ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କ�ୋ ଲିମିଟେଡ୍

ପଞ୍ଜୀକୃ ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମ୍ୟାକ୍ସ ହାଉସ୍, ୧ ଡକ୍ଟର ଝା ମାର୍ଗ, ଓଖଲା, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ -110 020
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: 11 ଏବଂ 12 ମହଲା, ଡିଏଲଏଫ ସ୍କୋୟାର, ଜାକାରଣ୍ଡା, ମାର୍ଗ, ଡିଏଲଏଫ ସିଟ,ି ଫେଜ୍ II, 122 002, ହରିଆନା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘ�ୋଷଣାନାମା ଫର୍ମ
(ଦୟାକରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖନ୍ତୁ , ସଂଶ�ୋଧନ/ ଲେଖା ଉପରେ ଲେଖିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ)
ପଲିସି ନମ୍ବର: ____________________________________________
ଅନୁ ର�ୋଧ ପ୍ରକାର:
FF ପଲିସି ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବା

FF ଅତିରକ୍ତ
ି ରାଇଡର: ରାଇଡର/ ଗୁଡକ
ି ର ନାମ

FF ଅନ୍ୟାନ୍ୟ/ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ

FF ବୀମା ରାଶିରେ ବୃ ଦ୍;ଧି ବୀମା ରାଶି _______________

(ଯେପରିକ:ି ନୂ ଆ ସଂଖ୍ୟା ଘଟଣା)
ସୂଚନା: ପଲିସି ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ: ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିବରଣୀ- ବିଭାଗ A ପୂରଣ କରନ୍ତୁ
ବୀମା ରାଶି ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ: ରାଇଡରର ସଂଯ�ୋଗ- ବିଭାଗ A+B ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ
ପଲିସଧ
ି ାରୀ
ସଂଜ୍ଞା

ବୀମାଭୁକ୍ତ

___ ଶ୍ରୀ. ___ ଶ୍ରୀମତୀ ___ କୁ ମାରୀ ______ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଦି କରନ୍ତୁ )

___ ଶ୍ରୀ. ___ ଶ୍ରୀମତୀ ___ କୁ ମାରୀ ______ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ (ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଦି କରନ୍ତୁ )

ପ୍ରଥମ
ନାମ

ମଧ୍ୟ
ଶେଷ

ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ଠିକଣାରେ
କ�ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛ ି କି?
ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ନୂ ଆ ଠିକଣା
(ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱୟଂସତ୍ୟାର୍ପିତ
ହ�ୋଇଥିବା ସହିତ) ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ

ହଁ

ପି

ନା

ହଁ

ପି

ନ୍ କ�ୋ ଡ୍

ନମ୍ବର

ନ୍ କ�ୋ ଡ୍

ଟେଲିଫ�ୋନ
ନମ୍ବର

ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗ ବିବରଣୀ: ଟେଲିଫ�ୋନ
ନମ୍ବର

ମ�ୋବାଇଲ

ମ�ୋବାଇଲ

ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି

ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କ�ୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁ ର�ୋଧ (ଯଦି ହଁ, ପଲିସି
ନମ୍ବର/ଗୁଡ଼କ
ି ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଦି କରନ୍ତୁ ):
_________________; ________________

ଖାରଜ ହ�ୋଇଯିବାର କାରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନର ବୃ ତ୍ତି ବିବରଣୀ:
ଦୟାକରି କମ୍ପାନୀର ନାମ, ପଦର
ଶୀର୍ଷକ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରକୃ ତ ି ନିର୍ଦଷ୍ଟ
୍ଦି
କରନ୍ତୁ

ବିଭାଗ -ଏ
ବୀମାଭୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା/ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ସୂଚନା (ଯଦି ପେୟର ରାଇଡର ରହିଥାଏ ପଲିସଧ
ି ାରୀ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର
ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍)
1.

ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ସୂଚନା

ପଲିସଧ
ି ାରୀ

ଉଚ୍ଚତା

ଓଜନ

ବୀମାଭୁକ୍ତ

______ଫୁ ଟ୍ ______ଇଞ୍ଚ

______ଫୁ ଟ୍ ______ଇଞ୍ଚ

କିମ୍ବା

କିମ୍ବା

______ମିଟର______ସେଣ୍ଟିମିଟର

_____ମିଟର_____ସେଣ୍ଟିମଟ
ି ର

____________କିଗ୍ରା

____________କିଗ୍ରା

ହଁ

ନମ୍ବର

ହଁ

ନମ୍ବର

2. ଆପଣ ତମାଖୁ/ ନିକ�ୋଟିନ୍ ଉତ୍ପାଦ ସେବନ କରନ୍ତି କି (ଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ(ଷ୍ଟିକ୍/ ଜିଏମଏସ)- ସିଗାରେଟ୍/ ବିଡ଼/ି ସିଗାର/
ସୁବାସିତ ପାନମସଲା ଇତ୍ୟାଦି । ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ଦ�ୈନକ
ି ପରିମାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ _______________________
3. ଆପଣ ଗତ ୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଆଘାତ ଯ�ୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ/ ସ୍କୁଲ୍/
ଦ�ୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ନିମ୍ନରେ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ
4. ଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ�ୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି କି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦି ପରି ସାଧାରଣ ର�ୋଗ ବ୍ୟତୀତ
ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
5. ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ/ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ମନା କରାଯାଇଛି, ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଛି,
ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅତିରକ୍ତ
ି ପ୍ରିମିଅମ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କି। ନିମ୍ନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ (କାରଣ, ମାସ,
ବର୍ଷ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ନାମ)
6. ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ�ୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ୩ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହେବା ପରି ଦ�ୋଷାର�ୋପ କରାଯାଇଛି
ବା ବିଚାର ଚାଲିଛ ି କି?
7. ଜୀବନ ବୀମାଭୁକ୍ତ/ ପ୍ରସ୍ତାବକାରୀ/ ନ�ୋମିନ/ି ପ�ୈଠକାରୀ ଜଣେ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍କ୍ତ
ମୁ ବ୍ୟକ୍ତି* କି?
ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୟୁ୍ ରାନ୍ସ/ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଘ�ୋଷଣାନାମା ଫର୍ମ/ ସଂସ୍କରଣ 2.0/ଜୁ ଲାଇ 2012

ବିଭାଗ -ବି
ଜୀବନ ବୀମାଭୁକ୍ତ/ ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନା (ପଲିସଧ
ି ାରୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଯଦି ପେଅର୍ ରାଇଡର ରହିଥାଏ)
8. ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କ�ୌଣସି ସଦସ୍ୟ (ପିତାମାତ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀ)ଙ୍କ ଠାରେ କେବେବି 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଛି କି (ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କର୍କଟ, ହୃ ଦ୍ଘାତ ଏବଂ ବୃ କକ୍
ହାନୀ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେର�ୋସିସ୍ କିମ୍ବା ଆନୁ ବଂଶିକ ବିକୃତ?
ି ଯଦି "ହଁ" ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
 ହଁ

 ନମ୍ବର
ପରିବାର ବିବରଣୀ
ପରିବାର ସଦସ୍ୟ

ପଲିସଧ
ି ାରୀ
ଚିହ୍ନଟ ସମୟରେ ବୟସ

ବୀମାଭୁକ୍ତ
ଅବସ୍ଥା

ଚିହ୍ନଟ ସମୟରେ ବୟସ

ଅବସ୍ଥା

9. ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କ�ୌଣସି ର�ୋଗର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ, ଚିକତ୍
ି ସା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇଛି କି:

ପଲିସଧ
ି ାରୀ
ହଁ

ନମ୍ବର

ବୀମାଭୁକ୍ତ
ହଁ

ନମ୍ବର

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

ଛାତି ବ୍ୟଥା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହୃ ଦ୍ଘାତ, ମର୍ମର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନ୍ସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ହୃ ଦ୍ର�ୋଗ
ଡାଇବେଟିସ୍
ଶ୍ୱାସ ର�ୋଗ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଶ ହେବା, ଘନ ଘନ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା
ହର୍ମୋନ୍ ସଂପର୍କିତ ବିକୃତ ି ଯେପରିକି ଥାଇରଏଡ୍ ବିକୃତ:ି ରକ୍ତ ହୀନତା, ଲ୍ୟୁକେମିଆଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରକ୍ତ ବିକୃତ ି
ଯକୃ ତ/ ପିତକ�ୋଷ/ ପାକସ୍ଥଳୀ ବିକୃତ ି ଯେପରିକି ସିର�ୋସିସ୍, ହେପାଟାଇଟିସ, ଜଣ୍ଡିସ, ଅଲସର, କ�ୋଲାଇଟିସ୍, ପିତକ�ୋଷରେ ପଥର, ବଦ ହଜମି,
କର୍କଟ, ଟ୍ୟୁମର କିମ୍ବା ଗ୍ରୋଥ୍ (ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ବେନାଇନ୍)
ବୃ କକ୍ କିମ୍ବା ମୁତ୍ରାଶୟରେ ବିକୃତ,ି ପଥର, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବିକୃତ ି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ର�ୋଗ ସମସ୍ୟା
ଅପସ୍ମାର, ସ୍ନାୟୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତ,ି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେର�ୋସିସ୍, ଟ୍ରେମର, ପକ୍ଷାଘାତ, ବିଷାଦ କିମ୍ବା ମାନସିକ ବିକୃତ ି
ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାଶା, ଗଳା ଏବଂ କାନ୍ଧ ମାଂସପେଶୀ ବିକୃତ,ି ଗଣ୍ଠି, ହାଡ଼, ବେକ, ବିକୃତ,ି ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଗାଉଟ୍ ।
ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକ୍ସରେ/ ସିଟ ି ସ୍କାନ୍/ ଏମଆରଆଇ/ ଅଲଟ୍ରା ସାଉଣ୍ଡ/ ଇସିଜ/ି ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି
ଅନୁ ସନ୍ଧାନମୂଳକ କିମ୍ବା ର�ୋଗ ଚିହ୍ନଟମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା କ�ୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ୩୦ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କରାଇବେ କି
xi. ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚଆଇଭି/ ଏଡ୍ସ କିମ୍ବା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି/ ସି କିମ୍ବା ଯ�ୌନ ସଂକ୍ରମିତ ର�ୋଗ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଜିଟଭ୍
ି ଫଳାଫଳ ଆସିଛ/ି ଚିକତ୍
ି ସା
କରାଯାଇଛି କି।
xii. ଆପଣ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ�ୌଣସି ର�ୋଗ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ/ ଚିକତ୍
ି ସା ଚାଲିଛ ି
କି?
xiii. କେବଳ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ- ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ କି? ଯଦି ହଁ, କେତେ ମାସ ହେଲାଣି। __________
xiv. ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମ ସହିତ କ�ୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ରିପ�ୋର୍ଟ ସଂଲଗ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି?
xv. ଆପଣ କ�ୌଣସି ବିପଦଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ପାରାଚୁଟିଂ/ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଗ୍ଲାଇଡିଂ/ କୁ ବାଡାଇଭିଂ/ ପର୍ବତାର�ୋହଣ/ କାର୍ ରେସିଂ/ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ (ଯାତ୍ରୀ
ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ)ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନିମ୍ନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
xvi. ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାରି ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁ ଟ ି କଟାଇବା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହିବାକୁ
ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ ଦୟାକରି ଦେଶ, ସହର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ରହିବାର ଅବଧି ସହିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । ନିମ୍ନରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
ବିବରଣୀ: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ଘ�ୋଷଣାନାମା: ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ ଏହା ସହିତ ଏକମତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଘ�ୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ବିଭାଗ ଏ ଏବଂ B ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘ�ୋଷଣାନାମା ଆଧାରରେ ଖାରଜ ହ�ୋଇଥିବା ପଲିସର
ି ପୁନଃସ୍ଥାପନା ଏବଂ/କିମ୍ବା ରାଇଡର
ଚୁକ୍ତିନାମା ଜାରି କରାଯିବା କିମ୍ବା ମ�ୋ/ ଆମ୍ଭ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହ�ୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହିକଯି େ ମୁଁ/ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁ ଯାୟୀ ପରିସ୍ତ
ଥି ି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ତଥ୍ୟ
ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଏବଂ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଗ୍ରହଣୀୟତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସମ୍ବଳତ
ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ କ�ୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ଲୁ କ୍କାୟିତ ରଖିନାହୁ ଁ। ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁ ଝଛ
ି ି ଯେ ମ�ୋ
ପଲିସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର/ ରାଇଡର ଜାରି, ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଅନୁ ଯାୟୀ ହେବ (ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ), ଏହା ପଲିସଧ
ି ାରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦେୟ ଆଦାୟ
କରାଯିବ। ଖାରଜ ହ�ୋଇଯାଇଥିବା ପଲିସର
ି ପୁନରୁଦ୍ଧାର/ ରାଇଡର ଜାରି ବିପଦର ଆଶଙ୍କାର ପୁନଃଦାୟ ଗ୍ରହଣ ଅନୁ ଯାୟୀ ଓ ପଲିସଧ
ି ାରୀ ଲିଖିତ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର/ ଜାରି ବିବରଣୀ ସୁନଶ୍
ି ଚି ତ କରିବା ପରେ ହେବ। ଏହି
ପଲିସି ସଂଶ�ୋଧିତ/ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା କଭରେଜ୍ ସହିତ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ରାଇଡର ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି କ�ୌଣସି ୟୁ ନଟ୍
ି ରହିଥାଏ ତେବେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ତାରିଖରେ କିମ୍ବା କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ତାରିଖରେ
ଯାହାକି ପରେ ହେବ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବ। ମୁଁ/ଆମ୍ଭେ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘ�ୋଷଣାନାମା ଫର୍ମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା
କ�ୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ରାଇଡର ଜାରି/ ପଲିସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବୁ ।
_______________________________
ବୀମାଭୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର

_______________________________
ବୀମାଭୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର
(ନାବାଳକ, ଅଭିଭାବକ/ ଆଇନତଃ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନାବାଳକଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ)

ତାରିଖ: __ __/__ __ / __ __

ସ୍ଥାନ: ______________________________________

ପଲିସଧ
ି ାରୀ ନିରକ୍ଷର ହ�ୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ/ ଟିପଚିହ୍ନ/ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବୁ ଝବ
ି ା ଘଟଣାରେ: ମୁଁ ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଘ�ୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଫର୍ମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଲିସଧ
ି ାରୀ/ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବୁ ଝପ
ି ାରୁଥିବା
ଭାଷାରେ ବୁ ଝାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ପଲିସଧ
ି ାରୀ/ ବୀମାଭୁକ୍ତ ଉପର�ୋକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁ ଝବ
ି ା ପରେ ଟିପଚିହ୍ନ (ଗୁଡକ
ି ) ଦେଇଛନ୍ତି
ଘ�ୋଷଣାକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର _______________________________________________
ଠିକଣା:
ତାରିଖ:
*ରାଜନ�ୈତକ
ି ଭାବରେ ଉନ୍କ୍ତ
୍ଦି ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟ�ୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର/ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ/ ମନ୍ତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନ�ୈତକ
ି ନେତା,
ମୁ ବ୍ୟକ୍ତି (ପିଇପି) ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ନିର୍ଦଷ୍ଟ
ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ, ନ୍ୟାୟିକ/ ସାମରିକ ଅଧକିାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ତ୍ ୱାଧିକାରଭୁକ୍ତ ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନ�ୈତକ
ି ଦଳର ଅଧିକାରୀବୃ ନ୍ଦ ଏବଂ ଉପର�ୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ (ସହଧର୍ମୀ,
ସନ୍ତାନସନ୍ତତି, ପିତାମାତା, ଭାଇଭଉଣୀ, ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁର) ।
ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୟୁ୍ ରାନ୍ସ/ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଘ�ୋଷଣାନାମା ଫର୍ମ/ ସଂସ୍କରଣ 2.0/ଜୁ ଲାଇ 2012

