ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਓਰੈਂਸ ਕੰ. ਲਿਮਟਡ

ਦਫ਼ਤਰ. ਮੈਕਸ ਹਾਉਸ, 1 ਡਾ ਝਾ ਮਾਰਗ, ਓਖਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -110 020
ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ: 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਡੀਐਲਐਫ ਸਕ੍ ਵੇਅਰ, ਜਕਾਰਾਂਡਾ, ਡੀਐਲਐਫ ਸਿਟੀ ਫੇਸ II, 122 002, ਹਰਿਆਣਾ

ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਫਾਰਮ
(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਸੁਧਾਰ/ਲੇ ਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ)
ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ: ____________________________________________
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਿਸਮ:
FF ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

FF ਰਾਈਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ; ਰਾਈਡਰ/ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ___________; __________

FF ਹੋਰ/ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ

FF ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਰਕਮ__________

(ਜਿਵੇਂ: ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੇਸ)
ਨੋ ਟ: ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ: ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਓਰਾ - ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਭਰੋ
ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ: ਰਾਈਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ - ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ+ਬੀ ਭਰੋ
ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ
ਸਿਰਲੇ ਖ

ਬਾਮੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ

__ ਮਿ. __ਮਿਸਿਜ਼ __ਮਿਸ ______ਹੋਰ (ਦੱਸੋ)

__ ਮਿ. __ਮਿਸਿਜ਼ __ਮਿਸ ______ਹੋਰ (ਦੱਸੋ)

ਪਹਿਲਾ
ਨਾਂ

ਵਿਚਕਾਰਲਾ
ਆਖਿਰਲਾ

ਕੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖੋ (ਸਵੈਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ)

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਪਿ

ਨ

ਕੋ

ਹਾਂ

ਡ

ਪਿ

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: ਟੈਲੀ ਨੰ

ਨਹੀਂ

ਨ

ਕੋ

ਡ

ਟੈਲੀ ਨੰ
ਮੋਬਾਈਲ

ਮੋਬਾਈਲ
ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ।(ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ):
_________________; ________________

ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ, ਔਹਦੇ, ਕੰਮ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਦੱਸੋ

ਸੈਕਸ਼ਨ -ਏ
ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ

ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਕੋਲਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ
ਰਾਈਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ)
1.

ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੱਦ

ਬਾਮੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ

______ਫੁ ੱਟ ______ਇੰਚ

______ਫੁ ੱਟ ______ਇੰਚ

ਜਾਂ
ਭਾਰ

ਜਾਂਂ

______ਮੀਟਰ ______ਸੈਮੀ

______ਮੀਟਰ ______ਸੈਮੀ

____________ਕਿਗ੍ਰਾ

____________ਕਿਗ੍ਰਾ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

2. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ /ਨਿਕੋਟਿਨ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਟਿੱਕਸ/ਗ੍ਰਾਮ)- ਸਿਗਰੇਟ/ਬੀੜੀ/ਸਿਗਾਰ/ਮਸਾਲੇ ਦਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ
ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ/ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੋ ________________________________
_____________________________________________
3. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ/ਸਕੂ ਲ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁ ੱਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ
4. ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਮਮੂਲੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ।
5. ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂ ੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ (ਕਾਰਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ)
6. ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ 3 ਜਾਂ ਵਧ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਂਚਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
7. ਕੀ ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ/ਭੁ ਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ*?

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਓਰੈਂਸ/ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਫਾਰਮ/ਸੰਸਕਰਣ 2.0/ਜੁਲਾਈ 2012

ਸੈਕਸ਼ਨ -ਬੀ
ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਕੋਲਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਕਰਤਾ ਰਾਈਡਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ)
8. ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ: ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ (ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ (ਸ਼ੁਗਰ, ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੇਲ
ਹੋਣ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇ ਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ “ਹਾਂ’ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ।
 ਹਾਂ

 ਨੰ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ
ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ

ਬਾਮੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ
ਸਥਿਤੀ

ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ

9. ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਜਾਂਚ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਗ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਥਿਤੀ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਬਾਮੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

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

ਛਾਤੀ ਦਰਦ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ੁਗਰ
ਦਮਾ, ਬ੍ਰੋਕਾਇਟਿਸ, ਟਿਊਬਰਕੂ ਲੋਸਿਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹ-ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਹਾਰਮੋਨ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ; ਅਨੀਮਿਆ, ਲਿਊਕਿਮਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਹੂ ਵਿਕਾਰ
ਲਿਵਰ/ਗਾਲ ਬਲੈ ਡਰ/ਪੇਟ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ੍ਹੋਸਿਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਪੀਲੀਆ, ਅਲਸਰ, ਕੋਲਾਇਟਿਸ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਅਪਾਚਨ
ਕੈਂਸਰ, ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਵਾਧਾ (ਮੈਲਿਗਨੈਂ ਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਈਨ)
ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਰ, ਪੱਥਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਰੀ-ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ
ਮਿਰਗੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਕਲ ਵਿਕਾਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇ ਰੋਸਿਸ, ਕੰਪਨ, ਲਕਵਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ ਮਨੋ ਰੋਗ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ।
ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰ, ਬੱਜ, ਅੰਗ-ਛੇਦਨ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਗਠੀਆ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਐਕਸ-ਰੇ/ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ /ਐਮਆਰਆਈ/ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ /ਈਸੀਜੀ / ਖੀਨ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ-ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ
ਜਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁ ਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
xi. ਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਸ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ/ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ / ਜਾਂ ਇਨ੍ ਹਾਂ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।
xii. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ/ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ?
xiii. ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈ ਕਾਰ ਲਈ- ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। __________
xiv. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
xv. ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿੰਗ/ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਡਿੰਗ/ਸਕੂ ਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ/
ਪਰਵਤਾਰੋਹਨ/ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ/ਫਲਾਇੰਗ (ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ
xvi. ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੁ ੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਠਹਿਰਣ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦਿਓ
ਵੇਰਵੇ: __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ਘੋਸ਼ਨਾ: ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਓਰੇ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ
ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਤਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਸੂਚਿਤ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ/ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ,
ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ (ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕ
ੱ ੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ/
ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਜੋਖਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਨੂ ੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਣ/ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ-ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ/ਘੱਟਾਈ ਗਈ ਕਵਰੇਜ
ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂ ੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੁਨਿਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ/
ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਲੈਂ ਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂ ੰ ਇਸ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਦੁ ਆਰਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁ ਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
_______________________________
ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

_______________________________
ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
(ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ/ਕਨੂ ੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

ਤਾਰੀਖ:__ __/__ __ / __ __

ਸਥਾਨ: ______________________________________

ਜੇਕਰ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ/ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ/ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ: ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ/ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਖਾਣ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਲਸੀਧਾਰਕ/ਬੀਮਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ(ਦੇ) ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਪਤਾ:
ਤਾਰੀਖ:
* ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ/ਮੰਤਰੀ, ਵਧੀਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਵਧੀਕ
ਸਰਕਾਰੀ/ ਨਿਆਇਕ / ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ, ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਤਨੀਤਕ ਦਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਰਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ,
ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)।
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