
మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ /ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రరం/ వెర్షన్ 2.0/ జుల�ై/2012

పాలసీ సంఖ్య: ____________________________________________

అభ్యర్ధన రకం:

 F పాలసీ యొక్క పునఃసాథా పన                                     

 F ఇతరములు/మంచి ఆరోగ్యస్థాతి ప్రకటన                     
        (ఉదా: కొత్త  సభు్యని విషయం)

 F ర�ైడర్ యొక్క చేర్పు;  ర�ైడర్/ర్ల పేర్___________ ;___________

 F హామీ సొముములో పెంపు; హామీ సొముము _______________

గమనిక: పాలసీ యొక్క పునఃసాథా పన కొరకు:  మంచి ఆరోగ్య స్థాతి ప్రకటన-సెక్షన్ ఎ పూర్్త చేయండి

హామీ సొముములో పెంపు :  ర�ైడర్ యొక్క చేర్పు కొరకు-సెక్షన్ ఎ మర్యు బి పూర్్త చేయండి

పాలసీ హోల్డర్ బీమా చేయబడిన వ్యక్్త

పేర్ ___ శ్రీ.  ___శ్రీమతి ___ కుమార్ _____ ఇతర్లు(వివర్ంచండి) ___ శ్రీ.  ___శ్రీమతి ___ కుమార్ _____ ఇతర్లు(వివర్ంచండి)

పేర్

మొదటి

మధ్య

చివర్

ఉత్తర ప్రత్్యత్తరాలు జర్పే 
చిర్నామాలో ఏద�ైనా మార్పు 
ఉందా? ఉంటే, దయచేస్ 
కొత్త  చిర్నామాను ఇవ్ండి 
(స్యంగా సంతకం చేస్న 
చిర్నామా ధృవీకరణతో)

ఈ-మెయిల్ ఐడి

రదుదు కు కారణం

ప్రసు్త త వృతి్త  వివరాలు:  
దయచేస్ కంపెనీ యొక్క 
పేర్, ఉద్్యగ శ్ర్షిక, విధుల 
స్భావానిని వివర్ంచండి

పునఃసాథా పన కొరకు ఏద�ైనా సమకాలిక అభ్యర్ధన ఇవ్బడిందా.
(ఇచిచినట్లయితే, పాలసీ సంఖ్య/ లు త�లియచేయండి:   
_________________; ________________

సెక్షన్-ఎ
బీమా చేయబడిన వ్యక్్త /పాలసీ హోల్డర్ (పేయర్ ర�ైడర్ ఉననిట్లయితే పాలసీ హోల్డర్ కాలమ్ కు కూడా 
సమాధానం ఇవా్లి)

పాలసీ హోల్డర్ బీమా చేయబడిన వ్యక్్త

1.     ఎత్్త  మర్యు బర్వుక్ సంబంధించిన 
సమాచారం

ఎత్్త

బర్వు

__________అడుగులు______ అంగుళాలు

            లేదా 

_________మీటర్్ల  ________సెంటీమీటర్్ల

_______________క్గరాీ

___అడుగులు___ అంగుళాలు

            లేదా  

____మీటర్్ల  ____సెంటీమీటర్్ల

_______________క్గరాీ

అవును కాదు అవును కాదు

2. మీర్ పొగాకు /నికోటిన్ ఉతపుత్్త లు గతంలో వినియోగ్ంచారా లేదా వినియోగ్సు్త నానిరా(గత 3 
సంవత్సరాలలో(స్టిక్్స/ జిఎమ్ఎస్)- స్గర�ట్్ల / బీడీలు/ స్గార్్ల / సువాసన గల పాన్ మసాలా మొదల�ైనవి.  
అవును అయితే, దయచేస్ రోజులో వినియోగ్ంచే మొతా్త నిని త�లియచేయండి___________________

3. మీర్ గత 1 సంవత్సరంలో జబుబు లేదా గాయం కారణంగా ఒకేసార్ 10 రోజుల కంటే ఎకు్కవ పని /స్్కల్/ 
రోజువారీ కార్యకలాపాలకు ద్రంగా ఉనానిరా? అవును అయితే, క్రీంద వివరాలు ఇవ్ండి

4. గత 5 సంవత్సరాలలో మీర్ ఏద�ైనా జబుబుతో బాధ పడా్డ రా లేదా సాధారణ జలుబు వంటి స్లపు ర్గముతలు 
కాక ఏద�ైనా ఇతర ఇబబుందితో ఎవర�ైనా వ�ైదు్యని సంప్రదించారా? అవును అయితే, క్రీంద వివరాలు ఇవ్ండి

5. ఏద�ైనా ఇతర కంపెనీచే ఎపపుడ�ైనా జీవిత &ఆరోగ్య బీమా కొరకు ఏద�ైనా ప్రతిపాదన/ పునఃసాథా పన తిరస్కరణ, 
సవరణ, వాయిదాకు గురయిందా లేదా అదనపు పీ్రమియంచే సమర్పుంచబడిందా. క్రీంద వివరాలు 
ఇవ్ండి(కారణం, న�ల, సంవత్సరం మర్యు కంపెనీ పేర్)

6. 3 లేదా అంతకంటే ఎకు్కవ సంవత్సరాలు ఖ�ైదు విధించగల ఏద�ైనా నేరంచే మీర్ శికింపబడా్డ రా లేదా పర్శోధన 
చేయబడిందా?

7. బీమా చేయబడిన వ్యక్్త ప్రతిపాదింపబడిన వార్ నామినీ చ�లి్లంపుదార్ రాజకీయంగా ఖా్యతిపొందిన వ్యక్్తగా 
ఉనానిరా

అవును

ప్ న్  కో డ్ ప్ న్  కో డ్

అవునుకాదు కాదు

మాక్్స ల�ైఫ్ ఇన్్సర�న్్స కంపెనీ లిమిటెడ్
ర్జిసటిర్్డ ఆఫీస్:  మాక్్స హౌస్, 1 డాకటిర్ ఝా మార్గ్ , ఓఖా్ల , న్్య ఢిల్్ల-110 020

హెడ్ ఆఫీస్:  11 &12వ అంతసు్త , డిఎల్ఎఫ్ సే్కవేర్, జకరండా మార్గ్ , డిఎల్ఎఫ్ స్టీ ఫేజ్ II, 122 022, హరా్యనా

ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రం
(దయచేస్ పెదదు  అక్షరాలలో రాయండి, దిదుదు బాట్్ల / కొటిటివేతలు ఉననిచోట తపపునిసర్గా పూర్్త సంతకం ఉండాలి)

సంప్రదించు వివరాలు:టెలిఫోన్  
                         న�ంబర్
                         మొబ�ైల్

టెలిఫోన్ 
న�ంబర్
మొబ�ైల్



మాక్స్ ల�ైఫ్ ఇన్స్రెన్స్ /ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రరం/ వెర్షన్ 2.0/ జుల�ై/2012

సెక్షన్-బి
బీమా చేయబడిన వ్యక్్త /పాలసీ యొక్క వ�ైద్య సమాచారం (పేయర్ ర�ైడర్ ఉననిట్లయితే పాలసీ హోల్డర్ కాలమ్ క్ కూడా సమాధానం ఇవా్లి)

8. కుట్ంబ చర్త్ర:  మీ కుట్ంబం సభు్యలలో(తలి్లదండు్ర లు లేదా తోబుట్టి వులు) ఎవర�ైనా 60 సంవత్సరాలలోపు మధుమేహం, రక్తపోట్, కాన్సర్, గుండ�పోట్, మూత్రప్ండాల వ�ైఫల్యం, 
మలిటిపుల్ సె్ల్ల్రోస్స్ లేదా ఏద�ైనా ఇతర వ�ైకల్యంతో రోగనిరా్ధ రణ చేయబడా్డ రా "అవును" అయితే వివరాలు ఇవ్ండి
  అవును           న�ంబర్

కుట్ంబ వివరాలు పాలసీ హోల్డర్ బీమా చేయబడిన వ్యక్్త

కుట్ంబ సభు్యడు రోగనిరా్ధ రణ 
సమయంలో వయసు్స

పర్స్థాతి రోగనిరా్ధ రణ సమయంలో వయసు్స పర్స్థాతి

9. క్రీంది పర్స్థాత్లలో దేనికొరక�ైనా మీకు ఎపపుడ�ైనా పరీక్ష, చిక్త్స లేదా రోగనిరా్ధ రణ చేయబడా్డ యా: పాలసీ హోల్డర్ బీమా చేయబడిన వ్యక్్త

అవును న�ంబర్ అవును న�ంబర్

. i ఛాతీనొప్పు, పక్షవాతం, గుండ�పోట్, మూలుగు, అధిక ఒతి్తడి లేదా అధిక రక్తపోట్ లేదా ఏద�ైనా ఇతర గుండ� సంబంధిత సమస్య
. ii మధుమేహం
. iii ఉబబుసం, బ్ార ంక�ైటిస్, వదలని దగుగ్ , ఊప్ర్ అందకపోవడం లేదా ఏవ�ైనా ఇతర శా్స సమస్యలు
. iv థ�ైరాయిడ్ అపసవ్యతల వంటి ఏవ�ైనా హారోమున్ అపసవ్యతలు రక్త హీనత, లుకేమియా లేదా ఇతర రక్త అపసవ్యతలు
. v స్రోస్స్, హెపటెైటిస్. కామెర్్ల , అల్సర్, కోల�ైటిస్, ప్తా్త శయంలో రాళ్ళు, అజీర్ం వంటి కాలేయ/ ప్తా్త శయ/ ఉదర అపసవ్యతలు
. vi కాన్సర్, కణితి లేదా పెర్గుదల(ప్ార ణాంతకం లేదా నిరపాయకరం)
. vii మూత్రప్ండ లేదా మూత్ార శయ అపసవ్యత, రాళ్ళు, ప్ొర సేటిట్ అపసవ్యత లేదా గ�ైనకాలజికల్(సీ్త రీ రోగ సంబంధ) అపసవ్యత
. viii మూర్ఛ, నరాల అపసవ్యత, మలిటిపుల్ సె్ల్రోస్స్, వణుకులు, పక్షవాతం, కుంగుబాట్ లేదా మానస్క అపసవ్యతలు.

. ix కనుని, చ�వి, ముకు్క, గొంత్ లేదా వ�నుని కండరం, కీళ్ళు, ఎముక, మెడ అపసవ్యతలు, అంగవ�ైకల్యం, అంగవిచే్ఛదనము, 
కీళళువాతం, గౌట్(వాతరోగం)

. x గత 5 సంవత్సరాలలో,X- రే/ స్టి సా్కన్/ ఎమ్ఆర్ఐ/ అలాటి రా సౌండ్/ ఇస్జి/ రక్త పరీక్ష లేదా ఏద�ైనా ఇతర పర్శోధక లేదా రోగనిర్ధరణ 
పరీక్షలు లేదా ఏరకమైెన శస్త రీచిక్త్స అయినా చయేించుకోమని మీకు సలహా ఇవ్బడిందా లేదా రాబోయిే 30 రోజులలో 
చయేించుకుంటారా

. xi మీకు ఎపపుడ�ైనా హెచ్ఐవి /ఎయిడ్్స లేదా హెపటైెటిస్ బి/ స్ లేదా ల�ైంగ్క వా్యధుల కొరకు చిక్త్స చేయబడిందా పరీక్షలు 
అనుకూలంగా వచాచియా.

. xii పైెన చ�పపుబడిన పర్స్థాత్లు కాక ఏవ�ైనా ఇతర జబుబుతో మీర్ బాధపడుత్నానిరా లేదా పర్శోధన/ చిక్త్సలను పొందుత్నానిరా?
. xiii సీ్త రీ దరఖాసు్త  దార్ల కొరకు మాత్రమే-మీర్ గర్ం ధర్ంచి ఉనానిరా? అవును అయితే, ఎనిని న�లలు. __________
. xiv ఈ పత్రంతో మీర్ వ�ైద్య నివేదికలను జతపర్సు్త నానిరా?
. xv పారాచ్టింగ్ /హాంగ్ గ�ల్లడింగ్/ స్్కబా డ�వైింగ్/ మౌంటెనీర్ంగ్/ కార్ రేస్ంగ్ /ఫెల్లయింగ్(ప్రయాణికునిగా కాక) వంటి ఏవ�ైనా 

ప్రమాదకర కార్యకలాపాలలో మీర్ పాల్గ్ ంట్నానిరా లేదా పాల్గ్ నే ఉదేదుశ్యం ఉందా? క్రీంద వివరాలు ఇవ్ండి
. xvi విహారయాత్ర లేదా నాలుగు వారాల కంటే తకు్కవగా కాక రాబోయిే 12 న�లలలో మీకు విదేశాలలో పర్యటించే లేదా నివస్ంచే 

ఉదేదుశ్యం ఉందా? అవును అయితే దేశాలు, నగరాలు, ఉదేదుశ్యం మర్యు బస యొక్క వ్యవధితో సహా వివరాలను అందించండి. 
క్రీంద వివరాలు ఇవ్ండి

వివరాలు: _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

ప్రకటన:  సెక్షన్ ఎ మర్యు బిలతో పాట్గా ఈ పఠనంలో చేయబడిన ప్రకటనలు మర్యు వ�ల్లడులు నాకు/ మాకు మధ్య రదదుయిన పాలసీ యొక్క పునఃసాథా పన మర్యు లేదా జారీచేయబోవు 
లేదా పునర్ద్ధర్ంచిన ర�ైడర్ కాంట్ార క్టి కు ఆధారంగా ఉంటాయని మర్యు కంపెనీ ఇంకా నేను/ మేము సంబంధిత వాస్తవాలు మర్యు పర్స్థాత్ల పూర్్త, వాస్తవ మర్యు ఖచిచితమెైన 
వ�ల్లడులు చేసామని, మర్యు కంపెనీ ర్స్్క ఆమోదం గుర్ంచి ఒక త�లిప్న నిర్యం చేయుటకు సంబంధించిన ఏ సమాచారానిని నిలిప్ఉంచలేదని నేను/ మేము అంగీకర్సు్త నానిము మర్యు 
ప్రకటిసు్త నానిము.  నా పాలసీ యొక్క పునర్ద్ధరణ/ ర�ైడర్ యొక్క జారీ అనేది బీమా చేయబడిన వ్యక్్త పాలసీ హోల్డర్ యొక్క ఖర్చిపెై వ�ైద్య పరీక్షలు చేయించుకొనుటకు(అవసరమెైన చోట), 
పునర్ద్ధరణకు వర్్తంచే ఛారీజీల వస్లుకు లోబడి ఉంట్ందని నేను పూర్్తగా అర్ధం చేసుకునానిను. రదదుయిన పాలసీ యొక్క పునర్ద్ధరణ /ర�ైడర్ యొక్క జారీ కంపెనీ ర్స్్క కు తాజాగా ఇచేచి 
హమీక్ మర్యు పునర్ద్ధరణ/ జారీ పాలసీహోల్డర్ కు వివరాల లిఖిత పూర్క నిరా్ధ రణకు లోబడి ఉంట్ంది. పాలసీ పునఃసాథా పన లేదా ర�ైడర్ జారీ సవర్ంచబడిన/ తగ్గ్ంచబడిన కవరేజితో 
చేయబడవచుచి. యూనిట్్ల  ఏవ�ైనా ఉంటే పునఃసాథా పన తేదీ లేదా క్్లయర�న్్స తేదీలలో వ�నుకగా వచేచి దానిక్ కేటాయించబడతాయి. ఈ ఆరోగ్య ప్రకటన పత్రంపెై సంతకం చేస్న తర్వాత 
మర్యు కంపెనీచే పాలసీ యొక్క ర్స్్క ఆమోదం మర్యు పునర్ద్ధరణ/ ర�ైడర్ యొక్క జారీక్ ముందు, ఆరోగ్య ప్రకటనలో చేస్న ప్రకటనలలో ఏవ�ైనా మార్పులు ఉంటే కంపెనీక్ లిఖిత 
పూర్కంగా త�లియచేసా్త మని నేను /మేము హామీ ఇసు్త నానిము.  

_______________________________
పాలసీ హోల్డర్ సంతకం

తేదీ: __ __/__ __ / __ __

_______________________________
బీమా చేయబడిన వ్యక్్త సంతకం
(మైెనర్ విషయంలో, తలి్ల తండి్ర చటటిపరమెైన సంరక్షకుని సంతకం)
ప్రదేశం: ______________________________________

పాలసీహోల్డర్ నిరక్షరాసు్యడ�ైతే/ వేలి ముద్ర /ఇంగీ్లష్ కాక మరొక భాషను అర్ధం చేసుకుంటార్:  నేను ఈ పత్రంలోని విషయాలను పాలసీ హోల్డర్/ బీమా చేయబడిన వ్యక్్తక్ వార్ భాషలో 
వివర్ంచాను మర్యు పెై విషయాలను పూర్్తగా అర్ధం చేసుకునని తర్వాత పాలసీ హోల్డర్/ బీమా చేయబడిన వ్యక్్త వేలి ముద్ర(లు) వేసార్.

ప్రకటనదార్ని సంతకం _______________________________________________________

చిర్నామా:

తేదీ:
*రాజకీయంగా ఖా్యతి పొందిన వ్యకు్త లు(ప్ఇప్) అనగా ముఖ్యమెైన ప్రజా విధుల బాధ్యతలను నిర్ర్్తసు్త నని వార్ లేదా నిర్ర్్తంచిన వార్, ఉదాహరణకు కేంద్ర/ రాషటి రా ప్రభుత్ అధినేతలు 
మంత్్ర లు, సీనియర్ రాజకీయనాయకులు, సీనియర్ ప్రభుత్/ నా్యయ/ సెైనిక అధికార్లు, ప్రభుత్ యాజమాన్య కారొపురేషన్లలోని సీనియర్ ఎగ్జీకూ్యటివ్ లు, ప్రధానమెైన రాజకీయ పారీటి 
అధికార్లు మర్యు పెైన చ�పపుబడిన వ్యకు్త ల సనినిహిత కుట్ంబ సభు్యలు(భర్త/ భార్య, తలి్లదండు్ర లు, తోబుట్టి వులు, అతి్త ంటివార్)


