
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್/ಆರೆ್ೋಗಯಾ ದೃಢೋಕರಣ ನಮ್ನೆ/ಆವೃತ್ತಿ2.0/ಜುಲೈ 2012

ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ____________________________________________

ಕ�ೋರಿಕಯ ವಿಧ :

 F ಪಾಲಿಸಿಯ ಮರು ಊರ್ಜಿತತೆ                                     

 F ಇತರೆಗಳು/ಉತ್ತಮ ಆರೆ�ೋಗಯೆದ ಹೋಳಿಕ                     
        (ಉ.ದಾ.:  ಹ�ಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಸ್)

 F ರೆೈಡರ್ ನ ಸೋರಜಿಡೆ ; ರೆೈಡರ್/ಗಳ ಹಸರು _____________; ____________

 F ಖಾತರಿ ರಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಲಿಲಿನ ಹಚ್ಚಳ ; ಖಾತರಿ ರಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತ _____________

ಗಮನಿಸಿ:    ಪಾಲಿಸಿಯ ಮರು ಊರ್ಜಿತತೆಗೆ :  ಉತ್ತಮ ಆರೆ�ೋಗಯೆದ ಹೋಳಿಕ - ಎ ವಿಭಾಗವನುನು ರೂರಜಿಗೆ�ಳಿಸಿ

ಖಾತರಿ ರಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಲಿಲಿನ ಹಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು :  ರೆೈಡರ್ ನ ಸೋರಜಿಡೆ - ವಿಭಾಗ ಎ+ಬಿ ಯನುನು ರೂರಜಿಗೆ�ಳಿಸಿ

ಪಾಲಿಸಿದಾರ ವಿಮಾದಾರ

ಶೋರ್ಜಿಕ ___ ಶ್ೋ. ___ಶ್ೋಮತಿ ___ಕುಮಾರಿ ________ ಇತರೆ (ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿ) ___ ಶ್ೋ. ___ಶ್ೋಮತಿ ___ಕುಮಾರಿ ________ ಇತರೆ (ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿ)

ಹಸರು

ಮೊದಲ

ಮಧಯೆದ

ಕ�ನೆಯ 

ನಿಮ್ಮ ರತ್ ವಯೆವಹಾರದ ವಿಳಾಸದಲಿಲಿ 
ಯಾವುದಾದರ� ಬದಲಾವಣೆ 
ಇದೆಯೋ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, 
ದಯವಿಟು್ಟ ಹ�ಸ ವಿಳಾಸವನುನು 
ನಮ�ದಿಸಿ (ಇದರೆ�ಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ 
ದೃಢೋಕೃತ ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿನ ರತ್ 
ಲಗತಿ್ತಸಿ)

ಸಂರಕಜಿ ವಿಳಾಸಗಳು: ದ�ರವಾಣಿ ಸಂ.

                          ಮೊಬೈಲ್

ದ�ರವಾಣಿ ಸಂ.

ಮೊಬೈಲ್

ಇ-ಮೋಲ್ ಐಡಿ

ರದಾದಾಗಲು ಕಾರರ

ರ್ಸು್ತತ ಉದೆ�ಯೆೋಗದ ವಿವರಗಳು:  
ದಯವಿಟು್ಟ ಕಂರನಿಯ ಹಸರು, 
ಉದೆ�ಯೆೋಗದ ಹುದೆದಾ, ಕಲಸದ 
ವಿವರಗಳನುನು ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿ

ಮರು ಊರ್ಜಿತತೆಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಏಕಕಾಲಿೋನ ಕ�ೋರಿಕಗಳನುನು ನಿೋಡಲಾಗಿದದಾರೆ. (ಹೌದಾಗಿದದಾರೆ, 
ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಗಳನುನು ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿರಿ) _________________; ________________

ವಿಭಾಗ - ಎ

ಪಾಲಿಸಿದಾರ / ವಿಮಾದಾರರ ಮಾಹಿತಿ (ಪಾವತಿಸುವ ರೆೈಡರ್ ಇದದಾಲಿಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಕಾಲಂ ಗೆ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸಬೋಕಾಗುತ್ತದೆ) ಪಾಲಿಸಿದಾರ ವಿಮಾದಾರ

1.     ಎತ್ತರ ಮತು್ತ ತ�ಕದ ಮಾಹಿತಿ ಎತ್ತರ

ತ�ಕ

______ ಅಡಿ ______ ಇಂಚು (ಅಂಗುಲ)

        ಅಥವಾ 

___ಮೋಟರ್___ಸಂಟಿಮೋಟರ್ ಗಳುು

___________ ಕರ್

_____ ಅಡಿ ____ಇಂಚು (ಅಂಗುಲ)

        ಅಥವಾ 

___ಮೋಟರ್___ಸಂಟಿಮೋಟರ್ ಗಳು

___________ ಕರ್

ಹೌದು ಇಲಲಿ ಹೌದು ಇಲಲಿ

2. ನಿೋವು ತಂಬಾಕು/ನಿಕ�ೋಟಿನ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಸೋವಿಸಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಸೋವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಾ (ಕಳೆದ 3 ವಷಜಿಗಳಲಿಲಿ (ಸಿ್ಟಕ್ ಗಳು/ಗಾ್ಂ ಗಳು)) 
- ಸಿಗರೆೋಟ್ ಗಳು/ಬಿೋಡಿಗಳು/ಸಿಗಾರ್ ಗಳು/ಸುಗಂಧಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳು ಇತಾಯೆದಿ. ಹೌದಾದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ರ್ತಿದಿನದ ರ್ಮಾರವನುನು 
ಸ್ಪಷ್ಟರಡಿಸಿ ________________________________________

3. ನಿೋವು, ಕಳೆದ 1 ವಷಜಿದಲಿಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲ� ಹಚು್ಚ ಅವಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಗಾಯದ ಕಾರರದಿಂದಾಗಿ ಕಲಸ/ಶಾಲೆ/ ದಿನ 
ನಿತಯೆದ ಚಟುವಟಿಕಗಳನುನು ತಪ್್ಪಸಿಕ�ಂಡಿರುವಿರಾ? ಹೌದಾಗಿದದಾರೆ, ಕಳಗೆ ವಿವರಗಳನುನು ನಿೋಡಿ

4. ಕಳೆದ ವಷಜಿಗಳಲಿಲಿ ನಿೋವು ಯಾವುದಾದರ� ರೆ�ೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನಯೆ ಶೋತದಂತಹ ಸಾಮಾನಯೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನುನು 
ಹ�ರತುರಡಿಸಿ ಇನಾಯೆವುದೆೋ ಕಾರರಕಾಕಾಗಿ ನಿೋವು ವೈದಯೆಕೋಯ ತಜ್ಞರನುನು ಸಂರಕಜಿಸಿರುವಿರಾ? ಹೌದಾಗಿದದಾರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕಳಗೆ 
ವಿವರಗಳನುನು ನಿೋಡಿ

5. ಯಾವುದೆೋ ಇತರೆ ಕಂರನಿಯು ರ್ೋವ ಮತು್ತ ಆರೆ�ೋಗಯೆ ವಿಮಯ ಯಾವುದೆೋ ರ್ಸಾ್ತವನೆ/ಮರು ಭರವಸಯನುನು ಯಾವಾಗಲಾದರ� 
ತಿರಸಕಾರಿಸಿದೆಯೋ, ತಿದುದಾರಡಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಮುಂದ�ಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಹಚ್್ಚನ ಪ್್ೋಮಯಮ್ ಅನುನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ?  ಕಳಗೆ ವಿವರಗಳನುನು 
ನಿೋಡಿ (ಕಾರರ, ತಿಂಗಳು, ವಷಜಿ ಮತು್ತ ಕಂರನಿಯ ಹಸರು)

6. ನಿೋವು ಯಾವಾಗಲಾದರ� ಖ್ೈದಿಯಾಗಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ನಿೋವು ಅಥವಾ ಹಚು್ಚ ವಷಜಿಗಳ ಸರೆವಾಸದ ಶಕ್ಷೆಯನುನು ವಿಧಿಸುವ ಕ್ೈಂ ನ 
ತನಿಖ್ಯನುನು ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಾ?

7. ವಿಮಾದಾರ/ರ್ಪೂೋಸರ್/ನಾಮನಿ/ಪಾವತಿದಾರ ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಗರಯೆ ವಯೆಕ್ತಯೋ*?

ಹೌದು

ಪ್      ನ್    ಕ�ೋ    ಡ್ ಪ್       ನ್      ಕ�ೋ   ಡ್

ಹೌದುಇಲಲಿ ಇಲಲಿ

ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಲೆೈಫ್ ಇನ�ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂರನಿ ಲಿಮಟೆಡ್.
ನೆ�ೋಂದಾಯಿತ ಕಛೋರಿ:  ಮಾಯೆಕ್ಸ್ ಹೌಸ್, 1 ಡಾ. ಝಾ ಮಾಗಜಿ, ಓಖಾಲಿ, ನವದೆಹಲಿ - 110 020

ರ್ಧಾನ ಕಛೋರಿ :  11ನೆೋ ಮತು್ತ 12ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಕಾ್ವೋರ್, ಜಕರಂದ, ಮಾಗಜಿ, ಡಿಎಲ್ ಎಫ್ ಹಂತ II, 122 002, ಹರಿಯಾರ

ಆರೆ�ೋಗಯೆ ದೃಢೋಕರರ ನಮ�ನೆ
(ದಯವಿಟು್ಟ ದೆ�ಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಲಿ ಬರೆಯಿರಿ, ತಿದುದಾರಡಿ/ತಿದಿದಾರುವಿಕಗೆ ಸಂರೂರಜಿ ಸಹಿ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿದೆ)



ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್/ಆರೆ್ೋಗಯಾ ದೃಢೋಕರಣ ನಮ್ನೆ/ಆವೃತ್ತಿ2.0/ಜುಲೈ 2012

ವಿಭಾಗ - ಬಿ
ವಿಮಾದಾರ / ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ವೈದಯೆಕೋಯ ಮಾಹಿತಿ (ಪಾವತಿಸುವ ರೆೈಡರ್ ಇದದಾಲಿಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಕಾಲಂ ಗೆ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸಬೋಕಾಗುತ್ತದೆ)

8. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ :  ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೆೋ ನಾಲ್ವರು ಸದಸಯೆರು (ಪೂೋಷಕರು ಮತು್ತ ರೂವಿಜಿಕರು) ಯಾವಾಗಲಾದರ� 60 ವಷಜಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಧುಮೋಹ, ಅತುಯೆದೆ್ವೋಗ, ಕಾಯೆನಸ್ರ್, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕಡಿನು ವೈಫಲಯೆ, 
ಬಹು ನರ ಸಂಬಂಧಿ ರೆ�ೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ಅನುವಂಶಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತದದಾರೆೋ? ಹೌದಾಗಿದದಾರೆ, ವಿವರಗಳನುನು ನಿೋಡಿ.
 ಹೌದು   ಇಲಲಿ

ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಗಳು ಪಾಲಿಸಿದಾರ ವಿಮಾದಾರ

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸದಸಯೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳರಟಾ್ಟಗ 
ವಯಸುಸ್

ಸಿಥಿತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳರಟಾ್ಟಗ ವಯಸುಸ್ ಸಿಥಿತಿ

9. ನಿೋವು ಯಾವಾಗಲಾದರ� ಈ ಕಳಕಂಡ ಯಾವುದಾದರ� ಒಂದು ಸಿಥಿತಿಯಿಂದ ರರಿೋಕ್ಷೆ, ಬದರಿಕ ಅಥವಾ ರೆ�ೋಗಗ್ಸಥಿರಾಗಿರುವಿರಾ : ಪಾಲಿಸಿದಾರ ವಿಮಾದಾರ

ಹೌದು ಇಲಲಿ ಹೌದು ಇಲಲಿ

i. ಎದೆ ನೆ�ೋವು, ಪಾರ್ವಜಿವಾಯು, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಗೆ�ರಗುವುದು, ಅತುಯೆದೆ್ವೋಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇನಾಯೆವುದೆೋ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ii. ಮಧುಮೋಹ
iii. ಅಸ್ತಮಾ, ಶಾ್ವಸನಾಳಗಳ ಒಳಪೂರೆಯ ಉರಿಯ�ತ, ಕ್ಷಯರೆ�ೋಗ, ಮರುಕಳಿಸುವ ನೆಗಡಿ, ಉಸಿರಾಟದಲಿಲಿನ ತೆ�ಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನಾಯೆವುದೆೋ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸಯೆಗಳು
iv. ಥೈರಾಯ್್ಡ ಕಾಯಿಲೆ; ಅನಿೋಮಯ (ರಕ್ತಹಿೋನತೆ), ಲುಯೆಕೋಮಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಹಾಮೊೋಜಿನಿನ ರೆ�ೋಗಗಳು.
v. ಯಕೃತಿ್ತನ ರೆ�ೋಗ, ಪ್ತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಊತ, ಕಾಮಾಲೆ, ಹುರುಣು, ದೆ�ಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಊತ, ಪ್ತ್ತರಸದ ಬಾವು, ಅರ್ೋರಜಿದಂತಹ ಕರಳು/ಪ್ತ್ತ ಕ�ೋರ/ಉದರ 

ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 
vi. ಕಾಯೆನಸ್ರ್, ಟ�ಯೆಮರ್ ಅಥವಾ ಬಳವಣಿಗೆ (ಕಾಲರಾ ಅಥವಾ ಗಡೆ್ಡ)
vii.  ಕಡಿನು ಅಥವಾ ಕ�ೋರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಲುಲಿ, ಜನನ ಗ್ಂಥಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಿತ್ೋ ರೆ�ೋಗಗಳು
viii. ಮ�ಛಜಿರೆ�ೋಗ, ನರಕ�ೋರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಪಾರ್ವಜಿವಾಯು, ಕಂರನ, ಪಾಯೆರಾಲಿಸಿಸ್, ಖಿನನುತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು.
ix. ಕರುಣು, ಕವಿ, ಮ�ಗು, ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬನಿನುನ ಸಾನುಯುಗಳು, ಕೋಲುಗಳು, ಮ�ಳೆ, ಕುತಿ್ತಗೆ, ಕುರ�ರತೆ, ಅಂಗ ಛೋದನ, ಸಂಧಿವಾತ, ಆಥ್ೈಜಿಟಿಸ್, ಗೌಟ್ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳು.
x. ಕಳೆದ ವಷಜಿಗಳಲಿಲಿ ನಿೋವು ಎಕ್ಸ್-ರೆೋ, ಸಿಟಿ ಸಾಕಾಯೆನ್/ ಎಂಆರ್ ಐ/ ಅಲಾರಾ ಸೌಂಡ್/ ಇಸಿರ್/ ರಕ್ತ ರರಿೋಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೆೋ ರರಿೋಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ 

ಡಯಾಗೆ�ನುೋಟಿಸ್ ರರಿೋಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಸಜಜಿರಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಒಳಗಾಗಲಿರುವಿರಾ 
xi. ನಿೋವು ಯಾವಾಗಲಾದರ� ಎಚ್ ಐವಿ/ಏಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪ್ತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಊತ ಬಿ/ಸಿ ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಂಟು ಜಾಡಯೆಕಾಕಾಗಿ ಚ್ಕತೆಸ್ ರಡೆದಿರುವಿರಾ / 

ರರಿೋಕ್ಷಿಸಿರುವಿರಾ.
xii. ನಿೋವು ಇನಾಯೆವುದೆೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಮೋಲಕಾಂಡತೆ ನಮ�ದಿಸಿರುವ ಸಿಥಿತಿಗಳನುನು ಹ�ರತುರಡಿಸಿ ಇನಾಯೆವುದೆೋ ತಪಾಸಣೆ / ಚ್ಕತೆಸ್ಯನುನು 

ರಡೆಯುತಿ್ತರುವಿರಾ ?
xiii. ಮಹಿಳಾ ಅಭಯೆಥಿಜಿಗೆ ಮಾತ್ - ನಿೋವು ಗರ್ಜಿಣಿಯೋ ? ಹೌದಾದರೆ, ಎಷು್ಟ ತಿಂಗಳು. __________
xiv. ನಿೋವು ಈ ನಮ�ನೆಯಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರ� ವೈದಯೆಕೋಯ ವರದಿಗಳನುನು ಲಗತಿ್ತಸಿರುವಿರಾ?
xv. ನಿೋವು ಪಾಯೆರಾಚ�ಯೆಟಿಂಗ್/ಹಾಯೆಂಗ್ ಗೆಲಿೈಡಿಂಗ್/ಸ�ಕಾಬಾ ಡೆೈವಿಂಗ್/ರವಜಿತಾರೆ�ೋಹರ/ಕಾರ್ ರೆೋಸ್/ಹಾರುವುದು (ರ್ಯಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದನುನು ಹ�ರತು ರಡಿಸಿ) 

ಮುಂತಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಾ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್್ಚಸಿರುವಿರಾ? ವಿವರಗಳನುನು ಕಳಗೆ ನಿೋಡಿರಿ
xvi. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಿ ನಾಲುಕಾ ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇರುವ ರಜಾದಿನಗಳನುನು ಹ�ರತುರಡಿಸಿದಂತೆ ರ್ಯಾರ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿದೆೋರದಲಿಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿೋವು 

ಇಚ್್ಚಸುವಿರಾ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ದೆೋರಗಳು, ನಗರಗಳು, ಕಾರರ ಮತು್ತ ಉಳಿದುಕ�ಳುಳುವ ಅವಧಿಗಳನೆ�ನುಳಗೆ�ಂಡ ವಿವರಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿರಿ. 
ವಿವರಗಳನುನು ಕಳಗೆ ನಿೋಡಿರಿ

ವಿವರಗಳು: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ದೃಢೋಕರರ:  ಇಲಿಲಿನ ವಿವರಣೆಯಲಿಲಿ ವಿಭಾಗ ಎ ಮತು್ತ ಬಿ ಯಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹೋಳಿಕಗಳು ಮತು್ತ ಘ�ೋಷಣೆಗಳು ನನನು/ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಕಂರನಿಯ ನಡುವ ವಿತರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕ�ಂಡ ರದಾದಾದ ಪಾಲಿಸಿಯ  ಮತು್ತ/ಅಥವಾ 
ರೆೈಡರ್  ಒರ್ಪಂದದ ಮರು ಊರ್ಜಿತಗೆ�ಳಿಸುವಿಕಯ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗ� ನಾನು/ನಾವು ರ್ಸು್ತತವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲಾಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮತು್ತ ಸಂಗತಿಗಳ ರೂರಜಿ, ಸತಯೆ ಮತು್ತ ನಿಖರವಾದ ಘ�ೋಷಣೆಯನುನು ಮಾಡಿದೆದಾೋವ ಮತು್ತ 
ಅಪಾಯವನುನು ಒಪ್್ಪಕ�ಳುಳುವ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿಧಾಜಿರವನುನು ತೆಗೆದುಕ�ಳಳುಲು ಕಂರನಿಗೆ ಸಕ್ಯಗೆ�ಳಿಸುವ ರ್ಸು್ತತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೆೋ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕ�ಂಡಿಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂಬುದನುನು ನಾನು/ನಾವು 
ಒರು್ಪತೆ್ತೋವ ಮತು್ತ ಘ�ೋರ್ಸುತೆ್ತೋವ. ರೆೈಡರ್ ನ ನನನು ಪಾಲಿಸಿ/ವಿಮಯ ರುನರುರ್್ೋವನವು ವಿಮ ಇಳಿಸಿದ ರ್ೋವದ ರುನರುರ್್ೋವನಕಕಾ ತಗಲುವ ವಚ್ಚಗಳ ನೆೈಜತೆಯಲಿಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ವೈದಯೆಕೋಯ ರರಿೋಕ್ಷೆಗಳನುನು (ಅಗತಯೆವಿರುವಲಿಲಿ)  
ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವಚ್ಚದಲಿಲಿಯೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾನು ಸಂರೂರಜಿವಾಗಿ ಅಥಜಿಮಾಡಿಕ�ಂಡಿರುತೆ್ತೋನೆ.  ರದಾದಾದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಊರ್ಜಿತಗೆ�ಳಿಸುವಿಕ/ರೆೈಡರ್ ನ ನಿೋಡುವಿಕಯು ಕಂರನಿಗೆ ಹ�ಣೆಗಾರಿಕಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ರ್ಸು್ತತ 
ಗಂಡಾಂತರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅದು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಊರ್ಜಿತಗೆ�ಳಿಸುವಿಕ/ವಿಮಯ ವಿವರಗಳನುನು ಖಚ್ತರಡಿಸಿಕ�ಳುಳುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯನುನು ರುನರ್ ಊರ್ಜಿತಗೆ�ಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರೆೈಡರ್ 
ರರಿಷಕಾರಿಸಿದ/ಕಡಿತಗೆ�ಳಿಸಿದ ಕವರೆೋಜ್ ಅನುನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೆೋ ಘಟಕಗಳು ಇದದಾಲಿಲಿ ಅಂತಹವುಗಳನುನು ರುನರ್ ಊರ್ಜಿತಗೆ�ಳಿಸುವಿಕ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಕಲಿಯರೆನ್ಸ್ ದಿನಾಂಕದಲಿಲಿ ಯಾವುದು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದು 
ಹಂಚ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಢೋಕರರ ರತ್ಕಕಾ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನನು ನಮ�ನೆಯಲಿಲಿ ಆರೆ�ೋಗಯೆ ದೃಢೋಕರರದಲಿಲಿ  ಮತು್ತ ಅಪಾಯವನುನು ಒರು್ಪವುದಕಕಾ ಮೊದಲು ಮತು್ತ ಕಂರನಿಯಿಂದ ರೆೈಡರ್ ನ ಪಾಲಿಸಿ/ವಿಮಯ ರುನರುರ್್ೋವನಕ�ಕಾ 
ಮುನನು ಬರಹದ ಮ�ಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಯಾವುದೆೋ ಹೋಳಿಕಗಳಲಿಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದದಾಲಿಲಿ ನಾನು/ನಾವು ಅದನುನು ಕಂರನಿಯ ಗಮನಕಕಾ ತರುತೆ್ತೋವ ಎಂದು ಈ ಮ�ಲಕ ದೃಢೋಕರಿಸುತೆ್ತೋವ.

_______________________________
ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಸಹಿ

ದಿನಾಂಕ: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
ವಿಮಾದಾರರ ಸಹಿ
(ಅಪಾ್ರ್ತರಾಗಿದದಾಲಿ, ಅಪಾ್ರ್ತರ ರರವಾಗಿ ಪೂೋಷಕರು/ಕಾನ�ನಿನ ರ್ಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವರ ಸಹಿ)

ಸಥಿಳ:  ______________________________________

ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅನಕ್ಷರಸಥಿರು/ಹಬಬೆರಳಿನ ಗುರುತು ಹಾಕುವವರಾಗಿದದಾಲಿಲಿ, ಇಂಗಿಲಿೋಷ್ ಹ�ರತುರಡಿಸಿದ ಭಾಷೆಯಲಿಲಿ ಅಥಜಿಮಾಡಿಕ�ಂಡಿರಬೋಕು: ಈ ನಮ�ನೆಯಲಿಲಿ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ/ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ನಾನು 
ಅವರ ಭಾಷೆಯಲಿಲಿಯೋ ವಿವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತು್ತ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು/ವಿಮಾದಾರರು ವಿಷಯಗಳನುನು ಸಂರೂರಜಿವಾಗಿ ಅಥಜಿಮಾಡಿಕ�ಂಡ ನಂತರವೋ ತಮ್ಮ ಹಬಬೆರಳಿನ ಗುರುತು/ಗಳನುನು ಹಾಕರುತಾ್ತರೆಂದು ಘ�ೋರ್ಸುತೆ್ತೋನೆ. ಈ ನಮ�ನೆಯಲಿಲಿ 
ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ/ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ನಾನು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲಿಲಿಯೋ ವಿವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತು್ತ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು/ವಿಮಾದಾರರು ವಿಷಯಗಳನುನು ಸಂರೂರಜಿವಾಗಿ ಅಥಜಿಮಾಡಿಕ�ಂಡ ನಂತರವೋ ತಮ್ಮ ಹಬಬೆರಳಿನ 
ಗುರುತು/ಗಳನುನು ಹಾಕರುತಾ್ತರೆಂದು ಘ�ೋರ್ಸುತೆ್ತೋನೆ.

ಘ�ೋರ್ಸುವವರ ಸಹಿ __________________
ವಿಳಾಸ:

ದಿನಾಂಕ:

*ರಾಜಕೋಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಗರಯೆವಯೆಕ್ತಗಳು (ಪ್ಇಪ್) ಸಾವಜಿಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿಲಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಮನನುಣೆಯನುನು ಗಳಿಸಿಕ�ಂಡಿರುತಾ್ತರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೋಂದ್/ರಾಜಯೆ ಸಕಾಜಿರಗಳ ಮುಖಯೆಸಥಿರು/ಸಚ್ವರು, ಹಿರಿಯ 
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಕಾಜಿರಿ/ನಾಯೆಯಾಧಿಕರರದ/ಮಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಯೆ ಸಕಾಜಿರದ ಸಾ್ವಮಯೆತೆಯ ನಿಗಮಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಾಯಜಿನಿವಾಜಿಹಕರು, ರ್ಮುಖ ರಾಜಕೋಯ ರಕ್ಷಗಳ ರದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಮೋಲಕಾಂಡ ಎಲಾಲಿ ವಯೆಕ್ತಗಳ 
ಅತಯೆಂತ ಆರ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸಯೆರು (ರತಿನು/ರತಿ, ಮಕಕಾಳು, ಪೂೋಷಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಮತು್ತ ಆರ್ತ ಬಂಧುಗಳು).


