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ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ:  ____________________________________________
ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਕਿਸਮ:

 F ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ                                     

 F ਹੋਰ/ਚੰਗੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਕਬਓਰਾ                     
        (ਕਿਵੇਂ:  ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਿੇਸ)

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

 F ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਰਿਮ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ; ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਰਿਮ__________

ਨੋਟ:  ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ:  ਚੰਗੀ ਕਸਹਤ ਦਾ ਕਬਓਰਾ - ਸਿੈਸ਼ਨ ਏ ਭਰੋ
ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਰਿਮ ਕਵੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ:  ਰਾਈਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ - ਸਿੈਸ਼ਨ ਏ+ਬੀ ਭਰੋ

ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਬਾਮੀਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ

ਕਸਰਲੇਖ __ ਕਮ. __ਕਮਕਸਜ਼  __ਕਮਸ  ______ਹੋਰ (ਦੱਸੋ) __ ਕਮ. __ਕਮਕਸਜ਼  __ਕਮਸ  ______ਹੋਰ (ਦੱਸੋ)

ਨਾਂ
ਪਕਹਲਾ
ਕਵਚਿਾਰਲਾ
ਆਕਖਰਲਾ

ਿੀ ਪੱਤਰ-ਕਵਹਾਰ ਲਈ ਕਦੱਤੇ ਗਏ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਬਦਲਾਵ 
ਹੋਇਆ ਹੈ? ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਕਲਖੋ (ਸਵੈ-
ਪ੍ਰਮਾਕਿਤ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ)

ਸੰਪਰਿ ਵੇਰਵੇ: ਟੈਲੀ ਨੰ

                 ਮੋਬਾਈਲ

ਟੈਲੀ ਨੰ
ਮੋਬਾਈਲ

ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਿ ਦਾ ਿਾਰਨ

ਮਿੌੂਦਾ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:  ਕਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਿੰਪਨੀ, ਔਹਦੇ, ਿੰਮ ਦਾ 
ਸਰੂਪ ਦੱਸੋ

ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ।(ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ):  
_________________; ________________

ਸੈਿਸ਼ਨ -ਏ
ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ/ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਦੀ ਿਾਿਿਾਰੀ (ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਦਾ ਿੋਲਮ ਵੀ ਭਕਰਆ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਰਤਾ 
ਰਾਈਡਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ)

ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ ਬਾਮੀਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ

1.     ਿੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਿਾਿਿਾਰੀ ਿੱਦ

ਭਾਰ

______ਫੁੱਟ ______ਇੰਚ

          ਿਾਂ

______ਮੀਟਰ ______ਸੈਮੀ

____________ਕਿਗ੍ਰਾ

______ਫੁੱਟ ______ਇੰਚ

          ਿਾਂ

______ਮੀਟਰ ______ਸੈਮੀ

____________ਕਿਗ੍ਰਾ
ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

2. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਿੂ/ਕਨਿੋਕਟਨ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕਪਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ (ਸਕਟੱਿਸ/ਗ੍ਰਾਮ)- ਕਸਗਰੇਟ/ਬੀੜੀ/ਕਸਗਾਰ/ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 
ਦਾ ਸੇਵਨ ਿੀਤਾ ਹੈ/ਿਰਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਨ ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੋ ________________________________
_____________________________________________

3. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਛਲੇ 1ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਤੋਂ ਵਧ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਬਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੰਮ/ਸਿੂਲ/ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਕਲੱਤੀ ਹੈ? ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ

4. ਕਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹੋ ਿਾਂ ਆਮ ਿੁਿਾਮ ਕਿਹੇ ਮਮੂਲੀ ਕਵਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਸਕਿਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੇਡੀਿਲ ਪ੍ਰੈਿਕਟਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਿੀਤਾ ਹੈ? ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ।

5. ਿੀ ਿਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿੰਪਨੀ ਨੇ ਿੀਵਨ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ/ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਸੋਕਧਆ ਹੈ, 
ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਕਲਆ ਹੈ ਿਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ (ਿਾਰਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਅਤੇ ਿੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ)

6. ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਠਕਹਰਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਿਾਂ ਿੀ 3 ਿਾਂ ਵਧ ਸਾਲ ਦੀ ਿੈਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂਚ-
ਪੜਤਾਲ ਿੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ?

7. ਿੀ ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿ/ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਵਅਿਤੀ/ਭੁਗਤਾਨ-ਿਰਤਾ ਿੋਈ ਰਾਿਨੀਕਤਿ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਾਸ਼ ਕਵਅਿਤੀ ਹੈ*?

ਹਾਂ

ਕਪ ਨ ਿੋ ਡ ਕਪ ਨ ਿੋ ਡ

ਹਾਂਨਹੀਂ ਨਹੀਂ

ਮੈਿਸ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਓਰੈਂਸ ਿੰ. ਕਲਮਟਡ
ਦਫ਼ਤਰ.  ਮੈਿਸ ਹਾਉਸ, 1 ਡਾ ਝਾ ਮਾਰਗ, ਓਖਲਾ, ਨਵੀਂ ਕਦੱਲੀ -110 020

ਹੈੱਡ ਆਕਫਸ:  11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਮੰਕਿਲ, ਡੀਐਲਐਫ ਸਿ੍ੇਅਰ, ਿਿਾਰਾਂਡਾ, ਡੀਐਲਐਫ ਕਸਟੀ ਫੇਸ II, 122 002, ਹਕਰਆਿਾ

ਕਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਫਾਰਮ
(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਲਖੋ, ਸੁਧਾਰ/ਲੇਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਖਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤੇ ਿਾਿੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ)
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ਸੈਿਸ਼ਨ -ਬੀ
ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ/ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਦੀ ਕਚਕਿਤਸਿੀ ਿਾਿਿਾਰੀ (ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਦਾ ਿੋਲਮ ਵੀ ਭਕਰਆ ਿਾਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਿਰਤਾ ਰਾਈਡਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ)
8. ਪਕਰਵਾਰਿ ਇਕਤਹਾਸ:  ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ (ਮਾਂ-ਕਪਓ ਅਤੇ ਭੈਿ-ਭਰਾ) ਦੀ ਰੋਗ-ਪਛਾਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਦੇ ਵੀ (ਸ਼ੁਗਰ, ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਿੈਂਸਰ, ਕਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਫੇਲ 
ਹਿੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਲੇਰੋਕਸਸ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਵਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਿੇ “ਹਾਂ’ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ।
 ਹਾਂ  ਨੰ

ਪਕਰਵਾਰਿ ਵੇਰਵੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਬਾਮੀਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ
ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਰੋਗ-ਕਨਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਕਿਤੀ ਰੋਗ-ਕਨਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਸਕਿਤੀ

9. ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਸਕਿਤੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਲਈ ਿਾਂਚ, ਇਲਾਿ ਿਾਂ ਰੋਗ-ਪਛਾਿ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਬਾਮੀਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ

i. ਛਾਤੀ ਦਰਦ, ਸਟ੍ਰ ੋਿ, ਕਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮੂੰਹ ਕਵੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਿ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਿਾਂ ਵਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਿਾਂ ਕਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕਿਤੀ 
ii. ਸ਼ੁਗਰ
iii. ਦਮਾ, ਬ੍ਰੋਿਾਇਕਟਸ, ਕਟਊਬਰਿੂਲੋਕਸਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹਿੋਾ, ਸਾਹ ਲੈਿ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ ਿਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹ-ਸਬੰਧੀ ਸਕਿਤੀਆਂ
iv. ਹਾਰਮੋਨ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਰ ਕਿਵੇਂ ਿਾਇਰਾਇਡ ਕਵਿਾਰ; ਅਨੀਕਮਆ, ਕਲਊਕਿਕਮਆ ਿਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਲਹੂ ਕਵਿਾਰ
v. ਕਲਵਰ/ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ/ਪੇਟ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਸਰ੍ੋਕਸਸ, ਹੈਪੇਟਾਈਕਟਸ, ਪੀਲੀਆ, ਅਲਸਰ, ਿੋਲਾਇਕਟਸ, ਕਪੱਤੇ ਦੀ ਪੱਿਰੀ, ਅਪਾਚਨ 
vi. ਿੈਂਸਰ, ਕਟਊਮਰ ਿਾਂ ਵਾਧਾ (ਮਕੈਲਗਨੈਂਟ ਿਾਂ ਕਬਨਾਈਨ)
vii. ਗੁਰਦੇ ਿਾਂ ਕਪੱਤੇ ਦਾ ਕਵਿਾਰ, ਪੱਿਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਵਿਾਰ ਿਾਂ ਨਾਰੀ-ਰੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਰ
viii. ਕਮਰਗੀ, ਕਨਊਰੋਲੋਕਿਿਲ ਕਵਿਾਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਲੇਰਕੋਸਸ, ਿੰਪਨ, ਲਿਵਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਿਾਂ ਮਨੋਰੋਗ-ਸਬੰਧੀ ਕਵਿਾਰ।
ix. ਅੱਖ, ਿੰਨ, ਨਿੱ, ਗਲਾ ਿਾਂ ਕਪੱਠ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਿੋੜਾਂ ਦਾ, ਹੱਡੀ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਕਵਿਾਰ, ਬੱਿ, ਅੰਗ-ਛੇਦਨ, ਆਰਿਰਾਈਕਟਸ, ਗਠੀਆ।
x. ਕਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ, ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਿਸ-ਰੇ/ਸੀਟੀ ਸਿੈਨ /ਐਮਆਰਆਈ/ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਉਂਡ /ਈਸੀਿੀ / ਖੀਨ ਿਾਂਚ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਂਚ-ਸਬੰਧੀ ਿਾਂ ਤਸ਼ਖੀਸੀ 

ਿਾਂਚਾਂ ਿਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੀ ਸਰਿਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ ਅਗਲੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਰਵਾਉਿ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ
xi. ਿੀ ਿਦੇ ਵੀ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਸ ਿਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਕਟਸ ਬੀ/ ਸੀ ਿਾਂ ਕਲੰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਿ ਵਾਲੀ ਕਬਮਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ / ਿਾਂ ਇਨ੍ਾਂ 

ਦੀ ਿਾਂਚ ਪੋਕਜ਼ਕਟਵ ਆਈ ਹੈ।
xii. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਿਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਂਚ/ਇਲਾਿ ਿਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ?
xiii. ਕਸਰਫ ਮਕਹਲਾ ਕਬਨੈਿਾਰ ਲਈ- ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ? ਿੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। __________
xiv. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰੀ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਨੱਿੀ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ?
xv. ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰਨਾਿ ਕਿਕਰਆਵਾਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਭਾਗ ਲੈਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਕਟੰਗ/ਹੈਂਗ ਗਲਾਈਕਡੰਗ/ਸਿੂਬਾ ਡਾਈਕਵੰਗ/

ਪਰਵਤਾਰੋਹਨ/ਿਾਰ ਰੇਕਸੰਗ/ਫਲਾਇੰਗ (ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)? ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ
xvi. ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਫਤੇ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਿਾਂ ਉੱਿੇ ਰਕਹਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਿੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਕਹਰ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਠਕਹਰਿ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਵੇਰਵੇ ਕਦਓ
ਵੇਰਵੇ:  __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ਘੋਸ਼ਨਾ:  ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਿਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੈਸ਼ਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸਮੇਤ ਵੇਰਕਵਆਂ ਕਵੱਚ ਇੱਿੇ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਕਬਓਰੇ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਿੀ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਿੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਕਮਆਨ 
ਿਾਰੀ ਿਾਂ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਿੀਤੇ ਿਾਿ ਵਾਲੇ ਰਾਈਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਿਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਿਾਂ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਟੀਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੋਈ ਅਕਿਹੀ ਿਾਿਿਾਰੀ ਆਪਿੇ 
ਤਿ ਰੋਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਿੋ ਿੋਖਮ ਦੀ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਕਚਤ ਕਨਰਿਾ ਲੈਿ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਾਉਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਿੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਿਾ/ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ, 
ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ  ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀਆਂ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਂਚਾਂ (ਿੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਿਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਿ ਵਾਲੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਿੱੀ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹਿੋਾ/
ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਿੋਖਿ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਹੋਿ/ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ-ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਕਵਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰ ਰਹੀ ਿੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸੰਸ਼ੋਕਧਤ/ਘੱਟਾਈ ਗਈ ਿਵਰੇਿ 
ਤੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਯੁਕਨਟ, ਿੇ ਿੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਿਾਂ ਿਲੀਅਰੈਂਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਿੀਤੇ ਿਾਿਗੇ, ਿੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ/
ਅਸੀਂ ਬੀੜਾ ਲੈਂਦਾ/ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਿੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਿੋਖਮ ਦੀ ਸਵੀਕਰਿਤੀ/ਿੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਈਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਸਹਤ-ਸਬੰਧੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕਵੱਚ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।  

_______________________________
ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਿ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਤਾਰੀਖ:__ __/__ __ / __ __

_______________________________
ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
(ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਂ-ਕਪਓ/ਿਨੰੂਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)

ਸਿਾਨ:  ______________________________________

ਿੇਿਰ ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ ਅਨਪੜ੍ ਹੈ/ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਹੈ/ਅੰਗ੍ਰੇਿੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਿੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹੈ:  ਮੈਂ ਇੱਿੇ ਘੋਸ਼ਨਾ ਿਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ/ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਵੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਵਸ਼ੇ ਦਾ ਵਖਾਿ 
ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਾਲਸੀਧਾਰਿ/ਬੀਮਾਕਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀ ਨੇ ਕਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ(ਦੇ) ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਨਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਪਤਾ:

ਤਾਰੀਖ:

* ਰਾਿਨੀਕਤਿ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ ਕਵਅਿਤੀ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਹਨ ਕਿਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਸਾਰਵਿਕਨਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਿੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਿੇਂਦਰੀ/ਰਾਿ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਪਰਧਾਨ/ਮੰਤਰੀ, ਵਧੀਿ ਰਾਿਨੀਤਿ, ਵਧੀਿ 
ਸਰਿਾਰੀ/ ਕਨਆਇਿ / ਕਮਲਟਰੀ ਅਫਸਰ, ਪਰਦੇਸ਼ਿ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਨ ਿਾਰਿਿਾਰੀ ਅਕਧਿਾਰੀ, ਰਾਤਨੀਤਿ ਦਲ ਦੇ ਅਕਹਮ ਅਕਧਿਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਰਿਤ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਤਤਿਾਲ ਪਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, 
ਬੱਚੇ, ਮਾਂ-ਕਪਓ, ਭੈਿ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇ)।


