକରି ଆପଣ� ବ��ମାନର ଜୀବନ ବୀମା ସବେିଶଷ /ଏହା ସହତି ମିଳତିଭାେବ ଯଦ ିଅନ� େକୗଣସ ିବୀମା କ�ାନକୁି ��ାବ ପଠାଇଛ� ିେତେବ ତାହାର ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ ?
(�ାନ ପଯ��ା� ନେହେଲ, ଦୟାକର ିଅନ� ଏକ ଫ�� ସଂଲ� କର�ୁ) 

କ�ାନ ିନାମ

11. ଏହପିରି େକେବ େହାଇଛ ିକ ିେଯ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସ ିକରିବାପାଇଁ ବା ଆପଣ କରି�ବା ପଲିସ ିପଣିୁ ନଆ କରିବାପାଇଁ ଆପଣ� ଆେବଦନ ପ� େକୗଣସ ିବୀମା କ�ାନ ି�ାରା ଅ�ାହ� େହାଇଛ ିବା ତୁଳନା ୂ

କରାଯାଇଛ ିବା �ତ�ାଖ�ାନ େହାଇଛ ି?ହଁ o ନାହ � o *ଯଦ ିଆପଣ� ଉ�ର ଠ�ି ହୁଏ, େତେବ ଏହାର କାରଣ କଣ? 

  ନଯୁି� ବ��ିର �ା�ର:

େଯାଗାେଯାଗ ଠକିଣା: 

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

ଏ�ଏ ସହତି ସ�କ�: 

�ଥମ ନାମ 	                             ମ� ନାମ                             େଶଷ ନାମ(ସା�ିଆ)

* �ଚଳତି ବ�ା�ି� ନେି��ଶତି ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏ�ଆଇ� /ଏ�ଆଓ� ଆକାଉ� ର��ବା ପଲିସ ିଧାରକମାନ� େ��େର ଏ�ଇଏଫି� ଅଥ� �ଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିନାହ � ।

ଦାଖଲ କରାଯାଇ�ବା �ମାଣପ�:  ନାମ �ି� ସହ ର� େହାଇ�ବା େଚ� �  ବ�ା� ପାସ�� ନକଲ          ବ�ା��� ଚଠି ି��

ଆକାଉ� �କାର:     ସ�ୟ          ଚଳ��ି��  ଆକାଉ� ବଗ�:  ଭାରତୀୟ        �ବାସୀ ଭାରତୀୟ     ଏ�ଆଓ��

��ାବତି ଅଥ�

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



ଙ.  ଆପଣ େକେବ େଦାଷୀ ସାବ�� େହାଇଛ� ିକ ି/ େକୗଣସ ିବଚିାରାଳୟ ଅ�ନେର ଆପଣ� ବେିରାଧେର େକୗଣସ ିଆପରା�କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି େହବାକୁ ଅଛ ିକ?ି ହ ଁo ନାହ �o ଯଦ ିହଁ, େତେବ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ଦଅି�ୁ ।
 

ଝ. ନମି�େର ଦଆିଯାଇ�ବା େକୗଣସ ି�କାରର ଅସ�ୁ ତାର ସ�ଖୁୀନ ଆପଣ େକେବ େହାଇଛ� ିକ,ି “ହଁ / ନାହ”�  େଲଖ�ୁ ।  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

ଯହ ିଉପେର ଦଆିଯାଇ�ବା େଯେକୗଣସ ି�ଶ�ର ଉ�ର “ହଁ” େହାଇଥାଏ, େତେବ ଏହାର ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ । 

15.  େକବଳ ମହଳିା ମାନ� େ��େର �ଜୁଯ�

    

 

                  

    

 

 

    

    

    

    

  

           

                          

 

 
 
 
 
 

 

ସା�ୀର �ା�ର:
        

 
 /  /      /  /   

 

ସା�ୀର ନାମ: 

ସା�ୀର ଠକିଣା:

ସା�ୀର େଫା� ନମ�ର:

       

 

    

ଭାବ ିବୀମାଦାର� �ା�ର /ଟପି ଚ�ି
 

/  /   

ଚ. ଆପଣ େକୗଣସ ିଅସ�ୁତାର ଚକି�ିା ପାଇଁ େକେବ ଡା�ରଖାନାେର ଭ� � େହାଇଛ� ିକ?ି ଗତ ପା�(5) ବଷ� ମ�େର -  ହଁ o ନାହ �o I ଯଦ ିହଁ , େତେବ େରାଗ ନ�ି�ୟ ଓ ଚକି�ିାର ସବେିଶଷ ବବିରଣ ଦଅି�ୁ ।

ଛ. ଆପଣ ଗତ ପା�(5) ବଷ� ମ�େର �ା��ଗତ କାରଣରୁ େକୗଣସ ିଛୁଟ ି�ହଣ କରଛି� ିକ?ି  ହଁ o ନାହ �o ଯଦ ିହଁ, ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ ।

ଜ. ଆପଣ େକେବ ଏହପିର ିଦୁଘ�ଟଣାର ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ� ିକ,ି େଯଉଁ�ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଡା�ରୀ ଚକି�ିା ଆବଶ�କ େହାଇଛ?ି  ହ ଁo ନାହ �o ଯଦ ିହଁ, �ଜୁଯ� ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ ।

1. ହୃଦୟ, ପାକ�ଳୀ, ଫୁ�ୁ�, ଯକୃତ, କଡି�,ି ପାଚନ /ଜନନ /ମ�ି�,/�ାୟୁ ୍
ସମ��ୀତ ଅସ�ୁତା । 

3. ଆ�ମା, େ�ା�ାଇଟ�ି ବା �ାସ ଜନତି ଅନ� େରାଗ

5.ର�ହୀନତା, ର� ସମ��ତି େରାଗ, ମ��ୁେଲା-କୁ�ଟାନଅି� େରାଗ

7.ଆ�, ନାକ, କାନ ବା ତ�ରି େକୗଣସ ିେରାଗ ।

ଖ, ଅତୀତେର  ଆପଣ� ଗଭ�ଚୁ�ତ ି/ ଗଭ�ପାତ େହାଇଛ ିକ ି? ହoଁ ନାହ �o (ଯଦ ିହଁ, େତେବ ତାରଖି ଦଅି�ୁ  

ଗ. ଗତ �ସବ କର�ିବା ତାରଖି ତାରଖି /ମାସ / ବଷ�

ଙ. �ାମୀ� ବୃ�:ି  

ଚ) �ାମୀ� ବୀମାର 

ସବେିଶଷ:

ପଲିସ ିସଂ ବୀମା କ��ା� ନାମ ବୀମା ରାଶି ପଲିସ ି�ତିି

କ). ଇଏ�ଏ ସଂଖ�ା: 

ଗ) ଇଏ�ଏେର େଯପର ିଦଆିଯାଇଛ ିେସହପିର ିନାମ େଲଖ�ୁ:  ଘ)ଯଦ ିଆପଣ� ଇଏ�ଏ ଆକାଉ� ନାହ,�  େତେବ ଆପଣ କଣ ଏକ ନୂଆ ଆକାଉ� େଖାଲିବାକୁ ଚାହେ� ବ ? ହ ଁo ନାହ �o

��ାବକ� �ା�ର /ଟପି ଚ�ି
�ାନ:                                  ତାରଖି:                                  �ାନ:                                   ତାରଖି: 

େନା� : (ଭାବ ିବୀମାଦାର ନାବାଳକ େହାଇ�େଲ �ା�ର କରିବା ଆବଶ�କ ନାହ)� �ାନ:                                  ତାରଖି:   
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2. ଆପଣ େକେବ େହପାଟାଇଟ�ି ବ ିବା ସ,ି ଏ�ଆିଭି / ଏଡ� କମି�ା ଅନ� େକୗଣସ ି�କାରର େଯୗନ 
ସଂ�ମିତ େରାଗ ଯା�େର ପଜଟି�ି େହାଇଛ� ିକ?ି 

4. ମଧୁେମହ / ଉ� ବା ନମି�, ର�ଚାପ / କକ�ଟ /େଲେ�ାସ,ି ଟୁ�େବେରାକୁ�େଲାସ�ି / ହାନଆ�  । 

6.ଅନ� େକୗଣସ ି�କାରର ଅସ�ୁତା / େରାଗ େଯଉଁ�ପାଇଁ ଚକି�ିା ଆବଶ�କ ଓ ଯାହା ଏଠାେର ଉେ�ଖ 
କରାଯାଇନାହ � ।

8. ଆପଣ ପାଖେର େକୗଣସ ି�କାରର ଶାରରିୀକ ସମସ�ା ବା ବକୃିଚ ିରହଛି ିକ?ି

କ.ଆପଣ କଣ େକେବ ଏହପିର ିକଛି ି�ୀ େରାଗ ଜନତି ସମସ�ା ସ�ଖୁୀନ େହାଇଛ� ିଯାହାପାଇଁ ଚକି�ିା ଆବଶ�କ େହାଇଛ?ି ହଁ  o ନାହ �o ଯଦ ିହଁ,େତେବ େରାଗ ନ�ି�ୟ �ଣାଳୀ, ନ�ି�ୟର ତାରଖି ଓ 

ଏହାର ଚକି�ିାର ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ । ଚକି�ିା

ଘ. ଆପଣ କଣ ବ��ମାନ ଗଭ�ବତୀ ଅଛ� ି? ହ ଁo ନାହo�  ଯଦ ିହଁ,େତେବ ଗଭ�ଧାରଣର େକେତ ସ�ାହ େହାଇଛ ି:  

ଏବଂ ବାଷକ�  ଆୟ: 

16.  ଆପଣ କଣ ବୀମା ରିେପାଜେିଟାରୀେର ଉପଲ� ଇ-ଇନ�ରାନ� ଆକାଉ� (ଇଆଇଏ) ଜରିଆେର ଏକ ଇେଲେକ� ାନ�ି ପଲିସ ିଆପଣ� ନାମେର କରିବାକୁ ଚାହେ� ବ ? ହଁo ନାହo���
ଯଦ ିଆପଣ� ଇଏ�ଏ ଅଛ,ି େତେବ ତାହାର ସବେିଶଷ ଦଅି�ୁ । 

ଖ) ବୀମା ରେିପାଜେିଟାରୀ: 

ଯଦ ିହ,ଁ େଯ େକୗଣସ ିଏକ ବୀମା  ରିେପାଜେିଟାରୀ ବାଛ�ୁ:	 ସଏିଏ�ଏ� o 	 ଏନ�ଏି�ଏ� o 	 ଏ�ଏଚ�ଆିଇଏ� o 	 େକଏଆଭ�ୱାଇ o 	 ସଆିଇଆଏ�� o
*ସଏିଏ�ଏ� େର� – ସଏିଏ�ଏ� ବୀମା େର� ଓ ସଭ�େସ�, ଏନ�ଏି�ଏ� - ଏ�ଏସ�ଏି� ଡାଟା େମେନେଜ�� ଲିମିେଟ�, ଏ�ଏଚ�ଆିଇଏ� ଲିମିେଟ�, ଏ�ଏଚ�ଆିଇଏ� –�� େହାଲି�ଂ କପ� ଅ� ଇ�ିଆ ଲିମିେଟ�, ସଆିଇଆଏ�� –େସ�ା� ଇନ�. େର� ଲିମିେଟ� ।�

��ାବକ ବା ଭାବ ିବୀମାଦାର� �ାରା େଘାଷଣାନାମା :

ମଁ ୁ/ ଆେମ ଏହା େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ େମା �ାରା ଦଆିଯାଇ�ବା ଉପେରା� ସମ� ମ�ବ�, ଉ�ର ଏବଂ / କମି�ା ବବିରଣ  େମା ଜାଣିବାେର ସତ�  ଏବଂ  ସ�ୂ�� । ମଁ ୁ / ଆେମ ବୁଝଛୁି େଯ େମା �ାର ଦଆିଯାଇ�ବା ତଥ� ଆଧାରେର  

ବୀମା ପଲିସ ି��ୁତ କରାଯିବ ଓ ଏହ ିପଲିସ ିେବାଡ� �ାରା ଅନୁେମାଦତି ବୀମା କ�ାନରି ଦାୟ�ହଣ ପଲିସ ିଅଧୀନେର ରହବି ଓ �ଭାଯ�� �ିମିୟ� ସ�ୂ�� �ା� େହବାପେର କାଯ���ମ େହବ । ମଁ ୁ/ ଆେମ ଆହୁରମି� ଏହା 

େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ ��ାବ ପ� ଦାଖଲ େହବାପେର କ�ୁି କ�ାନ ିପ�ରୁ ର�ି �ହଣ େହାଇ�ବା ଜଣାଯିବା ପବୂ �ରୁ  ��ାବକ / ଭାବ ିବୀମାଦାର�  ବୃ�,ି ଆଥକ�  ଅବ�ା ବା ସାଧାରଣ �ା��େର େକୗଣସ ିପରବି��ନ ଘଟେିଲ, 

ଏ ସମ��େର ଲି�ତ ଭାେବ ବ�ିାପିତ କରବୁି । ମଁ ୁ/ ଆେମ ଏହା େଘାଷଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ସହମତ ି�ଦାନ କରୁଛୁ କ ିକ�ାନ ିଭାବ ିବୀମାଦାର/ ��ାବକ� �ା�� ଅତୀତେର ପରୀ�ା କର�ିବା େଯେକୗଣସ ିଡା�ର ବା ଡା�ରଖାନାରୁ  

ବ��ମାନର ବା ପବୂ �ତନ ନଯୁି�ିଦାତା� ଠାରୁ ଭାବ ିବୀମାଦାର / ��ାବକ� ଶାରୀରକି ବା ମାନସକି �ା��କୁ �ଭାବତି କରୁ�ବା େଯେକୗଣସ ି ତଥ� ସଂ�ହ କରବିା ସହ ��ାବ ଓ ଦାବୀର ବେ�ାବ�ର ଦାୟ�ହଣ  କରବିା ଉେ�ଶ�େର 

ଭାବ ିବୀମାଦାର / ��ାବକ ଆେବଦନ କର�ିବା ସଂପ�ୃ ବୀମା କ�ାନୀରୁ ମ� ତଥ� ହାସଲ କରପିାରେିବ । ମଁ ୁ/ ଆେମ କ�ାନୀକୁ ଏହା ଦ�ାରା ଅଧୀକୃତ କରୁଛୁ େଯ କ�ାନ ିଆବଶ�କ �େଳ ��ାବତି େମା ସମ��ୀୟ ତଥ� ସହ 

ଡା�ରୀ େରକଡ� ସବୁ େଯ େକୗଣସ ିସରକାରୀ ଏବଂ / କମି�ା ନୟିାମକ ଅ�କାରୀ� ସହତି ବା� ିପାରେିବ । ଆହୁରମି�, ଏହ ିତଥ� ସବୁ ��ାବ ଦାୟ�ହଣ ଓ ଦାବୀର ବେ�ାବ� କରବିା ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର କରାଯାଇ ପାରବି । 

ମଁ/ୁ ଆେମ ଏଠାେର ସହମତ ି�ଦାନ କରୁଛୁ େଯ ଆେମ ଏ�ଏ�ଏ� / ଇେମ� ମା�ମେର ଉପେରା� ପ�ୀକୃତ ନମ�ର / ଇେମ� ଠକିଣାେର େକ�ୟି େକୱାଇସ ିେରଜ�ିୀରୁ ତଥ� �ା� କରବୁି । 

*ମଁ ୁ/ ଆେମ ଏହାସହତି ଅ�କାର �ଦାନ କରୁଛୁ େଯ,  ��ାବ / ପଲିସ ିଅ�ନ� ମେନାନୀତ ବ��ି ବା ଦାବୀଦାର ଓ େଯେକୗଣସ ିଡା�ର, ଡା�ରଖାନା ବା ନଯୁି�ିଦାତା �ୀରାମ ଲାଇ� ଇନ�ରାନ� କ�ାନ ିଲିମିେଟ� ସ�ଖୁେର �ା�� �
ବା ନଯୁି�ି ସମ��ତି େଯେକୗଣସ ିତଥ�, ବ��ମାନ ବା ଭବଷି�ତେର , େଯେତେବେଳ େମାର ଦାବରି ��ିୟାକରଣ ଆବଶ�କ େହବ, ଜଣାଇ ପାରେିବ । 

ONLY  FOR  REFERENCE,  NOT  FOR  LOG-IN  PURPOSES



�ାନୀୟ ଭାଷାେର �ା�ର କରିବାପାଇଁ ବା ନୀର�ରମାନ� େ��େର, ବୀମାଦାର /  ��ାବକ� �ାରା େଘାଷଣାନାମା  

 

     
 

 

 
 
 
 

 
ତାରଖି: :   /  /   

 

  

  

 
ତାରଖି:   /  /   

 
 
 
 
 
 

 

  

   

   

ତାରଖି:                            ଓ  ସମୟ:    /          /          

��ାବ ପ� ପରଣ କରୁ�ବା ବ��ି� �ାରା େଘାଷଣାନାମା (ଯଦ ି��ାବ ପ�ଟ ିଏ�େର ଲି�ତ  ଭାଷା ବ�ତୀତ ଅନ� ଭାଷାେର ପରଣ କରାଯାଉଛ)ି “ ମଁ ୁଏହାସହତି େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମଁ ୁୂ ୂ

��ାବକ�ୁ ଉପେରା� �ଶ� ସ��� ଭାେବ ବ��ନା କରିଛ ିଓ  ମଁ,ୁ ��ାବକ େଦଇ�ବା ଉ�ର ସତ�ତାସହତି େରକଡ� କରିଛ ି। “ୂ

େଘାଷକ� ନାମ:  

େଘାଷକ� ଠକିଣା:  

“ ମଁ ୁ�� କରୁଛ ିେଯ ପ�ର ସମ� ବଷିୟ ଓ ଡକୁେମ� େମା ସ�ଖୁେର ସ�ୂ�� ଭାେବ ବ��ନା କରାଯାଇଛ(ି ନାମ, ପଦବୀ ଓ ବୃ�)ି �ୀ / �ୀମତୀ:	

                                                                	ଓ ମଁ ୁ��ାବତି ଚୁ�ିର ନହିତିାଥ� ବୁଝ ିପାରଛି ି।

େଯଉଁ ବ��ି�  ନାମେର ବୀମା କରାଯିବ େସହ ିବ��ି�ର �ା�ର ବା ଟପି ଚ�ି 

2. ଯଦ ି��ାବକ  ନୀର�ର ଅଟ�,ି େତେବ ତା�ର (ପରୁ ୁ ଷ / ମହଳିା) ଟପି ଚ�ି କ�ାନ ିସହତି ସ�କ� ନ�ବା ଏବଂ ଖ�ାତ ିସ�� ବ��ି� �ାରା �ାରା �ତ�ିା�ାରତି େହବା ଉଚତି ଓ େସ ଏହ ିେଘାଷଣାନାମା ��ୁତ 

କରବିା ଆବଶ�କ । 

“ ମଁ ୁଏ�ସହତି ଏହା େଘାଷଣା କରୁଛ ିେଯ ମଁ ୁଉପେରା� �ଶ�ଗୁଡକି ଓ ��ାବ ପ�େର �ବା ସମ� ବଷିୟ ସ�ୂ��ଭାେବ ��ାବକ� ସ�ଖୁେରଭ	 ାଷାେର                                            ବ��ନା କରଛି  ିଓ ସମ� ବଷିୟକୁ 

ସ�ୂ��ଭାେବ ବୁଝସିାରବିା ପେର ��ାବକ ଉପେରା� ଟପି ଚ�ି େଦଇଛ� ି।.”

େଘାଷକ� ନାମ 

େଘାଷକ� ଠକିଣା 

ଏେଜ� / ଉ��ିତ ବ��ି(ଏ�ି)� �ା�ର, ଇଂରାଜୀେର ଅ�କାର�ା� କମ�ଚାରୀ� �ା�ର(ବ.ିଏ� ସହତି ସମାନ)

ଏେଜ� / ଉ��ିତ ବ��ି� ନାମ 

ଏେଜ� / ଉ��ିତ ବ��ି�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରବିା ନମ�ର  

ଉ�ି�ତ ବ��ି� ସାଟଫ� ି େକ� ନମ��(େକବଳ ଉ�ି�ତ େହାଇ�ବା ବ��ି� େ��େର �ଜୁଯ�)  

ଏେଜ� / ଉ��ିତ ବ��ି� ଇ-େମ� ଆଇଡ:ି   

େନା� : ଯଦ ିଏେଜ� ନଜି ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହ ିପଲିସ ି�ହଣ କର�,ି େତେବ ତା�ଠାରୁ ଉ�ପଦ� କମ�ଚାରୀ ବା ରିେପାଟଂ�  ଅ�କାରୀ, ବା ମ�ାେନଜର ପାହ�ାର ଜେଣ କମ�ଚାରୀ, ବୀମାକ��ା�ୁ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇଁ ��ାବ ବଷିୟେର ବଚିାର କରିବାପାଇଁ 

ବୀମାକ��ା�ୁ ସପୁାରିଶ କରିବା ଆବଶ�କ ।   

·ଏ�ିର ଅଥ� େହଉଛ ି”ଉ�ି�ତ ବ��ି” , କେପ�ାେର� ଏେଜ� ବ�ବସାୟ ଅ�ନେର ।

Fo
r R

ef
er

en
ce

 O
nl

y

ବୀମା ଅ�ନୟିମ 1938 ଅ�ଗ�ତ ଧାରା 41, ସମୟାନୁସାେର ସଂେଶା�ତ େହବା ଅନୁଯାୟୀ :
େକୗଣସ ିବ��ି, �ତ��ଭାେବ ବା ପେରା�ଭାେବ, ଭାରତେର ଧନ ଓ ଜୀବନ ସମ��ୀତ େକୗଣସ ିବପିଦେଯାଗୁ, େକୗଣସ ିବ��ି�ୁ �େଲାଭିତ କରବିା ଉେ�ଶ�େର  ବୀମା ଚୁ�ି ବାତଲି, ନବୀକରଣ ବା ଜାର ିର�ବାପାଇଁ, ପଇଠ 

କରବିାକୁ�ବା ସ�ୂ�� ବା ଆଂଶକି କମିସେ� ଛାଡ ବା ପଲିସ ିପାଇଁ ରହ�ିବା �ିମିୟମ ଉପେର ଛାଡ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଇ ପାରେିବନାହ � ବା ଅନୁମତ ିପାଇଁ ��ାବ େଦଇ ପାରେିବନାହ � ।  େକୗଣସ ିବ��ି ପଲିସ ିବାହାର କରେିଦେଲ, 

ନବୀକରଣ କରବିାେବେଳ ବା ପଲିସ ିଜାର ିର�େଲ, େକୗଣସ ିଛାଡ �ହଣ କରପିାରେିବନାହ,�  େତେବ ଏହପିର ିଛାଡ �କାଶତି େହାଇ�ବା ବୀମାକ��ା� େ�ାେ�କ�� ବା େଟବୁ� ଅନୁସାେର �ହଣୀୟ େହାଇପାରବି । େକୗଣସ ିବ��ି 

ଏହାର ଅନୁପାଳନେର ବଚୁି�ତ ିକେଲ, ଏହ ିଧାରାର ବ�ବ�ା ଅନୁଯାୟୀ ଆଥକ�  ଦ�େର ଦ�ିତ େହେବ ଯାହାର ପରମିାଣ 10 ଲ� ପଯ��� େହାଇପାରବି ।

ବୀମା ଅ�ନୟିମ 1938 ଅ�ଗ�ତ ଧାରା 45, ସମୟାନୁସାେର ସଂେଶା�ତ େହବା ଅନୁଯାୟୀ :
(1)  ପଲିସ ିେହବା ତାରଖିଠାରୁ ତନିବିଷ� ସମୟ ସମା�େହବାପେର, ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସରି େକୗଣସ ିପଲିସେିନଇ େକୗଣସ ିପର�ିତି େିର, �ଶ� କରାଯାଇ ପାରବିନାହ � େହାଇପାରବିନାହ � ,ଅଥ�ା� ପଲିସ ିଜାରେିହବା ତାରଖିଠାରୁ ବା ର�ି ଆର� 

େହବା ତାରଖି ବା ପଲିସରି ପନୁ ଃ�ବ��ନ ତାରଖି  ବା ପଲିସ ିପାଇଁ ରାଇଡ� ଜାର ିେହବା ତାରଖି ଠାରୁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଳିମ�େର େହବ ।

(2)  ଠକାମି େହାଇ�ବା �ତି େିର ପଲିସ ିଜାର ିେହବା ତାରଖିରୁ ବା ର�ି ଆର� େହବା ତାରଖିରୁ ବା ପଲିସ ିପନୁଃ�ବ��ନ େହବା ତାରଖିରୁ ବା ପଲିସ ିପାଇଁ ରାଇଡ� େହବା ତାରଖିରୁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଳିମ�େର େହବ, ତନି ିବଷ� ମ�େର ଜୀବନ 

ବୀମା ପଲିସ ିେନଇ �ଶ� କରାଯାଇ ପାରବି । ଅ�କ�ୁ, ବୀମାକ��ା ବୀମାଦାର ବା ନ�ାୟିକ  �ତନି�ି ବା ମେନାନୀତ ବ��ି ବା �ହୀତା�ୁ ଏହାର ପ�ୃଭୂମି ଓ ତଥ� ଯାହା ଆଧାରେର ଏହପିର ିନ�ିତ ିନଆିଯାଇଛ ିତାହା ଲି�ତଭାେବ ଜଣାଇବା ଉଚତି ।

(3)  ଉପଧାରା (2)େର ଉେ�ଖ ରହବିା ସେ�, େକୗଣସ ିବୀମାକ��ା ଠକାମି େହାଇ�ବା କହ ିଜୀବନ ବୀମା �ତ�ାଖ�ାନ କରପିାରେିବନାହ � ଯଦ ିବୀମାଦାର ଏହା �ମାଣିତ କରବିାେର ସଫଳ େହେବ େଯ ମହ�ପ�ୂ � ତଥ�ଗୁଡକିର ମିଥ�ା ବ��ନା 

ବା ଦେବଇ ର�ବା କାମ େସ ଜାଣିଶୁଣି କରଛି� ିବା ଏହପିର ିତଥ� ମାନ�ୁ ଦେବଇ ର�ବା ଉେ�ଶ� �େଣାଦତି ନୁେହଁ ବା ଏହପିରଭିାେବ ମହ�ପ�ୂ � ତଥ�ଗୁଡକିର ମିଥ�ା ବ��ନା ବା ଦବାଇବା କାମ ବୀମାକ��ା� �ାତେର େହାଇଛ ି। ଅ�କ�ୁ, 

ଠକାମି େହାଇ�େଲ, ମିଥ�ା �ମାଣିତ କରବିା ଦାୟି� ହତିା�କାରୀ� ଉପେର ରହଥିାଏ, ଯଦ ିବମିାଧାରୀ ଜୀବୀତ ନାହା� ି।

(4)  ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସେିନଇ   ପଲିସ ିଜାର ିେହବା ତାରଖିରୁ ବା ର�ି ଆର� େହବା ତାରଖିରୁ ବା ପଲିସରି ପନୁ ଃ�ବ��ନ େହବା ତାରଖିରୁ ବା ପଲିସ ିରାଇଡ� େହବାଠାରୁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଳିମ�େର େହବ, ତନିବିଷ� ମ�େର ଏହ ିଆଧାରେର 

�ଶ� ଉଠାଯାଇ ପାରବି େଯ,   ବୀମାଦାର� ଜୀବନର �ତ�ାଶା ପାଇଁ ତଥ�କୁ ଦବାଇବାଉେ�ଶ�େର  ଭୁ� ଢ�େର ��ାବ ପ� , ଅନ� ଡକୁେମ�େର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଛ ିଯାହା ଆଧାରେର ପଲିସ ିଜାର ିକରାଯାଇଛ ିବା ପନୁ ଃ�ବ��ନ କରାଯାଇଛ ି

ବା ରାଇଡ� ଜାର ିକରାଯାଇଛ ି। ପନୁ �, ବୀମାକ��ା ଏହା ଲି�ତ ଭାେବ ବୀମାଦାର ବା ନ�ାୟିକ �ତନି�ି ବା ମେନାନୀତ ବ��ି ବା ବୀମା �ହୀତା�ୁ େକଉଁ ଆଧାରେର ଜୀବନବୀମା �ତ�ାଖ�ାନ କରବିାପାଇଁ ନ�ିତ ିନଆିଯାଇଛ,ି ତାହା ଜଣାଇବା ଉଚତି । 

ଅ�କ�ୁ, ଭୁ� ତଥ� �ଦାନେଯାଗୁ ବା ତଥ� ଦବାଇବା େଯାଗୁ ପଲିସ ି�ତ�ାଖ�ାନ କରାଯାଇ�େଲ ଓ ଠକାମି ଆଧାରେର େହାଇନ�େଲ,  ପଲିସ ିବାବଦକୁ ପଲିସ ି�ତ�ାଖ�ାନ େହବା ପଯ��� ସଂଗହୃୀତ େହାଇ�ବା �ିମିୟମ ବୀମାଦାର�ୁ ବା 

ବୀମାଦାର� ନ�ାୟିକ �ତନି�ି ବା ମେନାନୀତ ବ��ି ବା �ହୀତା�ୁ ଏହପିରଭିାେବ �ତ�ାଖ�ନା େହବା ଦନିଠାରୁ 90ଦନି ମ�େର �ଦାନ କରାଯିବା ଉଚତି । 

(5)  ଏହ ିବଭିାଗେର ଏପର ିକଛିନିାହ � ଯାହା ବୀମାକ��ା�ୁ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ବୟସଗତ �ମାଣ ଦାବ ିକରବିାେର  ବାଧା ସ�ିୃ କରବି, ଯଦ ିେସ ଏପର ିକରବିାପାଇଁ ହକ�ାର ଅଟ� ିଓ େକବଳ ଏହ ିକାରଣରୁ େକୗଣସ ିପଲିସ ିବଷିୟେର �ଶ� 

ଉଠାଇବାପାଇଁ ବେିବଚନା କରାଯାଇପାରବିନାହ � େଯ ବୀମାଦାର� ବୟସ ଯାହା ��ାବେର ଭୁ� େଲଖାଯାଇ�ଲା  ତାହା ସ�� ଅନୁସାେର ପରବ��ୀ �ମାଣେର ଆଡଜ� କରାଯାଇଛ ି।

(6) ମ�ୁ ଅନୁସ�ାନ ପିରିୟ�

ପଲିସଧିାରୀ� ପାଖେର ପଲିସ ିସମ��ୀତ ଡକୁେମ� �ହଣ କରିବା ତାରିଖଠାରୁ 15ଦନି ପଯ��� ପଲିସରି ନବି�ନ ଓ ସ�� ସମୀ�ା କରିବାପାଇଁ ସେୁ ଯାଗ ରହଥିାଏ ଓ େଯଉଁଠାେର ବୀମାଦାର ଯଦ ିେସମ�ରୁ େକୗଣସ ିନବି�ନ ବା ସ�� ସହତି ସହମତ 

ନହୁଅ�,ି େତେବ େସ ଚାହେ� ଲ ଆପ�ିର କାରଣ ଦଶ�ାଇ ପଲିସ ିେଫର� କରିପାରିେବ । 

ୟୁଏଲି� େଯାଜନାର – ପଲିସଧିାରୀମାେନ େସହ ିପରିମାଣର ଅଥ� ପାଇବାପାଇଁ ହକ�ାର େହେବ, ଯାହା ଅତକିମେର ବ�ନ�ମ େହାଇନ�ବା �ିମିୟମ ଓ ୟୁନ�ି ର� କରିବା ବାବଦକୁ �ବା ଶୁ� ଓ ର� କରିବା ତାରିଖେର ପା�ରି ମଲ�, ବୀମାଦାର� ୂ

ଡା�ରୀ ଯା�଼ ପାଇଁ େହାଇ�ବା ଖ��, ଯଦ ିକଛି ିଅଛ ିଓ �ା� ଡୁ�ଟ ିବାବଦକୁ ଶୁ�ର  ସମ�ି ସହତି ସମାନ େହବ । 

ଅନ� େଯାଜନାେର- ପଲିସଧିାରୀମାେନ ଦଆିଯାଇ�ବା �ିମିୟ� େସହ ିଅଂଶ େଫର� ପାଇବାପାଇଁ ହକ�ାର େହେବ, ଯାହା କଭ� ଦଆିଯାଇ�ବା ସମୟେର ରି� �ିମିୟମ ଓ ବୀମାଦାର� ଡା�ରୀ ଯା� ପାଇଁ କ�ାନ ିପ�ରୁ କରାଯାଇ�ବା ଖ��କୁ, 

ଯଦ ିକଛି ିଅଛ,ି ଓ �ା� ଡୁ�ଟ ିଖ��କୁ ବାଦ େଦବାପେର ରହବି । 

*େତେବ ଡ�ିାନ� ମାେକ�ଟଂି େ��େର ଏହ ିସମୟ ଅବ� 30ଦନି େହାଇଥାଏ ।( ଡ�ିାନ� ମାେକ�ଟଂି େସହ ିସବୁ ବ�ିିକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଇ-େମ�, େଟଲିେଫା� କ� ଓ ବ��ିଗତ ଆେଲାଚନା ବ�ତୀତ ଅନ� ମା�ମେର କରାଯାଏ 

ଏେଜ� / ଉ�ି�ତ ବ��ି(ଏ�)ି� ସପୁାରିଶ
ମଁ ୁ��ାବେର ଦଆିଯାଇ�ବା ତଥ�ଗୁଡକୁି ପଥୃକ�ାେବ ଯା� କରଛି ିଓ ଏହ ିତଥ� ସବୁ ସତ� େହାଇ�ବା ଅନୁଭବ କରଛି ି। େମାର ମତାମତ ଏହ ିେଯ ବୀମା କରବିାପାଇଁ ��ାବତି େହାଇ�ବା ଜୀବନକୁ ବୀମାକୃତ କରାଯିବା ଉଚତି । 

ମଁ ୁଏହ ି��ାବ ଗହୃୀତ େହବାପାଇଁ ସପୁ ାରଶି କରୁଛ ି।

େଘାଷକ� �ା�ର(ଇଂରାଜୀେର)
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