മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക�ോ. ലിമി.

രജി. ഓഫീസ്. മാക്സ് ഹൗസ്, 1 ഡ�ോ. ജ്ഛാ മാർഗ്, ഓഖലാ, ന്യൂഡൽഹി -110 020
ഹെഡ് ഓഫീസ്: 11-12 നില, ഡിഎൽഎഫ് സ്ക്വയർ, ജക്കറൻഡാ മാർഗ്, ഡിഎൽഎഫ് സിറ്റി ഫേസ് 2, 122 022, ഹരിയാന

ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവനാ ഫ�ോം
(ദയവായി വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതുക, തിരുത്തൽ/മേലെ എഴുതൽ എന്നിവ ചെയ്താൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണ ഒപ്പിട്ടിരിക്കണം)
പ�ോളിസി നമ്പർ: ____________________________________________
അപേക്ഷ തരം:
FF

പ�ോളിസിയുടെ പുനസ്ഥാപിക്കൽ

FF

റൈഡർ ചേർക്കൽ; റൈഡറുടെ/മാരുട പേര് ___________; __________

FF

മറ്റുള്ളവർ/നല്ല ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവന

FF

ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ വർദ്ധന; ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ള തുക _______________

(ഉദാ. പുതിയ നമ്പർ കേസ്)
കുറിപ്പ്: പ�ോളിസിയുടെ പുനസ്ഥാപിക്കലിന്: നല്ല ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവന - ഭാഗം ഏ പൂരിപ്പിക്കുക
ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടാകാൻ: റൈഡർ ചേർക്കൽ ഭാഗം ഏ+ബി പൂർത്തിയാക്കുക
പ�ോളിസി ഉടമ
ശീർഷകം

ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്

__ ശ്രീ. __ ശ്രീമതി. __കുമാരി _____ മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക)

__ ശ്രീ. __ ശ്രീമതി. __കുമാരി _____ മറ്റുള്ളവ (വ്യക്തമാക്കുക)

ആദ്യ
പേര്

മധ്യ
അവസാന

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മേൽവിലാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ?
ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി പുതിയ
വിലാസം നൽകുക (സ്വയം
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിലാസം
തെളിവായി)

അതെ

പി

ഇല്ല

അതെ

ൻ ക�ോ ഡ്

പി

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദ
-വിവരങ്ങൾ: ടെലി. നം
മ�ൊബൈൽ

ഇല്ല

ൻ ക�ോ ഡ്

ടെലി. നം
മ�ൊബൈൽ

ഇ-മെയിൽ ഐ.ഡി
പുനസ്ഥാപിക്കലിനായി എന്തെങ്കിലും സമാനമായ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ.
(ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ�ോളിസി നമ്പർ/റുകൾ വ്യക്തമാക്കുക):
_________________; ________________

വീഴ്ചക്ക് കാരണം

നിലവിലുള്ള ത�ൊഴിലിന്റെ
വിവരങ്ങൾ: ദയവായി
കമ്പനിയുടെ പേര്, ത�ൊഴിൽ
പേര്, ചുമതലകളുടെ സ്വഭാവം

ഭാഗം - ഏ
ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ/പ�ോളിസി ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ (പണമടയ്ക്കുന്ന റൈഡർ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ പ�ോളിസി
ഉടമയുടെ കളത്തിലും ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കണം)
1.

പ�ൊക്കവും തൂക്കവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

പ�ോളിസി ഉടമ

ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്

പ�ൊക്കം

തൂക്കം

______അടി ______ഇഞ്ച്

______അടി ______ഇഞ്ച്

അല്ലെങ്കിൽ

അല്ലെങ്കിൽ

______മീറ്റർ ______സെ.മീ.

______മീറ്റർ ______സെ.മീ.

____________കി.ഗ്രാം

____________കി.ഗ്രാം

അതെ

ഇല്ല

അതെ

ഇല്ല

2. പുകയില/നിക്കോട്ടീൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാറുണ്ടോ (കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിൽ
(സ്റ്റിക്കുകൾ/ഗ്രാം)- സിഗരറ്റുകൾ/ബീഡികൾ/സ്വാദ് ചേർത്ത പാൻ മസാല തുടങ്ങിയവ. ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി
ദിവസേനയുള്ള അളവ് വ്യക്തമാക്കുക _________________________________
3. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തിൽ തുടർച്ചയായി 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്ക് കാരണം ജ�ോലി/സ്കൂൾ/
പതിവായ കർമ്മങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് എങ്കിൽ, താഴെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക
4. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ സാധാരണ ജലദ�ോഷം പ�ോലെയുള്ള ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ
മൂലം നിങ്ങൾ ക്ലേശിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥക്ക് ഏതെങ്കിലും വൈദ്യപരിചരണ ഡ�ോക്ടറെ
കാണുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ദയവായി താഴെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
5. ലൈഫ്, ആര�ോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിനുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ/പുസന്ഥാപിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിരസിക്കപ്പെടുകയ�ോ,
ഭേദഗതി വരുത്തുകയ�ോ, മാറ്റിവയ്ക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനി അധികം പ്രീമിയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയ�ോ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? താഴെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക (കാരണം, മാസം, വർഷം, കമ്പനിയുടെ പേര്)
6. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറ്റവാളിയായി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 3 അഥവാ കൂടുതൽ വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ
ലഭിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യത്തിന് അന്വേഷണം നേരിട്ടുണ്ടോ?
7. ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളയാൾ/ പ്രൊപ്പോസർ/ ന�ോമിനി/ പണമടയ്ക്കുന്നയാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന
വ്യക്തിയാണ�ോ*?

മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്/ ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവനാ ഫ�ോം/ പതിപ്പ് 2.0/ജൂലായ് 2012

ഭാഗം - ബി
ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുടെ/ പ�ോളിസി ഉടമയുടെ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ (പണമടയ്ക്കുന്ന റൈഡർ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ പ�ോളിസി ഉടമ കളത്തിലും ഉത്തരം നൽകേണ്ടതാണ്)
8. കുടുംബ ചരിത്രം: നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് (മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹ�ോദരങ്ങൾ) എപ്പോഴെങ്കിലും 60 വയസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രമേഹം, രക്താതിസമ്മർദ്ദം, അർബുദം,
ഹൃദയാഘാതം, വൃക്ക തകരാറ്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലെറ�ോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാരമ്പര്യ ര�ോഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി ര�ോഗനിർണ്ണയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? "ഉണ്ട്" എങ്കിൽ വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുക.
 ഇല്ല

 ഉണ്ട്

കുടുബ സംബന്ധമായ
വിശദവിവരങ്ങൾ
കുടുംബ ചരിത്രം:

പ�ോളിസി ഉടമ
ര�ോഗനിർണ്ണയ
സമയത്തെ വയസ്

ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
അവസ്ഥ

ര�ോഗനിർണ്ണയ സമയത്തെ വയസ്

9. താഴെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ര�ോഗാവസ്ഥകൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ പരിശ�ോധിക്കുകയ�ോ, ചികിത്സിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ ര�ോഗനിർണ്ണയം
നടത്തുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ:

അവസ്ഥ

പ�ോളിസി ഉടമ
ഉണ്ട്

ഇല്ല

ലൈഫ് ഇൻഷുർ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഉണ്ട്

ഇല്ല

i.

നെഞ്ചുവേദന, പക്ഷാഘാതം ഹൃദയാഘാതം, മർമ്മരം, ഹൈപ്പർടെൻഷൻ അഥവാ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ മറ്റേതെങ്കിലും ഹൃദയ
അവസ്ഥ
ii.
പ്രമേഹം
iii.
ആസ്തമ, ശ്വാസനാള ര�ോഗം, ക്ഷയര�ോഗം, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശ്വാസസംബന്ധിയായ അവസ്ഥകൾ
iv.
തൈറ�ോയിഡ് പ�ോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ; വിളർച്ച, ലൂക്കീമിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രക്തസംബന്ധിയായ ക്രമക്കേട്
v.
കരൾവീക്കം, ഹെപ്പാറ്റിറ്റിസ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം, അൾസർ, പിത്താശയത്തിലെ കല്ല്, അജീർണ്ണം എന്നിവ പ�ോലെയുള്ള കരൾ/പിത്താശയ/ഉദര
ര�ോഗങ്ങൾ
vi.
അർബുദം, ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച (ആപൽക്കരം അഥവാ തീവ്രമാല്ലാത്ത)
vii.
വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചി പ്രശ്നങ്ങൾ, കല്ല്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്രമക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ക്രമക്കേട്
viii. ചുഴലി, നാഡീസംബന്ധമായ ക്രമക്കേട്, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലെറ�ോസിസ്, വിറയലുകൾ, പക്ഷാഘാതം, വിഷാദം അഥവാ മാനസിക ക്രമക്കേടുകൾ.
ix.
കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, ത�ൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലെ പേശി, സന്ധികൾ, അസ്ഥി, കഴുത്ത് എന്നിവയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ, വൈകൃതം, അംഗഛേദനം,
ആർത്രൈറ്റിസ്, രക്തവാതം
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്-റേ/സി.ടി സ്കാൻ/ എം.ആർ.ഐ/ അൾട്രാസൗണ്ട്/ ഇ.സി.ജി / രക്ത പരിശ�ോധന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അന്വേഷണപരമ�ോ
x.
ര�ോഗനിർണ്ണയപരമ�ോ ആയ പരിശ�ോനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളില�ോ ഇനിയുള്ള 30
ദിവസങ്ങളില�ോ നടത്താൻ ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
എച്ച്.ഐ.വി/എയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റൈറ്റിസ് ബി/സി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന ര�ോഗം എന്നിവയിൽ
xi.
ഏതിനെങ്കിലും നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടോ/ പരിശ�ോധനയിൽ പ�ോസിറ്റീവ് ആയി കണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടോ?
xii.
മേൽപ്പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖം മൂലം നിങ്ങൾ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിന്/
ചികിത്സക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ടോ?
xiii. സ്ത്രീ അപേക്ഷകയ്ക്ക് മാത്രം - നിങ്ങൾ ഗർഭിണി ആണ�ോ? ഉണ്ട് എങ്കിൽ, എത്ര മാസം. __________
xiv. ഈ ഫ�ോമിന് ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?
xv. പാരാച്ച്യൂട്ടിംഗ്/ ഹാങ് ഗ്ലൈഡിംഗ്/ സ്കൂബാ ഡൈവിംഗ്/ മൗണ്ടനീയറിംഗ്/ കാർ റേസിംഗ്/ ഫ്ലൈയിംഗ് (യാത്രക്കാരനായല്ലാതെ)
എന്നിങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ അഥവാ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ?
താഴെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുക
xvi. അടുത്ത 12 മാസങ്ങളിൽ നാല് മാസങ്ങളിൽ കുറവായ അവധിക്കാല പര്യടനങ്ങളല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാന�ോ വിദേശത്ത് വസിക്കാന�ോ
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ദയവായി രാജ്യങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ, ഉദ്ദേശം കൂടാതെ താമസത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്നിവ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ ദയവായി നൽകുക. താഴെയുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകുക
വിശദവിവരങ്ങൾ: _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
പ്രസ്താവന: ഇവിടെ വിവരണത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നതും ഭാഗം ഏ, ബി എന്നിവയിലുള്ളതുമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമാണ് വീഴ്ച വന്ന പ�ോളിസി പുനസ്ഥാപിക്കലിന് കൂടാതെ/അഥവാ ഞാനും/ഞങ്ങളും
കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതായ റൈഡർ ക�ോൺട്രാക്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനമെന്നും, കൂടാതെ ഞാൻ/ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും, സത്യമായും, കൃത്യമായും എല്ലാ വിവരങ്ങളും പ്രസക്തമായേക്കാവുന്ന
സാഹചര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയതായും, കൂടാതെ അപകടസാധ്യത അംഗീകരിക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ ബ�ോധ്യപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസക്തമായേക്കാവുന്ന
ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ/ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ�ോളിസിയുടെ പുതുക്കൽ/ റൈഡർ ക�ൊടുക്കൽ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതായ
ആൾ പ�ോളിസി ഉടമയുടെ ചെലവിൽ മെഡിക്കൽ പരിശ�ോധനകൾക്ക് (ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം) വിധേയമാകുന്നതിന്റെയും, പുതുക്കലിനായുള്ള ബാധകമായ ചാർജുകൾ വസൂലാക്കിയും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ
പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നു. വീഴ്ചവന്ന ഒരു പ�ോളിസിയുടെ പുതുക്കൽ/റൈഡർ ക�ൊടുക്കൽ എന്നിവ അപകടസാധ്യത പുതുതായി കമ്പനി അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും പ�ോളിസി ഉടമയ�ോട് രേഖാമൂലം
പുതുക്കൽ/ക�ൊടുക്കൽ വിശദവിവരങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വിധേയമായിരിക്കും. പ�ോളിസി പുനസ്ഥാപിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കിൽ റൈഡർ പുതുക്കിയ/കുറവ് വരുത്തിയ കവറേജിൽ നൽകുകയ�ോ
ചെയ്തേക്കാം. പുനസ്ഥാപിക്കൽ തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീയറൻസ് തീയതി ഏതാണ�ോ അവസാനത്തേത് അതിൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുവദിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവനാ ഫ�ോമിൽ ഒപ്പിട്ടതിന്
ശേഷം ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം ഇനി മേലിൽ വരുത്തുന്നത്, കമ്പനി അപകടസാധ്യത അംഗീകരിക്കുകയും പ�ോളിസി പുതുക്കുന്നതിനും/റൈഡർ നൽകുന്നതിനും മുന്പ് കമ്പനിയെ രേഖാമൂലം
അറിയിച്ചും ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ/ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
_______________________________
പ�ോളിസി ഉടമയുടെ ഒപ്പ്

_______________________________
ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളയാളുടെ ഒപ്പ്
(പ്രായപൂർത്തി ആകാത്തയാളുടെ കാര്യത്തിൽ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ/നിയമപരമായ
രക്ഷിതാവ്)

തീയതി: __ __/__ __ / __ __

സ്ഥലം: ______________________________________

പ�ോളിസി ഉടമ നിരക്ഷരനാണെങ്കിൽ/ തള്ളവിരലടയാളം/ ഇംഗ്ലീഷല്ലാത്ത ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നെങ്കിൽ: ഈ ഫ�ോമിലുള്ള ഉള്ളടക്കം പ�ോളിസി ഉടമയ്ക്ക് /ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ളയാൾക്ക് ഈ ഭാഷയിൽ ഞാൻ
വിശദീകരിച്ചു ക�ൊടുക്കുകയും പ�ോളിസി ഉടമ/ലൈഫ് ഇൻഷിർ ചെയ്തിട്ടുള്ളയാൾ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം തള്ളവിരലടയാളം(ങ്ങൾ) പതിച്ചതായും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിച്ചുക�ൊള്ളുന്നു.
പ്രസ്താവന നടത്തുന്നയാളുടെ ഒപ്പ്_______________________________________________
വിലാസം:
തീയതി:
* രാഷ്ട്രീയമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ (പി.ഇ.പി) എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമുഖമായ പ�ൊതു ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന് കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിലെ തലപ്പത്തുള്ളവർ/മന്ത്രിമാർ, തലമുതിർന്ന
രാഷ്ട്രീയപ്രമുഖർ, തലമുതിർന്ന കേന്ദ്ര/ജുഡീഷ്യൽ/മിലിട്ടറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗവണ്മെന്റ് ഉടമയിലുള്ള ക�ോർപ്പറേഷനുകളുടെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളവർ കൂടാതെ
മേൽപ്പറയുന്നവരുടെ അടു്തത കുടുംബാംഗങ്ങൾ (ജീവിതപങ്കാളി, കുട്ടികകൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഹ�ോദരങ്ങൾ, വിവാഹബന്ധത്തിലുള്ളവർ) എന്നിവരെയാണ്.
മാക്സ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്/ ആര�ോഗ്യ പ്രസ്താവനാ ഫ�ോം/ പതിപ്പ് 2.0/ജൂലായ് 2012

