మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్

రిజిస్ట ర్డ్ ఆఫీస్: మాక్స్ హౌస్, 1 డాక్టర్ ఝా మార్గ్ , ఓఖ్లా , న్యూ ఢిల్లీ-110 020
హెడ్ ఆఫీస్: 11 &12వ అంతస్తు , డిఎల్ఎఫ్ స్క్వేర్, జకరండా మార్గ్ , డిఎల్ఎఫ్ సిటీ ఫేజ్ II, 122 022, హర్యానా

ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రం
(దయచేసి పెద్ద అక్షరాలలో రాయండి, దిదదు ్బాట్
లు / కొట్టివేతలు ఉన్నచోట తప్పనిసరిగా పూర్తి సంతకం ఉండాలి)
పాలసీ సంఖ్య: ____________________________________________
అభ్యర్ధ న రకం:
FF పాలసీ యొక్క పునఃస్థాపన

FF ర�ైడర్ యొక్క చేర్పు; ర�ైడర్/ర్ల పేరు___________ ;___________

FF ఇతరములు/మంచి ఆరోగ్యస్థి తి ప్రకటన

FF హామీ సొమ్ములో పెంపు; హామీ సొమ్ము _______________

(ఉదా: కొత్త సభ్యుని విషయం)

గమనిక: పాలసీ యొక్క పునఃస్థాపన కొరకు: మంచి ఆరోగ్య స్థి తి ప్రకటన-సెక్షన్ ఎ పూర్తి చేయండి
హామీ సొమ్ములో పెంపు : ర�ైడర్ యొక్క చేర్పు కొరకు-సెక్షన్ ఎ మరియు బి పూర్తి చేయండి
పాలసీ హోల్డ ర్
పేరు

బీమా చేయబడిన వ్యక్తి

___ శ్రీ. ___శ్రీమతి ___ కుమారి _____ ఇతరులు(వివరించండి)

___ శ్రీ. ___శ్రీమతి ___ కుమారి _____ ఇతరులు(వివరించండి)

మొదటి
పేరు

మధ్య
చివరి

ఉత్త ర ప్రత్యుత్త రాలు జరిపే
చిరునామాలో ఏద�ైనా మార్పు
ఉందా? ఉంటే, దయచేసి
కొత్త చిరునామాను ఇవ్వండి
(స్వయంగా సంతకం చేసిన
చిరునామా ధృవీకరణతో)

సంప్రదించు వివరాలు:టెలిఫోన్
నెంబరు
మొబ�ైల్

పి

న్

అవును

కాదు

అవును

కో

పి

డ్

టెలిఫోన్
నెంబరు
మొబ�ైల్

ఈ-మెయిల్ ఐడి

న్

కాదు

కో

డ్

పునఃస్థాపన కొరకు ఏద�ైనా సమకాలిక అభ్యర్ధ న ఇవ్వబడిందా.
(ఇచ్చినట్ల యితే, పాలసీ సంఖ్య/ లు తెలియచేయండి:
_________________; ________________

రద్దుకు కారణం
ప్రస్తు త వృత్తి వివరాలు:
దయచేసి కంపెనీ యొక్క
పేరు, ఉద్యోగ శీర్షిక, విధుల
స్వభావాన్ని వివరించండి

సెక్షన్-ఎ
బీమా చేయబడిన వ్యక్తి /పాలసీ హోల్డ ర్ (పేయర్ ర�ైడర్ ఉన్నట్ల యితే పాలసీ హోల్డ ర్ కాలమ్కు కూడా
సమాధానం ఇవ్వాలి)
1.
ఎత్
తు మరియు బరువుకి సంబంధించిన
సమాచారం

ఎత్
తు

పాలసీ హోల్డ ర్

బీమా చేయబడిన వ్యక్తి

__________అడుగులు______ అంగుళాలు

___అడుగులు___ అంగుళాలు

లేదా
బరువు

లేదా

_________మీటర్లు ________సెంటీమీటర్లు

____మీటర్లు ____సెంటీమీటర్లు

_______________కిగ్రా

_______________కిగ్రా

అవును

కాదు

అవును

కాదు

2. మీరు పొగాకు /నికోటిన్ ఉత్పత్
తు లు గతంలో వినియోగించారా లేదా వినియోగిస్తు న్నారా(గత 3
సంవత్సరాలలో(స్టిక్స్/ జిఎమ్ఎస్)- సిగరెటలు ్/ బీడీలు/ సిగార్లు/ సువాసన గల పాన్ మసాలా మొదల�ైనవి.
అవును అయితే, దయచేసి రోజులో వినియోగించే మొత్తాన్ని తెలియచేయండి___________________
3. మీరు గత 1 సంవత్సరంలో జబ్బు లేదా గాయం కారణంగా ఒకేసారి 10 రోజుల కంటే ఎక్కువ పని /స్కూల్/
రోజువారీ కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉన్నారా? అవును అయితే, క్రింద వివరాలు ఇవ్వండి
4. గత 5 సంవత్సరాలలో మీరు ఏద�ైనా జబ్బుతో బాధ పడ్డా రా లేదా సాధారణ జలుబు వంటి స్వల్ప రుగ్మతలు
కాక ఏద�ైనా ఇతర ఇబ్బందితో ఎవర�ైనా వ�ైద్యుని సంప్రదించారా? అవును అయితే, క్రింద వివరాలు ఇవ్వండి
5. ఏద�ైనా ఇతర కంపెనీచే ఎప్పుడ�ైనా జీవిత &ఆరోగ్య బీమా కొరకు ఏద�ైనా ప్రతిపాదన/ పునఃస్థాపన తిరస్కరణ,
సవరణ, వాయిదాకు గురయిందా లేదా అదనపు ప్రీమియంచే సమర్పించబడిందా. క్రింద వివరాలు
ఇవ్వండి(కారణం, నెల, సంవత్సరం మరియు కంపెనీ పేరు)
6. 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఖ�ైదు విధించగల ఏద�ైనా నేరంచే మీరు శిక్షింపబడ్డా రా లేదా పరిశోధన
చేయబడిందా?
7. బీమా చేయబడిన వ్యక్తి ప్రతిపాదింపబడిన వారు నామినీ చెల్ల ింపుదారు రాజకీయంగా ఖ్యాతిపొందిన వ్యక్తిగా
ఉన్నారా
మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ /ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రం/ వెర్షన్ 2.0/ జుల�ై/2012

సెక్షన్-బి
బీమా చేయబడిన వ్యక్తి /పాలసీ యొక్క వ�ైద్య సమాచారం (పేయర్ ర�ైడర్ ఉన్నట్ల యితే పాలసీ హోల్డ ర్ కాలమ్కి కూడా సమాధానం ఇవ్వాలి)
8. కుటుంబ చరిత:్ర మీ కుటుంబం సభ్యులలో(తల్లిదండ్రు లు లేదా తోబుట్టువులు) ఎవర�ైనా 60 సంవత్సరాలలోపు మధుమేహం, రక్త పోటు, కాన్సర్, గుండెపోటు, మూత్రపిండాల వ�ైఫల్యం,
మల్టిపుల్ స్క్ల్లెరోసిస్ లేదా ఏద�ైనా ఇతర వ�ైకల్యంతో రోగనిర్ధా రణ చేయబడ్డా రా "అవును" అయితే వివరాలు ఇవ్వండి
 అవును

 నెంబరు

కుటుంబ వివరాలు
కుటుంబ సభ్యుడు

పాలసీ హోల్డ ర్
రోగనిర్ధా రణ
సమయంలో వయస్సు

బీమా చేయబడిన వ్యక్తి
పరిసథి ్తి

రోగనిర్ధా రణ సమయంలో వయస్సు

9. క్రింది పరిసథి ్తులలో దేనికొరక�ైనా మీకు ఎప్పుడ�ైనా పరీక్ష, చికిత్స లేదా రోగనిర్ధా రణ చేయబడ్డా యా:

పరిసథి ్తి

పాలసీ హోల్డ ర్
అవును

నెంబరు

బీమా చేయబడిన వ్యక్తి
అవును

నెంబరు

ii.
iiii
iiiii
iviv
vv.
vivi
viivi
viiivi
ixix

ఛాతీనొపపి్ , పక్షవాతం, గుండెపోటు, మూలుగు, అధిక ఒత్తి డి లేదా అధిక రక్త పోటు లేదా ఏద�ైనా ఇతర గుండె సంబంధిత సమస్య
మధుమేహం
ఉబ్బసం, బ్రాంక�ైటిస్, వదలని దగ్గు , ఊపిరి అందకపోవడం లేదా ఏవ�ైనా ఇతర శ్వాస సమస్యలు
థ�ైరాయిడ్ అపసవ్యతల వంటి ఏవ�ైనా హార్మోన్ అపసవ్యతలు రక్త హీనత, లుకేమియా లేదా ఇతర రక్త అపసవ్యతలు
సిరోసిస్, హెపట�ైటిస్. కామెరలు ్, అల్సర్, కోల�ైటిస్, పిత్తా శయంలో రాళ్ళు, అజీర్ ణం వంటి కాలేయ/ పిత్తా శయ/ ఉదర అపసవ్యతలు
కాన్సర్, కణితి లేదా పెరుగుదల(ప్రా ణాంతకం లేదా నిరపాయకరం)
మూత్రపిండ లేదా మూత్రా శయ అపసవ్యత, రాళ్ళు, ప్రొ స్టేట్ అపసవ్యత లేదా గ�ైనకాలజికల్(స్త్రీ రోగ సంబంధ) అపసవ్యత
మూర్ఛ, నరాల అపసవ్యత, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్, వణుకులు, పక్షవాతం, కుంగుబాటు లేదా మానసిక అపసవ్యతలు.
కన్ను, చెవి, ముక్కు, గొంతు లేదా వెన్ను కండరం, కీళ్ళు, ఎముక, మెడ అపసవ్యతలు, అంగవ�ైకల్యం, అంగవిచ్ఛేదనము,
కీళ్ళవాతం, గౌట్(వాతరోగం)
xx. గత 5 సంవత్సరాలలో,X- రే/ సిటి స్కాన్/ ఎమ్ఆర్ఐ/ అల్ట్ రా సౌండ్/ ఇసిజి/ రక్త పరీక్ష లేదా ఏద�ైనా ఇతర పరిశోధక లేదా రోగనిర్ధ రణ
పరీక్షలు లేదా ఏరకమ�ైన శస్త ్రచికిత్స అయినా చేయించుకోమని మీకు సలహా ఇవ్వబడిందా లేదా రాబోయే 30 రోజులలో
చేయించుకుంటారా
xixi మీకు ఎప్పుడ�ైనా హెచ్ఐవి /ఎయిడ్స్ లేదా హెపట�ైటిస్ బి/ సి లేదా ల�ైంగిక వ్యాధుల కొరకు చికిత్స చేయబడిందా పరీక్షలు
అనుకూలంగా వచ్చాయా.
xiixi ప�ైన చెప్పబడిన పరిసథి ్తులు కాక ఏవ�ైనా ఇతర జబ్బుతో మీరు బాధపడుతున్నారా లేదా పరిశోధన/ చికిత్సలను పొందుతున్నారా?
xiiixi స్త్రీ దరఖాస్తు దారుల కొరకు మాత్రమే-మీరు గర్భం ధరించి ఉన్నారా? అవును అయితే, ఎన్ని నెలలు. __________
xivxi ఈ పత్రంతో మీరు వ�ైద్య నివేదికలను జతపరుస్తు న్నారా?
xvxv పారాచూటింగ్ /హాంగ్ గ్ై లడింగ్/ స్కూబా డ�విం
ై గ్/ మౌంటెనీరింగ్/ కార్ రేసింగ్ /ఫ్ైయింగ్(ప్ర
ల
యాణికునిగా కాక) వంటి ఏవ�ైనా
ప్రమాదకర కార్యకలాపాలలో మీరు పాల్గొంటున్నారా లేదా పాల్గొనే ఉద్దేశ్యం ఉందా? క్రింద వివరాలు ఇవ్వండి
xvixv విహారయాత్ర లేదా నాలుగు వారాల కంటే తక్కువగా కాక రాబోయే 12 నెలలలో మీకు విదేశాలలో పర్యటించే లేదా నివసించే
ఉద్దేశ్యం ఉందా? అవును అయితే దేశాలు, నగరాలు, ఉద్దేశ్యం మరియు బస యొక్క వ్యవధితో సహా వివరాలను అందించండి.
క్రింద వివరాలు ఇవ్వండి
వివరాలు: _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
ప్రకటన: సెక్షన్ ఎ మరియు బిలతో పాటుగా ఈ పఠనంలో చేయబడిన ప్రకటనలు మరియు వెల్లడులు నాకు/ మాకు మధ్య రద్ద యిన పాలసీ యొక్క పునఃస్థాపన మరియు లేదా జారీచేయబోవు
లేదా పునరుద్ధ రించిన ర�ైడర్ కాంట్రా క్ట్ కు ఆధారంగా ఉంటాయని మరియు కంపెనీ ఇంకా నేను/ మేము సంబంధిత వాస్త వాలు మరియు పరిసథి ్తుల పూర్తి, వాస్త వ మరియు ఖచ్చితమ�ైన
వెల్లడులు చేసామని, మరియు కంపెనీ రిస్క్ ఆమోదం గురించి ఒక తెలిపిన నిర్ణ యం చేయుటకు సంబంధించిన ఏ సమాచారాన్ని నిలిపిఉంచలేదని నేను/ మేము అంగీకరిస్తు న్నాము మరియు
ప్రకటిస్తు న్నాము. నా పాలసీ యొక్క పునరుద్ధ రణ/ ర�ైడర్ యొక్క జారీ అనేది బీమా చేయబడిన వ్యక్తి పాలసీ హోల్డ ర్ యొక్క ఖర్చుప�ై వ�ైద్య పరీక్షలు చేయించుకొనుటకు(అవసరమ�ైన చోట),
పునరుద్ధ రణకు వర్తించే ఛార్జీల వసూలుకు లోబడి ఉంటుందని నేను పూర్తిగా అర్ధం చేసుకున్నాను. రద్ద యిన పాలసీ యొక్క పునరుద్ధ రణ /ర�ైడర్ యొక్క జారీ కంపెనీ రిస్క్ కు తాజాగా ఇచ్చే
హమీకి మరియు పునరుద్ధ రణ/ జారీ పాలసీహోల్డ ర్కు వివరాల లిఖిత పూర్వక నిర్ధా రణకు లోబడి ఉంటుంది. పాలసీ పునఃస్థాపన లేదా ర�ైడర్ జారీ సవరించబడిన/ తగ్గించబడిన కవరేజితో
చేయబడవచ్చు. యూనిట్
లు ఏవ�ైనా ఉంటే పునఃస్థాపన తేదీ లేదా క్లియరెన్స్ తేదీలలో వెనుకగా వచ్చే దానికి కేటాయించబడతాయి. ఈ ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రంప�ై సంతకం చేసిన తరువాత
మరియు కంపెనీచే పాలసీ యొక్క రిస్క్ ఆమోదం మరియు పునరుద్ధ రణ/ ర�ైడర్ యొక్క జారీకి ముందు, ఆరోగ్య ప్రకటనలో చేసిన ప్రకటనలలో ఏవ�ైనా మార్పులు ఉంటే కంపెనీకి లిఖిత
పూర్వకంగా తెలియచేస్తా మని నేను /మేము హామీ ఇస్తు న్నాము.
_______________________________
పాలసీ హోల్డ ర్ సంతకం
తేదీ: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
బీమా చేయబడిన వ్యక్తి సంతకం
(మ�ైనర్ విషయంలో, తల్లి తండ్రి చట్ట పరమ�ైన సంరక్షకుని సంతకం)
ప్రదేశం: ______________________________________

పాలసీహోల్డ ర్ నిరక్షరాస్యుడ�ైతే/ వేలి ముద్ర /ఇంగ్లీషు కాక మరొక భాషను అర్ధం చేసుకుంటారు: నేను ఈ పత్రంలోని విషయాలను పాలసీ హోల్డ ర్/ బీమా చేయబడిన వ్యక్తికి వారి భాషలో
వివరించాను మరియు ప�ై విషయాలను పూర్తిగా అర్ధం చేసుకున్న తరువాత పాలసీ హోల్డ ర్/ బీమా చేయబడిన వ్యక్తి వేలి ముద్ర(లు) వేసారు.
ప్రకటనదారుని సంతకం _______________________________________________________
చిరునామా:
తేదీ:

*రాజకీయంగా ఖ్యాతి పొందిన వ్యక్తు లు(పిఇపి) అనగా ముఖ్యమ�ైన ప్రజా విధుల బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తు న్న వారు లేదా నిర్వర్తించిన వారు, ఉదాహరణకు కేంద్ర/ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేతలు
మంత్రులు, సీనియర్ రాజకీయనాయకులు, సీనియర్ ప్రభుత్వ/ న్యాయ/ స�ైనిక అధికారులు, ప్రభుత్వ యాజమాన్య కార్పొరేషన్ల లోని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లు, ప్రధానమ�ైన రాజకీయ పార్టీ
అధికారులు మరియు ప�ైన చెప్పబడిన వ్యక్తు ల సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు(భర్త / భార్య, తల్లిదండ్రు లు, తోబుట్టువులు, అత్త ింటివారు)
మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ /ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రం/ వెర్షన్ 2.0/ జుల�ై/2012

