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पॉलिसी क्रमांक: ____________________________________________
लिवेदि प्रकार:

 F पॉलिसी परत चािू करणे                                     

 F इतर/चांगल्ा आरोग्ाची घोषणा                      
        (उदा.  िवीि क्रमांकाचा मामिा)

 F रा्डरची जोडणी; रा्डर/रा्डरांचे िाव ___________;  __________ 

 F लवमाकृत रक्कमेत वाढ; लवमाकृत रक्कम_______________

टिप:  पॉिीसी परत चािू करण्ासाठी:  चांगल्ा आरोग्ाची घोषणा - अिुभाग ए पूण्ण करा
लवमाकृत रक्कमेत वाढीसाठी:   रा्डरची जोडणी - अिुभाग ए + बी पणू्ण करा

लवमाधारक लवमाकृत

शीष्णक ___ श्ी. ___ सौ ___ कुमारी______इतर(लवलिरद्णष्ट करा) ___ श्ी. ___ सौ ___ कुमारी______इतर(लवलिरद्णष्ट करा)

िाव
पलििे
मधिे
आडणाव

पत्रव्यविाराच्ा पत््ात कािी 
बदि झािा आि ेका? जर 
िो्, तर कृप्ा िवीि पत्ा 
िमूद करा(सव्ंसाकाकंकत 
रलिवासी पुराव्यासोबत)

संपक्ण  तपशीि: दरूधविी क्रमांक

                    मोबाईि

ई-मिे आ्डी

रद्द करण्ाचे कारण

वत्णमाि व्यवसा्ाचा तपशीि:  
कृप्ा कंपिीचे िाव, िौकरीचे 
िाव, कामाचे सवरुप लवलिरद्णष्ट 
करा

पॉलिसी पुनिा चािू करण्ासाठी कोणतेिी सिकालिक लिवेदि 
कदिे असल्ास.(जर िो्, पॉलिसी क्रमांक लवलिरद्णष्ट करा) :  
_________________; ________________

अिुभाग - ए
लवमाकृत/लवमाधाकरकाची मालिती (पे् र रा्डर उपलसथित असेि तर लवमाधारकाचा रकािा सुद्ा लििावा) लवमाधारक लवमाकृत
1.     उंची आलण वजि मालिती उंची आलण वजि मालिती

वजि

______फुि______इंच

ककंवा

______मीिर______सेंिीमीिर

____________ककग्ा

______फुि______इंच

ककंवा

_____मीिर_____सेंिीमीिर

____________ककग्ा
िो् िािी िो् िािी

2. तुमिी तंबाखु/लिकोटिि उतपादिे सेवि करता का ककंवा केिे आि े आि े का(मालगि 3 वषा्णत(कांड्ा/ग्रॅम)-
लसगारेि/लबडी/लसगार/मसािेदार पाि मसािा इ.  जर िो्, तर कृप्ा प्रती कदवसाची मात्रा सांगा ________
_____________________________________________________________________

3. तुमिी मागीि 1 वषा्णत आजारपण ककंवा दखुापतीमुळे 10 पेका जासत कदवसाच्ा कािावधीप्यंत सिग 
कामावरुि/शाळेतूि/रोजच्ा गलतलवधीत रजा घेतिी आि ेका? जर िो्, तर खािी तपशीि द्ा

4. मागीि 5 वषा्णत सामान् सददी सारखी ििािसिाि दखुणी सोडूि तुमिािा कोणतािी आजार झािा िोता 
का ककंवा तुमिी कोणत्ािी लसथितीसाठी वैद्कक् लचककतसकाचा सलिा घेतिा िोता का? जर िो्, तर खािी 
तपशीि द्ा.

5. जीवि आलण आरोग् लवम्ासाठी कोणतािी प्रसताव/पॉलिसी पुनिा सुरु करण्ाबाबत अलसवकृती,  सुधार ककंवा 
अलतटरक्त लप्रलम्सोबत प्रसताव कोणत्ािी इतर कंपिीद्ारे केिा गेिा िोता का.  खािी तपशीि द्ा(कंपिीचे 
कारण, मलििा, वष्ण आलण िाव)

6. तुमिी 3 ककंवा जासत वषा्णची कारावासाची लशका असिेल्ा कोणत्ािी दडंिी् गुनिासाठी दोषी िोता का ककंवा 
त्ासाठी तुमच्ावर तपास चािू आि ेका?

7. लवमाकृत/प्रसतावक/िामलिददेलशत/पे्र एक राजकारणाशी संबंधीत व्यक्तती आि ेका*?

िो्

लप ि को ड लप ि को ड

िो्िािी िािी

मरॅकस िाईफ इंश्ोरंस कं. लि.
िोंदणीकृत का्ा्णि्  मरॅकस िाऊस, 1 डॉ. झा माग्ण, ओखिा, िवी कदलिी - 110 020

मुख् का्ा्णि्:  11 वा आलण 12 वा मजिा, डीएिएफ चौक, जरॅकारँडा, माग्ण, डीएिएफ सीिी फेज II, 122 002, िटर्ाणा 

आरोग् घोषणा फॉम्ण
(कृप्ा ठळक अकरांमध्े लििा, दरुुसती/उपरीिेखि केिे असल्ास त्ासाठी पूण्ण सवाकरी करणे जरुरी आि)े

दरूधविी क्रमांक

मोबाईि
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अिुभाग - बी
लवमाकृत/लवमाधारकाची वदै्कती् मालिती (जर पे्र रा्डर उपलसथित असेि तर लवमाधारकाचा रकािा सुद्ा भरिा जावा)
8. कुिंूबाचा इलतिास:  तुमच्ा कुिंूबातीि कोणत्ािी सदस्ांस(आईवडीि आलण भावंड)े 60 वषदे व्ाच्ा पूवदी मधूमेि, रक्तदाब, कक्ण रोग, िाि्णअिरॅक, मुत्रपपंड लवफिता, मलिीपि 
सकेिरोलसस ककंवा इतर कोणतािी आिुवांलशक लवकाराचे लिदाि झािे आि ेका?  जर “िो्’ तर तपशीि द्ा.
 िो्  िािी

कुिंूबाचा तपशीि लवमाधारक लवमाकृत
कुिंूब सदस् लिदािाचे व् लसथिती लिदािाचे व् लसथिती

9. तुमची खािीिपैकती कोणत्ािी लसथितीसाठी कधी तपासणी, उपचार ककंवा लिदाि झािे आि ेका: लवमाधारक लवमाकृत

िो् िािी िो् िािी

i. छातीत वेदिा, िाि्ण अिरॅक, बोितांिा आवाज ि लिघणे,अलतरक्तदाब ककंवा उच्च रक्तदाब ककंवा कोणतीिी अन् हृद् आजार लसथिती 
ii. मधूमेि
iii. दमा, फुपफुसिलिकादाि, क्, सततचा खोकिा, श्ास घेण्ास त्रास ककंवा इतर अन् श्िसलवकाराची लसथिती
iv. िाममोिि लवकार जसे थिा्रॉईड लवकार; रक्तिीिता, ल्ुकेलमआ ककंवा इतर रक्ताचे लवकार
v. ्कृत/लपत्ाश्/पोिाचे लवकार जसे लसरोलसस, ्कृतशोथि, कावीळ, अलसर, लपत्खडा, अपचि 
vi. कक्ण रोग, टु्मर ककंवा वाढ(घातक ककंवा सौम्)
vii. मूत्रपपंड ककंवा मुत्राश् लवकार, खडा, प्रोसिेि लवकार ककंवा स्तीरोग लवकार
viii. अपसमार, न्ूरोिॉलजकि लवकार, मलिीपि सकिेरोलसस, कंपि, पकाघात, औदालसन् ककंवा मिोरुगण लवकार.
ix. डोळे, काि, िाक, गळा ककंवा पाठीचे स्ा्ु, सांधे, िाड,े माि, व्यंग, अव्वचछेदि, संलधवात, गाउि.
x. मालगि 5 वषा्णत, एकस-रे/सीिी सकरॅ ि/एमआरआ्/अलट्ासाउंड/ईसीजी/रक्त तपासणी ककंवा इतर अन् तपासणी ककंवा लिदािाचे 

पटरकण ककंवा कोणत्ािी प्रकारची शल्लचककतसा करण्ाचा तुमिािा सलिा कदिा िोता का ककंवा पुढीि 30 कदवसात तुमिािा 
करा्ची आि ेका

xi. तुमच्ावर एचआ्वी/एडस ककंवा लिपेिरॅटिस बी/सी ककंवा िैंलगकदषृ्ट्ा फैिावणाऱ्ा रोगांसाठी उपचार केिा गेिा िोता/परीकण 
सकारातमक िोते का.

xii. तुमच्ावर इतर कोणते अन् आजार ककंवा वर उलिेख केिेल्ा आजारालंशवा् इतर कोणत्ा आजाराच्ा लसथितींसाठी तपासणी/
उपचार केिे गेिे आिते का?

xiii. केवळ मलििा आवेदकांसाठी - तुमिी गभ्णवती आिात का? जर िो्, ककती मलििे झािे आिते. __________
xiv. तुमिी ्ा फॉम्णसोबत इतर कोणते वैद्कक् टरपोि्ण जोडत आिात का?  
xv. तुमिी  परॅराशुटिंग/िगँ गिा्पडगं/सकुबा डा्वींग/पव्णतारोिण/कार रेपसंग/फिाप्ंग(प्रवासी सोडूि) सारख्ा कोणत्ािी धोकादा्क 

गलतलवधींमध्े भाग घेणार/भाग घेण्ाचा लवचार आि ेका)? खािी तपशीि द्ा
xvi. पुढीि 12 मलिन्ात तुमचा चार आठवड्ाचं्ा सुट्ी व्यलतटरक्त परदशेी प्रवास करण्ाचा ककंवा रािण्ाचा लवचार आि ेका? जर 

िो् तर कृप्ा दशे, शिर, उदे्दश आलण रािण्ाच्ा कािावधीचा तपशीि द्ा. खािी तपशीि द्ा
तपशीि:  ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
घोषणा:  मी/आमिी पुढे मान् आलण जािीर करतो कती अिुभाग ए आलण बी सोबत लववरणात इथिे केिेिी लवधािे आलण घोषणा ्ा मी/आमिी आलण कंपिीमधीि बंद झािेिी पॉिीसी पुनिा 
चािू करण्ाबाबत आलण/ककंवा रा्डर करार लिग्णमीत ककंवा पिुजदीलवत करण्ाचा आधार रािीि आलण अशी घोषणा करतो कती मी/आमिी सव्ण तथ्े आलण पटरलसथितींची पूण्ण,सत् आलण बरोबर 
मालिती कदिी आि,े आलण कोणतीिी मािीती जी कंपिीस जोलखमेचा लसवकार करण्ास सकम करण्ासंबंधीचा सूलचत लिण्ण् घेण्ाशी संबंधीत असु शकते ती िपविेिी िािी.     मी ि ेपणू्णता 
जाणतो कती माझी पॉिीसी परत सुरु करणे/रा्डरचा इंश्ोरंस लिग्णलमत करणे ि ेलवमाधारकाच्ा खचा्णवर लवमा केिा जाणार असणाऱ्ाचे वैद्कती् परीकण(जेविा गरजेचे असिे) केल्ाच्ा, 
पॉलिसी परत सुरु करण्ासाठी िागू शुलकाच्ा आधीि रािीि.  बंद पडिेिी पॉलिसी/रा्डरचे लिग्णमिाचे पुिरुज्ीवि ि ेकंपिीची िवीि जोलखमेची जबाबदारी घेणे आलण लवमाधारकािा 
पिुरुज्ीवि/लिग्णमिाचे लववरण लिलखतात पुष्टी करण्ाच्ा आधीि रािीि. सुधाटरत/कमी केिेिे कवरेज(व्यालति)वर पॉलिसी पुनिा चािू ककंवा रा्डर लिग्णलमत केिे जाऊ शकते. जर पुनिा 
चािू करण्ाच्ा तारखेवर ककंवा लकि्रंस कदिांकावर जी कोणती िंतर असेि कोणतेिी ्ुलिि कदिे गेिे असल्ास.  मी/आमिी, ्ा आरोग् घोषणा फॉम्णवर सिी केल्ािंतर आलण कंपिीद्ारे 
पॉलिसी परत सुरु करण्ाची/रा्डरचे लिग्णमि करण्ाची जोखीम लसवकारण्ाआधी आरोग् घोषणा फॉम्णमध्े केिेल्ा कोणत्ािी लवधािात कोणतािी बदि झाल्ास लिखीतपणे िगेच 
मालिती दणे्ाची जबाबदारी घेतो.

_______________________________
लवमाधारकाची सिी

कदिांक: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
लवमा केल्ा जाणाऱ्ाची सिी
(अलपव्ीि असल्ास, आईवडीि/का्दशेीर पािकािे अलपव्ीिाच्ा वतीिे सिी करावी)

सथिळ:  ______________________________________

लवमाधारक अलशलकत/अंगठ्ाचा ठसा िावणारा/इंलगिशलशवा् इतर भाषा समजत असल्ास:  मी इथिे िी घोषणा करतो कती लवमाधारक/लवमाकृतािा त्ाच्ा भाषेत ्ा फॉम्णमधीि सव्ण मजकूर 
सपष्ट करुि सांलगतिा गेिा आि ेआलण ि ेकती लवमाधारक/लवमाकृतािे त्ाच्ा अंगठ्ाचा ठसा/ठसे िा मजकूर पूण्णपणे समजल्ावर िाविा आि.े

घोषणाकत्ा्णची सिी _______________________________________________
पत्ा:

कदिांक:
* राजकारणाशी संबंधीत व्यक्तती(पीईपी) ् ा अशा व्यक्तती असतात ज्ा साव्णजलिक का्ायंमध्े अग्ेसर असतात ककंवा िोत्ा, उदािरणाथि्ण कें द्र/राज् सरकारचे प्रमुख/मंत्री, वरीष्ट राजकारणी, वरीष्ट 
सरकारी/न्ा्ाि्ीि/िष्करी अलधकारी, राज्सरकारच्ा मािकतीच्ा मिािगरपालिकेचे वरीष्ट का््णकारी, मितवाच्ा राजकती् पकाचे अलधकारी आलण वरीि व्यक्ततीचे जवळचे कुिंूबातीि 
सदस्(जोडीदार, मिुे, आईवडीि, भाऊबलिण, सासरकडचे िोक).     


