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પૉલીસી નંબર: ____________________________________________
અરજીનો પ્રકાર:

 F પૉલીસી ફરી શરૂ કરવી                                     

 F અન્ય/ સારા સવાસ્થ્યનું નનવેદન                     
        (જેમકે,  નવા નંબરનો કેસ)

 F વાહકમાં ઉમેરો; વહન કરનારનું નામ ___________; __________

 F પાકતી રકમમાં વધારો; પાકતી રકમ  ___________

નોંધ:  પૉલીસી ફરી શરૂ કરવા માટે:  સારા સવાસ્થ્યનું નનવેદન - સંપૂર્ણ નવભાગ A
પાકતી રકમમાં વૃન્ધ માટે:  કબુલાતમાં વધારો - સંપૂર્ણ નવભાગ A-B

પૉલીસી ધારક વીમા કવચ મેળવનાર

શીર્ણક ___ શ્ી ___શ્ીમનત, ___સુશ્ી ____ અન્ય(સપષ્ટતા કરો) ___ શ્ી ___શ્ીમનત, ___સુશ્ી ____ અન્ય(સપષ્ટતા કરો)

નામ
પહેલુ
મધ્ય
છેલલુ

શું પત્રવ્યવહારના સરનામામાં 
કોઈ ફેરફાર થ્યો છે? જો હા, 
તો કૃપા કરીને નવું સરનામું લખો 
(સવ્યં પ્રમાનરત સરનામાની 
નકલ સાથે)

સંપક્ણ નવગતો:  ટેનલફોન નંબર

                  મોબાઈલ

ટેનલફોન નંબર

મોબાઈલ

ઈ-મેઈલ આઈડી

બંધ થવાનું કારર

વત્ણમાન રોજગારીની નવગતો: 
કૃપા કરી કંપનીનું નામ, નોકરીનું 
શીર્ણક, ફરજનો પ્રકાર જરાવો

શું ફરી શરૂ કરવા માટે કોઈ સમાન અરજી આપી છે(જો હા તો, પૉલીસી નંબર/
નંબરો જરાવો):  _________________; ________________

નવભાગ- A
વીનમત/પૉલીસી ધારક (જો ચુકવરીકાર હ્યાત હો્ય તો પૉલીસી ધારક ખાનાનો જવાબ પર આપવો જરૂરી છે) પૉલીસી ધારક વીમા કવચ મેળવનાર
1.     ઊંચાઈ અને વજનની માનહતી ઊંચાઈ

વજન

______ફૂટ ______ઈંચ

         અથવા

______ મીટર ______સેમી

____________કકલોગ્ામ

______ફૂટ ______ઈંચ

         અથવા

______ મીટર ______સેમી

____________કકલોગ્ામ
હા ના હા ના

2. શું તમે તમાકુ/નનકોકટનના ઉતપાદો(છેલલા 3 વર્ણમાં(નસટક/ગમસ)- નસગારેટસ/બીડી/નસગાર/સુગંધીદાર પાન મસાલા  
વગેરેનું તમે સેવન ક્યુું છે અથવા કરો છો. જો હા તો, રોજની માત્રાનો ઉલલેખ કરો. _______________________
______________________________________________________

3. શું છેલલા 1 વર્ણમાં તમે માંદગી અથવા ઈજાના કારરે સળંગ 10 કદવસ કરતા વધુ સમ્ય માટે કામ/શાળા/રોજજંદી 
પ્રવનૃતિમાંથી નવરામ લીધો છે. જો હા તો, નીચે નવગતો દશા્ણવો.

4. શું છેલલા 5 વર્ણમાં તમે સામાન્ય શરદી જેવી નાની બીમારીઓને બાદ કરતા અન્ય કોઈ નસથનતમાં કોઈપર માંદગીની પીડા 
ભોગવી છે અથવા મેકડકલ પ્રેન્ટશનરની મદદ લીધી છે. જો હા તો, કૃપા કરી નીચે નવગતો દશા્ણવો.

5. શું અન્ય કોઈ કંપની ્વારા જીવન અને સવાસ્થ્ય વીમાનો પ્રસતાવ/ ફરી શરૂ કરવાની અરજી નકારવામાં, સુધારવામાં, 
મુલતવી રાખવામાં અથવા વધારાના નપ્રનમ્યમ સાથે ઓફર કરવામાં આવી છે. નીચે નવગતો આપો(કારર, મનહનો, વર્ણ 
અને કંપનીનું નામ)

6. શું 3 વર્ણ કે તેથી વધુ જેલ થા્ય તેવા કોઈપર ગુનામાં તમે દોનરત ઠ્યા્ણ છો અથવા તમારી નવરુ્ધ કોઈપર ગુનાની તપાસ 
ચાલી રહી છે?

7. શું વીનમત વ્યન્ત/પ્રસતાવક/વારસદાર/ચુકવરીકાર રાજકી્ય હોદ્ેદાર વ્યન્ત* છે?

હા

પી ન કો ડ પી ન કો ડ

હાના ના

મે્સ લાઈફ ઈનસ્યુરનસ કંપની નલનમટેડ
રનજસટડ્ણ ઓકફસ.  મે્સ હાઉસ, 1 ડો. જહા માગ્ણ, ઓખલા, નવી કદલહી- 110 020

હેડ ઓકફસ:  11મો અને 12મો માળ, ડીએલએફ સકવેર, જકારંદા માગ્ણ, ડીએલએફ નસટી, ફેઝ-2. 122 002, હકર્યારા

સવાસ્થ્ય ખુલાસા ફોમ્ણ
(કૃપા કરીને મોટા અક્ષરોમાં લખો, સુધારો/ ફરી લખેલુ હો્ય તો નીચે અચુક સહી કરવી)



મેક્સ લાઈફ ઈન્સ્યુરન્સ/ ્સ્ા્સ્થ્ ખયુલા્સા ફોમ્મ/આ્ૃત્તિ 2.0/ જયુલાઈ 2012

નવભાગ - B
વીનમત/પૉલીસી ધારક (જો ચુકવરીકાર હ્યાત હો્ય તો પૉલીસી ધારક ખાનાનો જવાબ પર આપવો જરૂરી છે)
8. પકરવારનો ઈનતહાસ:  શું તમારા પકરવારમાં કોઈપર સભ્ય(માતા નપતા અને ભાઈબહેન)ને ્્યારે્ય 60 વર્ણની વ્ય પહેલા (ડા્યાનબકટસ, તરાવ, કેનસર, હાટ્ણએટેક, કકડની નનષફળ થવી, એક કરતા વધુ ગાંઠો 
અથવા વારસાગત બીમારી)નું નનદાન થ્યું છે. જો 'હા' તો નવગતો આપો.
 હા     નંબર

પકરવારની નવગતો પૉલીસી ધારક વીમા કવચ મેળવનાર
પકરવારના સભ્યો નનદાનની વ્ય નસથનત નનદાનની વ્ય નસથનત

9. શું નીચેમાંથી કોઈપર નસથનતમાં તમારી તપાસ, સારવાર કે નનદાન થ્યું છે: પૉલીસી ધારક વીમા કવચ મેળવનાર

હા ના હા ના

i. છાતીમાં દુખાવો, હુમલો, હાટ્ણ એટેક, બડબડાટ, તરાવ અથવા હાઈ બલડપ્રેશર અથવા હૃદ્યની કોઈપર નસથનત
ii. ડા્યાનબકટસ
iii. અસથમા, શવાસનળીમાં સોજો, ક્ષ્યરોગ, નનરંતર કફ, શવાસ ઝડપથી ચાલવો અથવા શવસન સંબંનધત કોઈપર નસથનત
iv. હોમમોનની બીમારી જેમ કે થાઈરોઈડ બીમારી;  એનનેમ્યા, લ્યુકેનમ્યા અથવા લોહીની અન્ય બીમારી
v. નપતિાશ્ય/ નપતિરસ ગ્ંનથ/ પેટને લગતી કોઈ બીમારી જેમ કે નસરૉનસસ, નહપેટાઈકટસ, કમળો, અલસર, કોનલકટસ, નપતિાશ્યમાં પથરી, અપચો
vi. કેનસર, ગાંઠ અથવા ફેલા્યેલું(જીવલરે અથવા પ્રારંનભક)
vii. કકડની અથવા મૂત્રાશ્યની બીમારી, પથરી, પ્રોસટેટની બીમારી અથવા ગા્યનેક સંબંનધત બીમારી
viii. વાઈ, ચેતાતંત્રની બીમારી, બહુનવધ ગાંઠો, આંચકા, પક્ષઘાત, હતાશા અથવા માનનસક બીમારીઓ.
ix. આંખો, કાન, નાક, ગળું અથવા પીઠના સના્ુયઓ, સાંધા, હાડકા, ગળુ, ખોડ, અંગ ભાંગી જવું, સંનધવા અથવા ગાઉટની બીમારી
x. છેલલા 5 વર્ણમાં અથવા આગામી 30 કદવસમાં તમને એ્સ-રે/સીટી સકેન/એમઆરઆઈ/અલટ્ાસાઉનડ/ઈસીજી/લોહીની તપાસ અથવા અન્ય 

તપાસ કે નનદાનના પરીક્ષરો અથવા અન્ય કોઈપર સજ્ણરીની સલાહ આપવામાં આવી છે.
xi. શું તમે ્્યાર્ેય એચઆઈવી/એઈડસ અથવા નહપેટાઈકટસ બી/સી અથવા જાનત્ય સંક્રનમત બીમારીની સારવાર / તપાસ કરાવી છે.
xii. ઉપર દશા્ણવ્યા નસવા્યની કોઈપર બીમારી કે નસથનતથી શું તમે ્્યારે્ય પીડા્યા છો અથવા કોઈપર તપાસ/સારવાર કરાવી છે.
xiii. મનહલા અરજદારો માટે જ - શું તમે ગભ્ણવતી છો? જો હા તો, કેટલા મનહના થ્યા. __________
xiv. શું આ ફોમ્ણ સાથે તમે કોઈ મેકડકલ કરપોટ્ણ જોડી રહ્ા છો?
xv. શું તમે પેરાશુટટંગ/ હેંગ ગલાઈટડંગ/ સકૂબા ડાઈજવંગ/પવ્ણતારોહર/કાર રજેસંગ/ઉડાન(મુસાફર ઉડાન નસવા્યની) કોઈપર જોખમી પ્રવૃનતિમાં ભાગ 

લો છો અથવા લેવાનો ઈરાદો ધરાવો છો. નીચે નવગતો આપો
xvi. શું આગામી 12 મનહનામાં તમે ચાર સપતાહ કરતા ઓછા સમ્ય સુધી રજાઓ ગાળવા નસવા્ય મુસાફરી કરવા કે રહેવા માટે નવદેશ જવાના છો? 

જો હા તો, કૃપા કરી દેશ, શહેર, હેતુ અને રોકારના સમ્ય સનહતની નવગતો આપો. નીચે નવગતો આપો
નવગતો:  ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ખુલાસો:  હું / અમે એ વાતથી સહમત છીએ અને જાહેર કરીએ છીએ કે, નવભાગ A અને B સનહત આપેલા વર્ણનના નનવેદનો અને ખુલાસાઓ રદ થ્યેલી પૉલીસી પુન:સજીવન અને/ અથવા મારી/અમારી 
અને કંપની વચચ ેજારી અથવા પુન:સજીવન વાહક કરારનો આધાર હોઈ શકે છે અને કે મેં /અમે તમામ ત્થ્યો અને સંજોગો સાચા, ખરા અને સંપૂર્ણ આપ્યા છે અને સાંદરભ્ણક કોઈ શકે છે અને એવી કોઈ માનહતી 
છુપાવી નથી જે જોખમની સવીકૃનત અંગે જારમાં નનર્ણ્ય લેવા માટે કંપનીને સમથ્ણ બનાવવા સાંદરભ્ણક હો્ય. હું સંપૂર્ણપરે સમજુ છુ કે મારી પૉલીસી પુન:સજીવન/ વાહકને જારી કરવાની પ્રકક્ર્યા પૉલીસી ધારકના 
ભોગે, તબીબી પરીક્ષરોમાં જઈ રહેલી (જ્યારે પર જરૂર હો્ય ત્યારે )વીનમત વ્યન્તના જીવનને આનધન છે અને ફરી શરૂ કરવાના લાગુ પડતા ચાજ્ણ લાગી શકે છે. બંધ થ્યેલી પૉલીસી ફરી શરૂ કરવી/વાહક જારી 
કરવાની પ્રકક્ર્યા જોખમ લઈ રહેલી વીમાકરર કંપનીને આધીન રહેશે અને પુન:સજીવન/જારી કરવાની નવગતો પૉલીસી ધારકને લેનખતમાં જાર કરવામાં આવશે. પૉનલસ પૂવ્ણવત થઈ શકે છે અથવા વાહન સુધારેલા/ 
ઘટાડેલા કવરેજ સાથે જારી થઈ શકે છે. જો એકમો હશે તો ફરીનન્ુયન્ત તારીખ અથવા સપષ્ટતા તારીખ જે પર પાછળ હો્ય ત્યારે ફાળવવામાં આવશે. હું / અમે અહીં કંપનીને બા્યંધરી આપીએ છીએ કે, સવાસ્થ્ય 
ખુલાસા ફોમ્ણમાં આપેલા કોઈપર નનવેદનમાં કોઈપર ફેરફાર આ સવાસ્થ્ય ખુલલા ફોમ્ણમાં સહી ક્યા્ણ પછી અને કંપની ્વારા પૉલીસી પુન:સજીવન/ વાહક જારી કરવાની પ્રકક્ર્યાની સવીકૃનત પહેલા સતવરે લેનખત 
જાર કરવામાં આવશે.

_______________________________
પૉલીસી ધારકની સહી

તારીખ:__ __/__ __ / __ __

_______________________________
વીનમત વ્યન્તની સહી
(બાળક હો્ય તેવા કકસસામાં, માતાનપતા/ કા્યદેસરના વાલી તે બાળકના વતી)

સથળ: ______________________________________

જો પૉલીસી ધારક નનરક્ષર હો્ય/ અંગૂઠાની છાપ/ અંગે્જી નસવા્યની ભારા સમજતા હો્ય તો:  હું અહીં જાહેર કરું છુ કે આ ફોમ્ણની તમામ નવગતો મે પૉલીસી ધારક/વીનમત વ્યન્તને તેમની ભારામાં વર્ણવી છે અને 
પૉલીસીધારક/વીનમત વ્યન્તએ દરેક નવગતો બરાબર સમસ્યા બાદ અંગૂઠાની છાપ આપી છે.

જાહેર કરનારની સહી: _______________________________________________
સરનામું:

તારીખ:

* રાજકી્ય હોદ્ેદાર વ્યન્ત(પીઈપી) એવી વ્યન્તઓ છે જેમને અગ્રી જાહેર કામગીરી સોંપાઈ છે, જેમ કે કનેદ્ર/ રાજ્ય સરકારના વડા/મંત્રી છે, વકરષ્ઠ રાજનેતા છે, વકરષ્ઠ સરકારી/ન્યાન્યક/સૈન્ય અનધકારી છે, 
સરકારની માનલકીના સંગઠનમાં વકરષ્ઠ કા્ય્ણકારી છે, મહતવના રાજકી્ય પક્ષના અનધકારી છે અને ઉપર દશા્ણવેલ કોઈપર હોદ્ો ધરાવનાર વ્યન્તના સીધા પાકરવાકરક સભ્ય છે(જીવનસાથી, સંતાન, માતાનપતા, 
ભાઈબહેન, શવસુર).


