ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স ক�োম্পানী লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস। ম্যাক্স হাউস, 1 ড. ঝাঁ মার্গ, ওখলা, নিউ দিল্লী -110 020
হেড অফিস: 11 ও 12 তলা, ডিএলএফ স্কোয়ার, জাকারান্ডা, মার্গ, ডিএলএফ সিটি ফেসII, 122 002, হরিয়ানা

হেল্থ ডিক্লারেশন ফর্ম
(দয়া করে বড় হরফে লিখুন, সংশ�োধন/ম�োছার ক্ষেত্রে অবশ্যই পুর�ো সই করতে হবে)
পলিসি নম্বর: ____________________________________________
অনুর�োধের ধরন:
FF পলিসির রিইনস্টেটমেন্ট

FF রাইডারের সংয�োজন ; রাইডার/গণের নাম ___________; __________

FF অন্যান্য/ভাল�ো স্বাস্থ্যের বিবৃতি

FF বিমাকৃ ত রাশিতে বৃদ্ধি ; বিমাকৃ ত রাশি _______________

(যেমন: নতু ন সংখ্যার কেস)
দ্রষ্টব্য: পলিসির রিইনস্টেটমেন্টের জন্য: ভাল�ো স্বাস্থ্যের বিবৃতি - বিভাগ ক সম্পূর্ণ করুন
বিমাকৃ ত রাশিতে বৃদ্ধির জন্য: রাইডারের সংয�োজন- বিভাগ ক+খ সম্পূর্ণ করুন
পলিসি ধারক
পদবী

বিমাকৃ ত জীবন

___মি.___মিসেস ___মিস ______অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

__মি.__মিসেস __মিস ______অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

প্রথম
মধ্যম

নাম

শেষ
না

হাঁ

য�োগায�োগের ঠিকানায় ক�োন�ো
পরিবর্তন হয়েছে কি? যদি হ্যাঁ হয়,
তাহলে দয়া করে নতু ন ঠিকানা
উল্লেখ করুন (অ্যাটেস্টেড করা
ঠিকানার প্রমাণপত্র সহ)

পি

ন

ক�ো

হাঁ

পি

ড

না

ন

ক�ো

ড

টেলিফ�োন নং

য�োগায�োগের বিবরণ টেলিফ�োন নং

ম�োবাইল

ম�োবাইল
ই-মেইল আইডি

প্রদেয় রিইনস্টেটমেন্টের জন্য একসাথে করা ক�োন�ো অনুর�োধ।(যদি হ্যাঁ হয়, পলিসি
নম্বর(গুলি) নির্দিষ্ট করুন: _________________; ________________

নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ

বর্তমান জীবিকার বিশদ বিবরণ:
দয়া করে ক�োম্পানীর নাম, চাকুরীর
শির�োনাম, কাজের ধরন নির্দিষ্ট করুন

বিভাগ -ক
পলিসি ধারক

যার জীবন বিমা করা হয়েছে/ পলিসিধারক (যদি পেয়র রাইডার উপস্থিত থাকেন তাহলে পলিসি হ�োল্ডারের কলমটিরও উত্তর দিতে
হবে)-এর তথ্য
1.

উচ্চতা ও ওজনের তথ্য

বিমাকৃ ত জীবন

উচ্চতা
______ফু ট ______ইঞ্চি

______ফু ট ______ইঞ্চি

বা
ওজন

বা

______মিটার ______সেমি

______মিটার ______সেমি

____________কেজি

____________কেজি

হাঁ

না

হাঁ

না

2. আপনি কি তামাক/নিক�োটিন দ্রব্য (গত তিন বছরে (স্টিক/জেমস))-সিগারেট/বিড়ি/সিগার/সুগন্ধী পান মশলা ইত্যাদি সেবন করেন
বা করেছেন। যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে দয়া করে প্রতিদিন তার পরিমাণ বর্ণনা করুন।______________________________________
_______________________________________
3. গত 1 বছরে টানা 10 দিনের বেশি সময় ধরে অসুস্থ বা আহত হওয়ার কারণে আপনি কি কখন�ো কাজ/স্কুল/নিয়মিত কাজ থেকে ছু টি
নিয়েছিলেন? যদি হ্যাঁ হয়, নিচে বিবরণ দিন
4. সাধারণ ঠান্ডা লাগার মত�ো হালকা ধরনের অসুস্থতা ছাড়া গত 5 বছরে অন্য ক�োন�ো কারণে কি আপনি অসুস্থ হয়েছিলেন বা চিকিত্সকের
পরামর্শ নিয়েছিলেন ? যদি হ্যাঁ হয়, নিচে বিবরণ দিন
5. অন্য ক�োন�ো ক�োম্পানীর দ্বারা জীবন ও স্বাস্থ্য বিমার জন্য ক�োন�ো প্রোপ�োসাল/রিইন্সেটমেন্ট কখনও কি পরিত্যক্ত, পরিবর্তিত, বন্ধ বা
অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের সাথে অফার করা হয়েছিল। নিচে বিবরণ দিন (কারণ, মাস, বছর ও ক�োম্পানীর নাম)
6. 3 বা তার বেশি বছরের কারাদন্ড দ্বারা আপনি কি কখনও দ�োষী সাব্যস্ত হয়েছেন বা ক�োন�ো শাস্তিয�োগ্য অপরাধের জন্য অনুসন্ধানের
অধীনে ছিলেন?
7. যার জীবন বিমা করা হয়েছে/প্রোপ�োসার/নমিনি/পেয়র কি একজন রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি*?

ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স/হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম/সংষ্করণ 2.0/জুলাই 2012

বিভাগ -বি
যার জীবন বিমা করা হয়েছে/ পলিসিধারক (যদি পেয়র রাইডার উপস্থিত থাকেন তাহলে পলিসি হ�োল্ডারের কলমটিরও উত্তর দিতে হবে)-এর চিকিত্সাগত তথ্য
8. পারিবারিক ইতিহাস: 60 বছর বয়সের আগে আপনার পরিবারের ক�োন সদস্যের (পিতামাতা বা ভাইব�োন) কি কখনও র�োগগুলি (ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যানসার, হার্ট অ্যাটাক, বৃক্কের বিকলতা, বহুবিধ স্কেলের�োসিস এবং
বংশগত র�োগ) নির্ণীত হয়েছে? যদি “হ্যাঁ’ বিবরণ দিন।
 হাঁ	

 না
পারিবারিক বিবরণ
পারিবারিক সদস্য

পলিসি ধারক
র�োগ নির্ণয়ের বয়স

বিমাকৃ ত জীবন
অবস্থা

র�োগ নির্ণয়ের বয়স

অবস্থা

9. নিম্নলিখিত ক�োন�ো একটি অবস্থার জন্য আপনার কি কখন�ো ক�োন�ো পরীক্ষা, চিকিত্সা বা র�োগ নির্ণয় হয়েছিল:

পলিসি ধারক
হাঁ

বিমাকৃ ত জীবন
না

হাঁ

না

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

বুকে ব্যথা, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, বিরক্তিভাব, হাইপারটেনশন, বা হার্টে র অন্য অবস্থার জন্য উচ্চ রক্ত চাপ
ডায়াবেটিস
হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষার�োগ, ক্রমাগত কাশি, শ্বাস কষ্ট বা শ্বাসযন্ত্রের অন্য ক�োন�ো সমস্যা।
থাইরয়েডের সমস্যার মত�ো অন্য ক�োন�ো হরম�োনজনিত সমস্যা; অ্যানিমিয়া, লিউক�োমিয়া বা অন্য রক্তের সমস্যা
সির�োসিস, হেপাটাইটিস, জন্ডিস, আলসার, ক�োলাইটিস, গল স্টোন, বদহজমের মত�ো লিভার/গল ব্লাডার/পাকস্থলীর অসুখ
ক্যানসার, টিউমার বা বৃদ্ধি (মারাত্মক বা মৃদ)ু
কিডনী বা মূত্রথলির সমস্যা, পাথর, প্রস্টেটের সমস্যা বা গাইনলজিক্যাল সমস্যা
এপিলেপ্সি, স্নায়ুঘটিত র�োগ, বহুবিধ স্কেলের�োসিস, ট্রেমর, প্যারালাইসিস, হতাশা বা মানসিক সমস্যা।
চ�োখ, কান, নাক, গলা, পিঠের পেশী, সন্ধি, হাড়, ঘাড়ের সমস্যা, বিকৃ তি, অঙ্গ কেটে বাদ দেওয়া, আথ্রাইটিস, গেঁটেবাত।
গত পাঁচ বছরে বা আগামী 30 দিনের মধ্যে আপনাকে কি এক্স-রে/সিটি-স্ক্যান/ এমআরআই/ আল্ট্রাসাউন্ড/ইসিজি/ রক্ত পরীক্ষা বা অন্য ক�োন�ো পরীক্ষা বা
র�োগ নির্ণয়ের পরীক্ষা বা ক�োন�ো ধরনের সার্জারী করান�োর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
এইচআইভি/এইডস বা হেপাটাইটিস বি/সি বা য�ৌন মিলন সংক্রান্ত র�োগের জন্য আপনাকে কি কখন�ো চিকিত্সা করা হয়েছিল/ আপনার কি পজিটিভ হয়েছিলেন।
xi.
xii. উপরে বর্ণিত অবস্থাগুলির বাইরে আপনি কি অন্য ক�োন�ো র�োগে ভু গছেন বা ক�োন�ো অনুসন্ধান/চিকিত্সা মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন?
ু ত্র মহিলা আবেদনকারীর জন্য- আপনি কি গর্ভবতী? যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে কত মাস। __________
xiii. শুধমা
xiv. এই ফর্মের সাথে আপনি ক�োন�ো চিকিত্সাগত নথি সংযুক্ত করছেন?
xv. আপনি কি প্যারাশুটিং/হ্যাঙ্গ গ্লাইডিং/স্কুবা ডাইভিং/মাউন্টেনিয়ারিং/কার রেসিং/ফ্লাইং (যাত্রী ছাড়া)-এর মত�ো ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করছেন বা করার
পরিকল্পনা করছেন? নিচে বিবরণ দিন
xvi. আগামী 12 মাসে চার সপ্তাহের চেয়েও কম ছু টিতে ভ্রমণ ছাড়া অন্যক�োন�ো ভাবে আপনি কি বিদেশে থাকা বা বেরান�োর পরিকল্পনা করছেন? যদি হ্যাঁ হয়, তবে
দেশ, শহর, উদ্দেশ্য, থাকার সময়কাল সহ বিবরণ দিন। নিচে বিবরণ দিন
বিবরণ: ___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
ঘ�োষনা: আমি/আমরা আরও সম্মত হচ্ছি এবং ঘ�োষনা করছি যে বিভাগ ক ও খ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে করা বিবৃতি ও ঘ�োষনাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া পলিসি এবং/বা রাইডার কনট্র ্যাক্টের রিইনস্টেটমেন্টের ভিত্তি হবে যা ইস্যু
বা পুনরারম্ভ করা হবে আমার/আমাদের ও ক�োম্পানীর মধ্যে এবং আমরা সম্পূর,্ণ সত্য ও যথাযথভাবে সকল ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবৃত করেছি, এবং এমন ক�োন�ো তথ্য গ�োপন করিনি যা ঝুঁকি গ্রহণে একটি অবগত সিদ্ধান্ত
নেওয়ার বিষয়ে ক�োম্পানীকে সাহায্য করার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। আমি সম্পূরর্ণ ূপে বুঝি যে আমার পলিসি/রাইডারের ইস্যুয়েন্সের পুনরারম্ভ, পলিসি ধারকের খরচায় যার জীবন বিমা করা হবে তার চিকিত্সাগত পরীক্ষা (যখন
প্রয়�োজন হবে), রিভাইভ্যালার জন্য প্রয�োজ্য চার্জে র আদায়ের উপর নির্ভ রশীল।
নষ্ট হয়ে যাওয়া পলিসি/রাইডারের ইস্যুয়েন্সের পুনরারম্ভ ক�োম্পানী দ্বারা নতু নভাবে ঝুঁকির দায়গ্রহণ এবং রিভাইভ্যাল/ ইস্যুয়েন্সের বিবরণ পলিসিধারকের
কাছে লিখিতভাবে পাঠান�োর সুনিশ্চিকরণের উপর নির্ভ র করে। পলিসিটি রিইন্সস্টেটেড করা হতে পারে বা রাইডারকে রিভাইসড/হ্রাসপ্রাপ্ত কভারেজ ইস্যু করা হতে পারে। যদি ক�োন�ো ইউনিট থাকে তবে তা রিইনস্টেটমেন্টের তারিখ বা
ক্লিয়ারেন্সের তারিখ যেটি পরে হবে সেটিতে বরাদ্দ করা হবে। এই হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মে স্বাক্ষর করার পর এবং ক�োম্পানী দ্বারা পলিসি/রাইডারের ইস্যুয়েন্সের ঝুঁকি ও পুনরারম্ভ গ্রহণ করার আগে এই হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মে বিবৃত করা
তথ্যে ক�োন�ো পরিবর্তন ঘটলে তা লিখিত আকারে ক�োম্পানীকে জানান�োর বিষয়ে আমি/আমরা প্রতিশ্রুত হচ্ছি।
_______________________________
পলিসিধারকের স্বাক্ষর

_______________________________
যার জীবন বিমা করা হয়েছে তার স্বাক্ষর
(নাবালকের ক্ষেত্রে, নাবালকের হয়ে স্বাক্ষর করার জন্য পিতামাতা/আইনি অভিভাবক)

তারিখ: __ __/__ __ / __ __

স্থান: ______________________________________

যদি পলিসিধারক নিরক্ষর হন/বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির ছাপ/ইংরাজি ছাড়া অন্য ভাষা ব�োঝেন: আমি এতদ্বারা ঘ�োষনা করছি যে আমি পলিসিধারক/ যার জীবন বিমা করা হয়েছে তার কাছে এই নিদর্শের বিষয়বস্তু একটি ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি এবং
পলিসিধারক/ যার জীবন বিমা করা হয়েছে তিনি বিষয়বস্তু সম্পূরর্ণ ূপে ব�োঝার পর উপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির ছাপ দিয়েছেন।

ঘ�োষনাকারীর স্বাক্ষর _______________________________________________
ঠিকানা:
তারিখ:
*রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিগণ (পিইপি) হল সেইসব ব্যক্তি যাদের উপর উল্লেখয�োগ্য সর্বসাধারণের কর্তব্যগুলি ন্যস্ত আছে, যেমন প্রধান/কেন্দ্র/রাজ্যের মন্ত্রীগণ, বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদগণ, বরিষ্ঠ সরকারী/বিচারপতি/মিলিটারী অফিসার,
রাজ্যের মালিকানাভু ক্ত কর্পোরেশনের বরিষ্ঠ কার্যনির্বাহী, গুরত্বু পূর্ণ রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা এবং উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের নিকটতম পারিবারিক সদস্য (স্বামী বা স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা, ভাইব�োন, বৈবাহিক সূত্রে কুটু ম্ব)।

ম্যাক্স লাইফ ইনসিওরেন্স/হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম/সংষ্করণ 2.0/জুলাই 2012

